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وتنقسم هذه الرحلة إىل قسمني، فيشمل القسم األول منها، رحلـة  
املؤلف إىل بيت املقدس وزيارة املسجد األقصى واملـزارات املوجـودة يف   
فلسطني وبعض مناطق الشام كمدينة دمشق، وقد مسى املؤلف هذا القسم 

  ».ثار القدسيةالرحلة األنسية يف اآل«ه: من رحلت
والقسم الثاين من الرحلـة تبـدأ خبـروج املؤلـف مـن دمشـق، يف       

من اهلجرة النبوية، حيث قصد حج بيـت   ١٣١٣السادس من رجب سنة 
يف املدينـة املنـورة. وقـد     9اهللا احلرام يف مكة املكرمة، وزيارة قرب نبيه

الرحلة احلجازيـة يف آثـار الرحـاب    «مسى املؤلف هذا القسم من رحلته: 
  ».احلرمية

وال تزال هذه الرحلة خمطوطة، مل يتم حتقيقها إىل اآلن. فقد قـررت  
إذن حتقيق النصوص اليت تتعلـق بوصـف األمـاكن املقدسـة يف احلـرمني      
الشريفني. وقد اهتديت إىل وجـود ثـالث نسـخ خمطوطـة هلـا، يحـتفظ       

  سخ هي:جبميعها يف مكتبات طهران، وهذه الن
، وهي خبط املؤلف، وعدد ٦٣٠٧نسخة مكتبة ملك الوطنية، رقمها 

ومعاينة هذه النسخة تظهر لنا أا النسخة املسـودة كتبـها    ٤٠٠.١أوراقها 
  املؤلف خبطّه، رمبا خالل رحلته.

نسخه مكتبة كلية احلقوق والعلـوم السياسـية يف جامعـة طهـران،     

                                       
  .٣٣١ :١. فهرس مكتبة ملك١



 

١٩٣ 
,:

��
�� ;

�<
� ,

- �
���

 
وهي نسخة كاملـة   ١ورقة. ٣١٧ج، مكتوبة خبط النسخ يف ـ ١٣١رقمها 

  عادية ال حتمل أية زخارف.
، مكتوبة خبـط  ٦٩٤نسخة مكتبة جملس الشورى اإلسالمي، رقمها 

وهـي   ٢هجريـة.  ١٣١٩، وتاريخ نسخها سـنة  ٢٣٨النسخ، عدد أوراقها 
  أمجل هذه النسخ الثالث.

  
  

π   π   π  

  
  
  
  
  
  

                                       
  .٣٤٣ :١فهرس املكتبة   .١
 .٤٤١: ٢الس  فهرس مكتبة .٢
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  من نسخة مكتبة جملس الشورى اإلسالمي ةصفح
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ة صور هذه املخطوطات الثالث ومقارنتـها مـع بعضـها،    وبعد معاين

تبين يل عدم وجـود فروقـات كـثرية بينـها، باسـتثناء بعـض األخطـاء        
البسيطة. ومع أن نسخة مكتبة جملس الشورى أمجـل هـذه املخطوطـات    
ومكتوبة خبط واضح ومجيل، إال أنين اعتمدت على مسـودة املؤلـف، أي   

  نسخة مكتبة ملك. 
ويظهر من خالل قراءة نص الرحلـة، كثـرة اعتمـاد املؤلـف علـى      

احلقيقـة  <هــ)، واملسـماة   ١١٤٣رحلة الشيخ عبد الغين النابلسي (املتوىف 
. فالقندهاري يقتبس نصوصاً >وااز يف رحلة بالد الشام ومصر واحلجاز

كثرية عن رحلة النابلسي يف وصفه لألماكن املقدسة واملساجد واملـزارات  
لسطني واحلجاز. كما يالحظ وجود عدد من األخطاء اللغوية يف نص يف ف

  الرحلة، حاولت تصحيح هذه األخطاء ما أمكن يف املقتطفات املُحقّقة.
وبالرغم من ذلك فال ختلو هذه الرحلة من فوائـد تارخييـة هامـة،    
منها على سبيل املثال ـ فيما خيص األماكن املقدسة يف املدينـة املنـورة ـ     
قراءة املؤلف لألشعار املكتوبـة علـى صـفحات النحـاس أو املنقـورة يف      
احلجر، على املشاهد والقباب املوجودة يف مقربة البقيع، وقد ظهـر يل أن  
هذه األشعار مقتبسة من قصائد للشيخ النابلسي، أنشدها عند زيارته هلذه 

  القباب.
منها وصـف   هذا وقد قسمت املقال إىل ثالثة أقسام: يتضمن األول

املسجد النبوي الشريف واألماكن املقدسة يف املدينة املنورة، والقسم الثاين 
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يتضمن وصف الكعبة واملسجد احلرام، أما القسم الثالث فيتضـمن وصـف   
املساجد واألماكن املباركة األخـرى يف مكـة املكرمـة ومـا حوهلـا مـن       

  املشاعر املقدسة. فإليكم القسم األول من املقال.

  نص احملقق:ال

  النبوي الشريف] [املسجد
واملسجد النبوي يف وسط املدينة إىل جهة الشـرق، والقبلـة أقـرب    
منه إىل بقية اجلهات، والقلعة يف طرف السوق الغريب الشمايل بـني البـاب   

  وباا بني البابني. ،الشامي الكبري والباب الشامي الصغري
 ن على الغرب:وللمسجد الشريف أربعة أبواب: بابان يفتحا

مسـقوف كلّـه    ىشـ باب السالم، الداخل منـه ميشـي يف مم   األول:
مفروش بالبالط، عرضه حنو عشرة أذرع ينتهي إىل احلـائط الشـرقي يف   

وثالثني ذراعاً، فيتواجه يف قرنة احلـائط الشـرقي بـاب منـارة      حنو ست
وقبل الوصول إليه بنحو مخـس أذرع تبقـى شـبابيك احلجـرة     9النيب ،

لشريفة على مشاله وشباك دار العشرة واحلائط القبلي على ميينـه، وقبـل   ا
الوصول إىل شبابيك احلجرة املباركـة بنحـو مخـس أذرع يبقـى حمـراب      
عثمان بن عفّان على ميينه، وعلى احملراب قبة مرتفعة على اجلدار القبلي، 

 املذكور. ىوعلى أعمدة يف وسط املمش
ل الداخل إليه من أواخر السـكّة اُألوىل  باب الرمحة، يتوص والثاين:
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فيأخذ الداخل إىل ذلك الباب يف سوق موصل إليه مثّ يدخل الداخل من 

ىل صحن املسجد الشريف، وميشي فيـه  اباب الرمحة فيخرج من الرواق مش
إىل جهة الشرق إىل الباب الثالث، وهو باب البقيع، فتبقى احلجرة الشريفة 

اشية اخلُدام علـى مشالـه بقـرب البـاب، وصـفة      على ميينه، وحجرة الطّو
الطّواشية لصيق حجرم، وخلف حجرم من جهة الشمال الباب الرابع، 

 وهو باب النساء.
مع مسقوف كلّه مفـروش  احنو ثالث أذرع ونصف ذر ىشوهناك م

بالبالط، ميتد من باب البقيع إىل حائط القبلة، فالـداخل إليـه مـن بـاب     
حبيث تبقى احلجرة النبوية املباركة علـى ميينـه، وحـائط     البقيع ميشي فيه

  احلرم الشرقي على مشاله.
اكلّ على الطريـق قبالـة احلجـرة     ويف حائط احلرم الشرقي شبطم

الشريفة متر احلجاج جبماهلم ودوابهم، ويف صحن احلرم الشريف قبة باـا  
ئر ماٍء فيه بعض ملوحة يفتح إىل الشرق لوضع الشموع والزيت، وبقرا ب

مثل ماء زمزم مبكّة وماء سلوان ببيت املقدس، وكان رجل جمذوب احلال 
 فيقـول:  9حيمل قربة ماٍء من هذا البئر يطوف يف صحن احلرم النبـوي ،

  ؛ فيتناول الناس منه اإلناء وتشرب وال يأخذ من أحد شيئاً.»شفا شفا«

  (شعر)
اس ين ال رغبةً يف الشـراب هاتق  

  

ــاب   ــب اخلط ــذّة طي ــا اللّ   وإنم
  

  تبقـــى معـــي لذّتـــه إن أمـــت
  

ــاً وإن  ــالتراباُيوم ــا ب ــن هن   دف
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قال القطب احلنفي يف اإلعالم: ومن عجيب ما اطلعـت عليـه مـن    
 ١،هوديللسيد نور الدين السـم  »وفاء الوفا يف أخبار دار املصطفى«كتاب 

الشافعي عامل املدينة يف عصره ومؤرخها وحمدثها، وقد أخذنا عمن أخـذ  
بئـر زمـزم،    ٣باملدينـة [بئـر تعـرف]    عنه بواسطة، قـال: إنّ  ٢،عنه فروى

يزل أهل املدينة قدمياً وحـديثاً يتربكـون ـا ويشـربون مـن مائهـا،        ومل
 ٥ى.إىل اآلفاق كما ينقَل ماء زمزم لربكتها. انته ٤وينقلون منه

اليوم بعد الزيادات كلّها مـن احلـائط    9وطول مسجد رسول اهللا
القبلي إىل احلائط الشمايل مائتا ذراع وأربع ومخسون ذراعاً، وعرضه من 
مقدمه من املشرق إىل املغرب مائة وسبعون ذراعـاً، ومـن مـؤخره مائـة     

  ومخس وثالثون ذراعاً.
واحـد وتسـعون   ومجلة العواميد اليت يف احلـرم الشـريف مائتـان و   

عموداً: فمنها داخل املسقوف من احلرم مائة وثالثـون عمـوداً، ومنـها يف    
الرواق الغريب الذي يف صحن احلـرم أربعـة وأربعـون عمـوداً، ومنـها يف      
الرواق الشرقي مخسة وأربعون عموداً، ومنـها يف الـرواق الشـمايل سـتة     

                                       
 يف األصل: "السمهوري"، وهو خطأ. .١
 يف اإلعالم للقطب احلنفي: "فنروي". .٢
 زيادة من اإلعالم. .٣
  يف اإلعالم: "وينقَل عنها ماؤها". .٤
  .٣٥الدين النهروايل احلنفي، ص  اإلعالم بأعالم بيت اهللا احلرام، قطب .٥
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  ومخسون عموداً يف أربعة صفوف.

مخـس منـارات مرتفعـات يف اهلـواء      9وللحرم الشريف النبوي
يتراسل فيها املؤذّنون يف وقـت السـحر ويف األوقـات اخلمسـة بـاألذان      

فإذا دخل وقت الصلوة يأيت رئـيس املـؤذّنني   9والصلوات على النيب ،
اك النيب9إىل شب     سلّم عليه ويقرأ الفاحتـة ويصـلّي علـى الـنيب9وي 

احلجرة الشريفة، ويدخل وحده بأعلى صوته ويفتح باب املنارة اليت عند 
باألدب ويقفل الباب من الداخل، مثّ يصعد ويبتدئ هـو بـاألذان. وبقيـة    

    عنـد   9املنارات األربع إذا مسع املؤذِّنون صـوته بالصـالة علـى الـنيب
الشباك صعدوا إليها، فإذا أذَّن أذّنوا، وتسمى تلك املنارة الرئيسـية. فـإذا   

، فيتبعـه  9ئيس بالصلوة والسالم على النيبفرغوا من األذان يبتدئ الر
الثاين مثّ الثالث مثّ الرابع، مثّ يبتدئ الرئيس فيتبعه الباقون كـذلك واحـداً   
بعد واحد على ثالث مرات أو أربع مرات. مثّ خيـتم الـرئيس فيختمـون    
بعده بالترتيب، فيكون ذلك على حنو سـاعة، وهـذا الوضـع يف األوقـات     

 اخلمسة كذلك.
حــرم الشــريف مخســة عشــر إمامــاً، منــهم احلنفيــون ومنــهم ولل

الشافعيون. وله واحد وعشرون خطيباً، منـهم اثنـا عشـر خطيبـاً حنفيـاً      
ومثانية خطباء شافعيون وخطيب واحد مالكي، فاألئمة يصلّون بالنوبة يف 

كلّ يوم: إمام ة وإمامة، فيبتدئون مـن الظهـر    واحد من احلنفيمن الشافعي
ىل الصبح، واإلمام الشافعي يصلّي أوالً مثّ اإلمام احلنفي، إالّ يف املغـرب  إ
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فيتقدم اإلمام احلنفي لكراهة تأخري املغرب عنده، ويصلّي اإلمام احلنفـي  
  صـلّي اإلمـام       9يوماً يف حمـراب الـنيبالـذي يف الروضـة الشـريفة، في

السلطان سليمان  الشافعي ذلك اليوم يف احملراب الذي خلف املنرب، حمراب
عليه الرمحة والرضوان، ويف ثاين يـوم يصـلّي اإلمـام الشـافعي كـذلك،      

 ويصلّي احلنفي مثل ما صلّى هو أول يوم.
اك النيبإىل أن يؤذِّنَ  9ويف اجلمعة يأيت اخلطيب وجيلس جتاه شب

املؤذّنون للظهر يف املنارة. ويأيت املرقي للخطيب إىل جتاه احلجرة الشريفة 
  ول بأعلى صوته:فيق

0ْ�2َ  (ِ.  ِ الـرحيم  ِ اِهللا الـرحمن  ِ الرجيم. بسـم  أعوذُ باِهللا من الشيطان<َ

 ����ِ�َ ���� �ِ��8ْ3َ�َ Cٌ���Cِ�َ 
ُ.1َ8�ِ�ِRْ ـ���7َُءُآْ
 َرُ����ٌل 1ْ���ِ َأ�ُ/ِ���ُ?ْْ���Aِ 
ْ?ُ8ْ��3َ�َ aٌ��ِ��Fَ 
ْ

 ٌ
8�Fَِرُؤوٌف َر(، .ـم  ١اآليةمن  بسحيم ِ ا ِ اِهللا الـرحلـر  ِ)     ُؤوَن 0َ��ْ�ِ��W�َ ��� 
ْ��َُ


ْ�>A��3ُنَ  ( ٢.)َر.َ ْ�
 Aِ.� آ��ُ��ا َْ�ُ,8w��ٌَم  )ِ  ِ الرحيم ِ اِهللا الرحمن بسم ٣.(َوُهَ� َوِ

1َ�0ِِ�H �3ُه�Hَُ��ْد 
ْ�ُ@ْeِ 
َ��+ً� )ِ  ِ الرحيم ِ اِهللا الرحمن بسم ٤.8ْ3َ�َ(ُ?ْ Uََ ��+ْ�ِإ�� َ�

 �ً�8@ِ�ُµ       Uَ�َ0ِ��ْ�� Uَ�8ْ3َ�َ وَُ��.َ ْ�ِ �
�ِ��Uَ اُ( �� 02َ�َ�َم 1ْ�ِ َذ�ِ@Uَ َو�� HKَ��َ�َ� َوَُ �َ/ِjْ8َِ

  �ً.82ِ����ْ�ُ �ًeا���dِµ  ًاC���Cِ�َ ًا���ْ̀ ُ̀��َ�َك اُ( َ� �ْ�ــم ٥.)َوَ من بسحــر ِ  ِ اِهللا ال
                                       

  .١٢٨ : سورة التوبة .١
 .٢٢ : ؛ وسورة الشورى٣٤ :سورة الزمر  .٢
 .١٢٧ : سورة األنعام .٣
 .٧٣ : سورة الزمر .٤
 .٣ـ١: سورة الفتح .٥
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ِ.18َ   َو�� َأْر��3ْ�ََك(ِ  الرحيمَ�� 3ِْ =ً�.َFِْة َ�ّ.��     ( ١.)ِإّ* َر�C� ُِ��ْ@+�َن َرUَ�A َرّب اْ

ُِ̀/�َن  �َµ  1َ83ِ�َ�ْ.ُِ.µ 1َ8َوw�ٌَم G3َ�َ اَْ� � َرب< اِْ3ِّ 0ُ.ْ+َ  ٢.)َواْ
�  (مثّ يقرأ الفاحتة، مثّ يقوم اخلطيب ويقـول املرقـي:   ُ��?َ�ِw�َاَ( َو �ِإن

>%@ِ��3َ̀,�َن G3َ�َ ا �ِ��1َ �َ�ُ��ا 3dَ,�ا 8ْ3َ�َِ� َو3�َ<ُ.�ا َ�ْ�83ِ.ً� ُ��� أ�َ�� ا(.٣  
ــ إىل  » بـاب الشـعرية  «مثّ يدخل اخلطيب من البـاب اخلشـب ـ    

الروضة الشريفة ويصعد املنـرب وخيطـب. وللحـرم قبالـة املنـرب سـدتان       
املسقوف للمؤذّنني: سدة بقرب احملراب النبوي واملنرب، وسدة على الطريق 

  من احلرم.
وطرف صحن احلرم والشعرية اعولة مـن اخلشـب بـني املَمشـى     
الذي من باب السالم إىل احلجرة الشريفة وبـني داخـل احلـرم الشـريف     

صلّي فيه الناس، هلا ثالثة أبواب للدخول من املَمشى املـذكور إىل  الذي ي
ـ       ه داخل احلرم الشريف وصـحن احلـرم الشـريف. وكـذلك املسـقوف من

  الروضة الشريفة إىل املنرب. امفروش كلّه باحلصباء ما عد
 ا حتصيب املسجد ففي سنن أيب داود عن أيب الوليد قال: سألتوأم
ابن عمر عن احلصباء اليت يف املسجد، فقال: مطرنا ذات ليلـة فأصـبحت   
األرض مبتلّة، فجعل الرجل يأيت باحلصباء يف ثوبه، فيبسطها حتته، فلمـا  

                                       
 .١٠٧ : سورة األنبياء .١
 .١٨٢ـ١٨٠: سورة الصافات .٢
 .٥٦ : سورة األحزاب .٣
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 ».ما أحسن هذا«ة قال: الصال 9اهللا قضى رسول

  ة الشريفة][احلجر
 9: مل يـزل بيـت الـنيب   ١أما احلجرة الشريفة، فقد قال السمهودي

الذي فيه قربه املكرم ظاهراً حتى بىن عمر بن عبد العزيـز عليـه احلظـار    
اً كراهـة أن    املُزما جعلـه مـزورر حني بىن املسجد يف خالفة الوليد، وإنو

  ٢تربيعه تربيع الكعبة، وأن يتخذ قبلةً فيصلّى إليه. انتهى.يشبه 
، هو بكسر احلاء املهملة وفتحها وفتح الظّاء املعجمة »احلظار«قوله: 

بعدها ألف وراء مهملة، مبعىن احلائط، واملراد به هنا هـذا البنيـان املرتفـع    
 .الذي هو داخل الشبابيك حتت القبة املبنية على القواعد األربعة

، بضم املـيم وسـكون الـزاي املعجمـة وفـتح الـواو       »وراملُز«قوله: 
وتشديد الراء املهملة معناه املنحرف، واملراد به هنا املنحرف عـن التربيـع   
إىل التثليث. وهذا هو احلكمة يف كون القرب املكرم اآلن موضـوعاً خلـف   

جهة القبلة،  القبلة، ال جهة املشرق وال جهة املغرب وال املصلّى إىل حائط
 احلكمة. ةحتى ال حيظر ألحد الصالة إىل قربه الشريف، وهذا نعم

قلت: سألت غري واحد من أهل العلم يف املدينة املنورة عـن بيـت   
حبجـارة سـود،     9النيب ع مـبيناملبين على القبور الثالث؛ قالوا: هو مرب

                                       
 يف األصل: السمهوري .١
 .٢٧٧خالصة الوفا بأخبار دار املصطفى، نور الدين السمهودي، ص  .٢



 

٢٠٣ 
,:

��
�� ;

�<
� ,

- �
���

 
الغريب سـواء،  وفصه أي اجلص، والذي يلي القبلة منه أطوله، والشرقي و

 والشمايل إىل أنقصهما. وباب البيت مما يلي الشمال مسدود حبجارة سود.

    يف القدس الشريف جمموعة فيها خبطّ الشـيخ عبـد الغـين مثّ رأيت
  النابلسي ما نصه:

وذرع داخل البيت من مقدمه الذي يلي القبلة بني املشرق واملغرب 
عشـر   أحـد مما يلـي الشـمال   عشرة أذرع و ثلثي ذراع، و ذرع مؤخره 

ذراعاً وربع وسدس ذراع، وعرضها من القبلـة إىل الشـمال يف كـلٍّ مـن     
جانبيها الغريب والشرقي سبعة أذرع ونصف وثُمن ذراع. وعرض اجلـدار  
ذراع ونصف وقرياطان، وبينه وبني احلظار مما يلي الشرق ذراعـان، وممـا   

ا يلي القبلة شرب، و مما يلي الشمال فضاء. وعـرض  يلي الغرب ذراع، ومم
احلظار ذراع وربع ومثن ذراع، وارتفاعـه يف السـماء مـن أرض املسـجد     

 ا صفة القبور الثالثة: فقرب الـنيب9ثالث عشرة ذراعاً وثُلث ذراع. وأم 
أمامها إىل القبلة مقدماً جبدار القبلة، مثّ قرب أيب بكـر عنـد رأسـه حـذاء     

  ١رأسه حذاء منكيب أيب بكر، انتهى.، وقرب عمر عند 9منكيب رسول اهللا
وعلى هذا احلظار املزور املذكور ستر أخضر مصنوع بالزركاش من 
الذهب والفضة مسدولٌ عليه، وقد كتب منـه يف مواجهـة قـربه الشـريف     

                                       
:  ٣. احلقيقة وااز يف رحلة بالد الشام ومصر واحلجـاز، عبـد الغـين النابلسـي     ١

١٢٨.  
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هذا قرب الـنيب صـلّى اهللا عليـه وعلـى آلـه وصـحبه       «بزركاش الذهب: 
 ...»وسلّم

 ١،السابق، كما ذكره السمهودي وأما عالمة الوجه الشريف كانت يف
يف تارخيه، مسمار فضة يف حائط احلجرة الشريفة، إذا قابله اإلنسان كـان  

ا اآلن يف دولة بين عثمـان  9القنديل على رأسه، فيقابل وجه النيبوأم ،
ـ نصرهم اهللا تعاىل على أعداء دين اإلسالم ـ فقد وضـعوا مكـان ذلـك     

ٍ  جوهرة مثينة مقدار الظّفر مسمرة يف قُـرص املسمار الكوكب الدري، وهو 
ٍ مقدار الكف، وحتته جوهرة أُخرى أصغر منـها يقـال إنّ ملـك     من ذهب

اهلند أرسلها، فسمرت أيضاً يف ذلك القرص الذهب. والقـرص مسـمر يف   
حبيث أنّ اإلنسان إذا نظر من 9الستر املزركش على حماذاة وجه النيب ،

ورأى ما يقابل ذلك من تلك اجلوهرة الكبرية  خارج الشباك، رأى وجهه
كاملرآة. والقنديل معلّق بقرب ذلك على حماذاة الوجه الشريف، وهو يوقد 

 يف كلّ ليلة إىل الصباح.

 أما كسوة احلجرة املباركة:
احلجرة الشريفة، أنّ احلسني بـن   ايف أول من كس ٢،فقال السمهودي

أيب اهليجاء صهر الصاحل وزير امللوك املصريني عمل سـتارةً مـن الـدبيقي    

                                       
  : السمهوري.يف األصل .١
 .يف األصل: السمهوري .٢
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ـ  ١األبيض، اراً ـّوعليها الطّروز واجلامات املرقومة، وخيطها وأدار عليها زن

، وأراد تعليقها على احلجرة »يس«من احلرير األمحر مكتوب عليه سورة 
قال: حتى تستأذن املُستضـيء بـأمر اهللا، فبعـث إىل    فمنعه أمري املدينة و

العراق يستأذن، فجاءه اإلذن، فعلّقها حنو عامني. مثّ جـاءت مـن اخلليفـة    
ستارة من اإلبريسم البنفسجي، عليها الطروز واجلامات املرقومة، وعلـى  
طرازها اسم املستضيء بأمر اهللا، فرفعت تلك الستارة وبعثـت إىل مشـهد   

ا  بالكوفة 7عليالناصر لدين اهللا أرسـل   ويلوعلّقت هذه عوضها، فلم
     ـت أمـا حجستارةً أخرى من اإلبريسم األسود، فعلّقت فـوق تلـك، فلم
اخلليفة وعادت إىل العراق، عملت ستارةً كالّيت قبلها وأرسـلتها، فعلّقـت   

  على هذه فصار على احلجرة ثالث ستائر بعضها على بعض.
ـ  ا حـج وقـدمت معـه اخليـزران كَسـت      وذكر أنّ هارون الرشيد ملّ

احلجرة الزنانري وشبابيك احلرير. ويف عصر الستني وسـبع مائـة اشـترى    
السلطان الصاحل إمساعيل بن الناصر حممد قرية من بيـت مـال املسـلمني    
مبصر ووقفها على كسوة الكعبة املشرفة يف كلّ سنة. وعلى كسوة احلجرة 

سنني مرة تعمل من الديباج األسود مرقـوم   املطهرة و املنرب يف كلّ مخس
باحلرير األبيض وهلا طراز منسوج بالفضة املذهبة، دائر عليهـا إالّ كسـوة   

                                       
الدبيقي: نسبةً إىل دبيق ـ كأمري ـ يف بالد مصر، منها الثياب الدبيقيـة. انظُـروا:       .١

 .٨٨٢: القاموس احمليط للفريوزآبادي
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  ١املنرب فإنها بتقصيص أبيض.
فاطمة  9أما املقصورة اليت فيها قرب سيدة النساء بضعة رسول اهللا

بأم أحدثوا على القول بأنها دفنت هناك، فقد ذكر النابلسي  3الزهراء
مشبكاً من احلديد متوسطاً بني مشبك احلجرة الشمايل وما يقابله، فاصـالً  
بني الرحبة اليت خلف مثلّث احلجرة وبينها وبني بعض املثلّث املذكور، وبه 
بابان: أحدمها عن ميني املثلّث، واآلخـر عـن يسـاره، فصـار مـا خلـف       

ـ كأنه مقصـورة مسـتقلّة     احلجرة من بيت فاطمة ـ رضي اهللا تعاىل عنها 
  ٢يدخل منه إىل مقصورة احلجرة، انتهى.

قلت: واآلن قرب فاطمة ـ رضي اهللا تعـاىل عنـها ـ الصـق مبثلّـث       
احلجرة، وإنما يفصل بينهما املشبك من احلديد ال غـري، وهـو قـرب كـبري     
عليه ثوب أخضر مزركش، ويف تلك املقصورة صناديق مقفولـة فيهـا مـا    

مـا قـال يل بعـض     علـى  9اهلدايا املرسـلة إىل الـنيب   شرف من أنواع
الطّواشي، وبني الشبابيك وبني احلظار املزور طرق مبلّطة أوسعها من جهة 
القبلة، وفيها الشمع الكبار يف الشمعدانات الكبار وقناديل الفضة والذهب 
معلّقات، والذي يدخل إىل احلظار املزور يدخل إىل هذا احملـلّ ال غـري،   

 ما احلجرة األصلية فإنها ال باب هلا كما تقدم ذكره.وأ

                                       
؛ نقالً عن: خالصـة  ١٢٦ : ٣ احلقيقة وااز يف رحلة بالد الشام ومصر واحلجاز .١

 .٢٩٩ـ٢٩٨ : الوفا للسمهودي
  .١٢٧ : ٣ ر واحلجازاحلقيقة وااز يف رحلة بالد الشام ومص .٢
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  ع]ي[مقربة البق

أما التربة املباركة املسماة ببقيع الغرقد احملفوفة بـأنوار أرواح أهـل   
البيت واألصحاب املمجد فهي تربة واسعة شرقي املدينـة مشـتملة علـى    

  مشاهد شريفة من األئمة والصحابة.
: البقيع بفتح الباء املوحدة وكسـر القـاف   »املشترك«قال ياقوت يف 

أربعة مواضع، وذكر منها بقيع الغرقَد بالغني املعجمة والقاف: مقـربة أهـل   
وج.املدينة، كان منبتاً للغرقد وهو كبار الع١س

 

وقال قدامة بن موسى: كان البقيع غرقداً، فلما تـوفّى عثمـان بـن    
انت وفاته يف ذي احلجـة علـى   مظعون دفن بالبقيع وقطع الغرقد عنه، وك

رأس اثنني وعشرين شهراً من اهلجرة، وهو أول من مات من املهـاجرين  
 وقبله بعد موته. 9يف املدينة، وهو رضيع رسول اهللا

وروي عن أيب سلمة بن عبد الرمحن عن أبيه: ملّا توفّي إبراهيم بن 
ٍ خلَون من  ـ يف السنة العاشرة من اهلجرة يوم الثالثاء لعشر  9رسول اهللا

ربيع األول وكان ولد من مارية القبطية يف ذي احلجة مـن السـنة الثامنـة    
ـ فأمر أن يدفَن عند عثمان بـن مظعـون. فرغـب النـاس يف      من اهلجرة

كلّ  البقيع وقطعوا األشجار، واختارت كلّ قبيلة ناحية، فمن هنالك عرف
  قبيلة مقابرها.

                                       
  .٦٣ : املشترك وضعاً واملفترق صقعاً، ياقوت احلموي .١
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 وعن مالك قال: مات باملدينة من الصحابة حنو عشرة آالف.

وهناك من سادات أهل البيـت والتـابعني ممـا ال حيصـى، غـري أنّ      
غالبهم ال يعرف قربه وال جهته، الجتناب السلف البنـاء والكتابـة علـى    

  القبور مع طول الزمان.
عند عثمـان   9هللافمما عرف من ذلك: مشهد إبراهيم بن رسول ا

بن مظعون، وهناك قرب رقية وأم كلثوم بنيت رسول اهللا وزوجـيت عثمـان   ا
  بن عفّان، وقرب أختهما زينب، اجلميع يف قبة لطيفة.

  ١وجدت هناك صفحة من النحاس مكتوب عليها هذه األشعار:
  

]١ ــرمي ــام الكـــــــــ ــو املقـــــــــ   ] إنّ هـــــــــــذا هـــــــــ
  

ســــــــــــول إبــــــــــــراهيمفيــــــــــــه ابــــــــــــن الر  
  

]٢ ــر ــو ســــــ ــور] هــــــ ــول طــــــ ــي ٢الرســــــ   جتلّــــــ
  

 ــليم ــالة والتســــــــــــــ ــه الصــــــــــــــ   فعليــــــــــــــ
  

  ] قبــــــــــةٌ يف البقيـــــــــــع تزهــــــــــو ضـــــــــــياءً  ٣[
  

 قيمــر ــا والـــــــــ ــالكهف دوـــــــــ ــه فـــــــــ   منـــــــــ

                                       
قلت: هذه األبيات من قصيدة ذكر الشيخ عبد الغين النابلسـي أنـه نظمهـا عنـد      .١

  .١٤٢: ٣ زيارته هلذه القُبة، وأورد نصها يف رحلته "احلقيقة وااز"
  يف احلقيقة وااز: "بغري" .٢
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  مظعــــــــــون ذاك عثمــــــــــان فيهــــــــــا وابــــــــــن] ٤[

  

 ــيم ــه ــــــــــ ــوب فيــــــــــ ــربه والقلــــــــــ   قــــــــــ
  

  طـــــــــــه ١وهنـــــــــــاك النســـــــــــاء بنـــــــــــات] ٥[
  

ــل  ــيد الرســـــــــ ــيم  ســـــــــ ــرهن مقـــــــــ   ٢.سlـــــــــ
  

واإلمام حسن بن علي ومن معه مـن   9مشهد العباس عم النيب ومنها:
وحممـد بـن    7وهم: ابـن أخيـه علـي زيـن العابـدين      :أهل البيت

ــد 7علــيهــم فاطمــة بنــت 7و جعفــر بــن حممومعهــم أيضــاً أم ،
ابنـها   7بقرب احملراب على قـول، وقـرب رأس احلسـني    9اهللا رسول

  أيضاً هناك. 7على قول، وقيل: قرب أبيهم علي بن أيب طالب
شهدان متقاربان يف أول البقيع وعلـى كـل واحـد منـهما     وهذان امل

بنيان تقفَل وتفتح للزيارة، فيهما ضرحيان مرتفعان مغشيان بألواح ملتصقة 

                                       
  يف احلقيقة وااز: "زوجات" .١
  :]٥ و  ٤ البيتني  [بني أما األبيات األخرى لقصيدة النابلسي واليت مل تذكَر هنا فهي: .٢

إذ صراطه مستقيم هداه * ظاهر وسر نوره ساطع  
  [وبعد البيت اخلامس:]

نغيم ال ختتفى هلن أمهات للمؤمنني مزايا * هن  
رمحةٌ بعد رضوا * ن وعليهن من اهللا غيثها مستدمي  

ته * قبة النور واخلباء العظيمون هناك ممن حوعلى م  
نسيم ا برق العقيق وسلع * وشدا طائر وهبما تبد.  
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أبدع التصاق، مرصعة بالصفائح الصفر، مكوكبة مبسامري على أبدع صـفة،  
، فـالغريب منـهما قـرب    9وعلى هذا الشكل قرب إبراهيم بن رسـول اهللا 

  س، والشرقي منهما قرب األئمة األربعة.العبا
من زارين أو زار أحـداً  : «9ويف كتاب الزيارات: قال رسول اهللا

  >.من ذرييت، زرته يوم القيامة فأنقذته من أهواهلا
وملشهد العباس قبةٌ شاخمة مزينة، ولـه بابـان مشـايل وغـريب، ويف     

ـ  ا حنـو ثالثـني بيتـاً،    حائط القبة صفحة كبرية من النحاس مكتوب عليه
نقلت عنها ما تيسر يل يف هذه الرحلة املباركة للتربك بأسامي أهل البيت 

  ١عليهم صلوات اهللا، وهي هذه:

]١ــد ــاس   ] قَ ــة العب ــا بقب ــي    πِ نعlمن ــريف الراس ــت الش ــآل البي   وب
  ِ ضـاء بـني القبـور كـالنرباس     π ِ نـور  ] يا لَهـا يف البقيـع مـن أفـق    ٢[
ــت ٣[ ــرف ٢آل،]مجع ــه، أش ــل ط ٣الرس

π ــاس ــاجلالل واإلين ــت ب هوز ِ  
  ِ ـــلّه فيــه مــن ســائر األجنــاسπ وحظينــا بــآل بيــت رســول الـــ] ٤[
ــدر ] ٥[ ــة ق ــةً عظيم ــا قب ــا لَه ــاس  πٍ ي ــني الن ــاع ب ــرها احملــض ش   ِ س

                                       
قلت: هذه األبيات أيضاً من قصيدة أنشدها الشيخ عبـد الغـين النابلسـي عنـد      .١

  .١٤١ـ١٤٠ :٣ز" زيارته هلذه القبة الشريفة، وذكرها يف رحلته "احلقيقة واا
  يف احلقيقة وااز: "أهل" .٢
  يف احلقيقة وااز: "طراً" .٣
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]٦ [ تــو ــد ح ــداً  ق ــزاً وجم lــةً وع ــاس  πج ــه بقي ــق أن تقيس   ِ مل تط
  كاسـي  ١ـلّهl فيها لlمن هلـا زار، πلـ ] حيث نورالعباس عم رسول ا٧[
  ِ فهو ال زال طيب األنفاس        π  ] وعلي أيضاً لقد قيل فيها٨[

  الرواسـي  ٢وابـن عـم الرسـول رأس،    π] اإلمام اجلليل زاكي املزايـا ٩[
ــاس،   π ] وكذلك البتول فاطمة الزهـ١٠[ ــاك باأللق ــراء أيضــاً هن   ٣ـ
  ِ خـري راس  ٤ثَـم مـن غـري شـبهةπ     ٍ ] وسط حمرابه ورأس حسـني ١١[
ــاس    π] واإلمام املفضل احلسن السبـ١٢[ ــر األرج ــوه مطه ــطl أخ   ِ ـ
  ِ ـــعابدين الــذي بــه إينــاس     π] وعلي جنل احلسني وزين الـ١٣[

  

  ِ ـم بكشف عن أصـله ومسـاس    π] وابنه الباقر الذي بقَر العلـ١٤[
  

  ِ غراس ٥ـق ومن طاب يف أجلّ، π]وكذا الصادق ابنه جعفر الصد١٥[
  

  ِ جــلَّ لالقتــداء واالقتبــاس  π] نــورهم ســاطع ــا وهــداهم   ١٦[
  

                                       
  يف احلقيقة وااز: "زاد" .١
  يف احلقيقة وااز: "راسي" .٢
  يف احلقيقة وااز: "بااللتماسِ" .٣
  يف احلقيقة وااز: "شبيهة" .٤
  يف احلقيقة وااز، بدل "يف أجلّ": "من أجلِ" .٥
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  ٍ مــع الســالم املُواســي كــلَّ حــنيπ] صــلوات اإللــه منــه علــيهم١٧[
  ِ شاملٌ للقبور واألرماس  π] مثّ رضوانه هناك مجيعا١٨ً[

]١٩هزار ت روضةٌ وصاحهما ز [ π  ــ راً فــوق غصــنها امليــح١ِ. اسس  
  

، وفيه أربعة قبور ظاهرة وال يعلـم  9مشهد زوجات النيب ومنها:
حتقيقاً من فيها منهن، وعلى القبور قبة هلا باب يفتح للزيارة، وهذا املشهد 

 بالقرب من املشهدين املذكورين.

، وهـو  9مشهد صفية بنت عبد املطّلـب عمـة رسـول اهللا    ومنها:
 من باب البقيع، عليه قبة صغرية.على يسار اخلارج من املدينة 

قرب أيب شحمة ابن عمر بن اخلطّاب الذي حده أبوه فمرض  ومنها:
ومات، وقرب نافع موىل ابن عمر شيخ اإلمام مالك، وهـذا املشـهد بقـرب    

٢مشهد صفية يف جهة الشرق، عليهما قبة صغرية، ويف حجر هناك منقور:
 

                                       
أما األبيات األخرى لقصيدة النابلسي واليت مل يذكرها صاحب "الرحلة األنسية"  .١

  :]٤و  ٣[بني البيتني  فهي:
  ِ يف بقيع مبارك يتالال * سره مذهالً لكل احلواس

  قد أتيناه مذعنني حيارى * فاهتدى فيه كل قلب قاسي
  :]٨و  ٧البيتني  ِ[بني ٍ وطاس ورأينا مواسم اخلري قامت * واحتسينا اهلدى بكاس

  ِ حسن واحلسني فيها وباقي * آل بيت الرسول أس األساس
هذه األبيات أيضاً ذكر عبد النابلسي النابلسي أنه نظمها، وأورد نصها يف رحلته  .٢

  .١٤٣ : ٣"احلقيقة وااز" 
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  (نظم)

لــك الكمــالُ واهلُــدى يــا نــافع  
  

  مــن لــه علــم شــريف نــافع يــا
  

  موىل بين اخلطّـاب عبـد اهللا مـن   
  

   ــع ــام الشاس ــار واملق ــه الفخ   ل
  

مشهد اإلمام مالك بن أنس صاحب املَذْهب، على قربه قبةٌ  ومنها:
١ٍ هناك منقور: صغرية بقرب قبة نافع، وحبجر

 

  (نظم)
ــبس  ــا جــذوة ســر الق ــت لن الح ِ  

  

،ـــةملالـــك بـــن أنـــس   ٢بقب ِ  
  

ــما  ــذي س ــذهب ال ــام امل ــا إم   فَي
  

ــالعlز كُســي  ــو ب ــام وه ــني األن   ب
  

  
مشهد فاطمة بنـت أسـد أم أمـري املـؤمنني علـي بـن أيب        ومنها:

وأمه، توفّيت باملدينـة يف السـنة الرابعـة     9، مربية رسول اهللا7طالب
قميصـه وألبسـها إيـاه، وتـولّى دفنـها       9من اهلجرة، ونزع رسـول اهللا 

جزاك اهللا من أم خرياً، لقد كنـت خـري   «واضطجع يف قربها وبكى وقال: 
ألبستها لتلبس : «9فلما سوى عليها التراب سئلَ عن ذلك، قال» أم يل.

من ثياب اجلنة، واضطجعت معها يف قربها ُألخفّف عنها ضغطة القرب، إنها 

                                       
وهذه األبيات أيضاً من قصيدة للشـيخ النابلسـي، مـذكورة بتمامهـا يف رحلتـه       .١

  .١٤٢ : ٣وااز" "احلقيقة 
٢. "از: "بزورةيف احلقيقة وا  



  
 ٢١٤  

 

 : 
��

�� �
���

�
44  -  

143
7

 
 � 

 

 ـ رضي اهللا تعاىل عنها ـ.» اهللا يب بعد عمي أيب طالبكانت أحسن خلق 

مشهد عقيل بن أيب طالب ـ رضي اهللا تعـاىل عنـهما ـ، لـه       ومنها:
 ١اجلواد بن جعفـر بـن أيب طالـب،    قبةٌ لطيفةٌ، ومعه ابن أخيه عبد الرمحن
٢، توفّي عقيل يف سنة...9وهذا املشهد بقرب مشهد أزواج النيب

 

اخلدري، وقرب عبد الرمحن بـن عـوف، فهـو     قرب أيب سعيد ومنها:
بالقرب من قبة عثمان بن مظعون، وقـرب سـعيد بـن أيب وقّـاص، وقـرب      

اهللا بن مسعود وغريهم من بقية قيعـان التـابعني والعلمـاء العـاملني      عبد
 واألولياء الصاحلني.

مشهد عثمان بن عفّان يف آخر البقيـع، وعليـه قبـة عاليـة      ومنها:
واسعة الفناء متقَنة األركان محكَمة اجلُدران، بناها أسامة بن عظيمة البناء 

سنان أحد أمراء صالح الدين ابن أيوب سنة إحـدى وسـتمائة. وعلـى    
 ...ٍ حبائط القبة حنو تسعة عشر بيتاً صفحة حناس

  :أما اآلبار املتربكة اليت يف املدينة املكرمة
ـ   الـزوار إىل قـرب الـنيب    تحفـة  «يف كتابـه   يفقال ابن حجـر اهليتم

                                       
وهذا خطأ من املؤلف، فاملدفون جبوار عقيل بن أيب طالب هو عبد اهللا بن جعفر  .١

  الطيار ابن أيب طالب.
 من اهلجرة النبوية. ٦٠بياض يف األصل. وقد تويف عقيل بن أيب طالب يف سنة  .٢



 

٢١٥ 
,:

��
�� ;

�<
� ,

- �
���

 
١ما نصه:» املختار

 

»بطيبة حنو عشرين بئراً، واملعروف منـها اآلن سـبعة    9آبار النيب
ٍ، فينبغي أن يقتصد ويتربك ا ومبائها والشرب منها والغسل والوضوء  آبار

  منها، وقد نظّمها بعضهم فقال:
،ــت ــة  ٢إذا رم ــنيب بطيب ــار ال   آب

  

ــبع  ــدا س ــن فع ــال وه ــاالً ب   ِ مق
  

  أريس وغـرس رومـة و بضـاعة   
  

  »العهن ٣كذا بصة قل بئر حاٍء مع،
  

ٍ من اليهود وهـو   بئر أريس ـ مبهملتني ـ كجليس، اسم رجل   فمنها:
مبعىن الفالح بلغة أهل الشام، سمي البئر بامسه وهي املقابلة ملسجد قبـا يف  

 يتوضأ منه. 9غربيه. وكان رسول اهللا

بيـده   9البخاري عن أنس قال: كان خامت رسول اهللاويف صحيح 
املباركة، ويف يد أيب بكر بعده، ويف يد عمر بعد أيب بكر، قال: فلمـا كـان   
عثمان جلس على بئر أريس وأخرج اخلامت فجعل يعبث به فسقط. قال: 
فاختلفنا مع عثمان ثالثة أيام فرتح البئر فلم جيده، وكـان سـقوطه بعـد    

  فته وكان مبدأ الفتنة.ست سنني من خال
ـ بالغني املعجمة املضـمومة أو املفتوحـة والـراء     بئر غرس ومنـها: 

                                       
  .١٧٢ : يراجع: حتفة الزوار إىل قرب النيب املختار، ابن حجر اهليثمي .١
٢. ."يف حتفة الزوار: "أردت 
  يف املطبوع من حتفة الزوار: "بئر جامع"، وهو خطأ. .٣
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 ٍ ـ وهي بئر بقبا شرقي مسجدها على نصـف ميـل   الساكنة والسني املهملة
 إىل جهة الشمال، ويعرف مكاا اليوم وما حوهلا بالغرس.

ـ      ال روى ابن ماجة بسند حسن عن أمـري املـؤمنني علـي قـال: ق
. >إذا أنا مت فاغسلوين بسبع قرب من بئري بئر غـرس <: 9رسول اهللا

  وكانت بقبا وكان يشرب منها.
بئـر غـرس   «قال يف القاموس: وبئر غَرس باملدينة، ومنه احلديث: 

١».من عيون اجلنة
 

آله وسلّم ـ منها، وكانت هذه البئـر   على اهللا عليه و ىوغسل ـ صلّ 
قد خربت فجددت بعد السبع مائة. وهي كثرية املاء واسعة الفم، وماؤهـا  

. وقـد خربـت بعـد فاشـتراها     طيـب عـذب  تغلب عليه اخلضـرة، وهـو   
حوهلا اخلواجة حسني، وحوط عليهـا حديقـة وعمرهـا وجعـل هلـا       وما

أنشأ جبانبـها مسـجداً يف   درجاً يرتل إليها من داخل احلديقة وخارجها، و
  سنة اثنتني ومثانني ومثان مائة.

بئر رومة ـ بالراء املهملة ـ كسوقة، وقيل: رؤمـة ـ مهمـوز       ومنها:
 العني ال أجوف ـ.

ه قال:  9وعن الزهري، عن النيبيشرب «أن ن يشتري بئر رومةم
 فاشتراها عثمان بن عفّان من مالـه فتصـدق ـا. وهـي    ». رواء يف اجلنة

                                       
  .٥٦١ : للفريوزآبادي ،القاموس احمليط .١
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 بأسفل العقيق بقرب جمتمع السيول.

بئر بضاعة ـ بضم املوحدة، وقد يكسر، وفتح الضاد املعجمة   ومنها:
صاعة ـ بكسـر املوحـدة    ـِوالعني املهملة ـ. ومسعت أهل املدينة يقولون: ب 

 وإمهال الصاد أيضاً ـ وهي غريب بئر حاء إىل جهة الشمال.

د: يف اخلرب أنّ النيبلو   9وقال اأ من الـدأتى بئر بضاعة فتوض
وردها إىل البئر وبصق فيها، وكان إذا مـرض املـريض يف أيامـه يقـول:     

 ، فيغسل فكأنما نشط من عقال.»غسلوه من ماء بضاعة«

وقالت أمساء بنت أيب بكر: كنا نغسل املرضى من بئر بضاعة ثالثـة  
 فيعافون.

سـعيد قـال: سـقيت     عن سـهل بـن   تٍ ثقا وروى الطرباين برجال
بيدي من بئر بضاعة. 9النيب 

9وعنه: أنّ النيب على بضاعة. كبر 

من قائل: 9وعن أيب سعيد: أنّ النيب دعا لبئر بضاعة. وهللا در 

  ٍ لطيــــف فيــــا هللا مــــن بئــــر
  

اهلـــــامشي يبوينســـــب للـــــن  
  

  رســول اهللا خــري اخللــق طُــراً   
  

  ــن داٍء دوي ــاس مـ ــفاء النـ   شـ
  

بئر بصة، بالباء املوحدة وتشديد الصاد املهملة، وأهل املدينة  ومنها:
خيفّفون الصاد. وهي بئر قريبة من البقيع على طريـق قبـا بـني النخيـل،     
وماؤها تغلب عليها اخلضرة، و كثرياً ما ـدمها السـيول ويعمرهـا أهـل     

 اخلري.
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 يـأيت بيـوت   9ِي عن أيب سعيد اخلدري قال: كان رسول اهللا رو
الشهداء وأبناءهم ويتعاهد عياالم، فجاء يوماً أبا سعيد اخلـدري فقـال   

قال: نعـم.  » هل عندك من سدر أغسل به رأسي؟ فإنّ اليوم اجلمعة.«له: 
 فأخرج له سدراً وصب غسالة رأسه ومرفة شعره يف البصة.

بئر حاء، بفتح الباء املوحدة ـ وقـد يكسـر ـ وبفـتح الـراء        ومنها:
باملد فيهما والقصر من الرباح، وهي األرض املنكشفة، وقيل حا وضمها و

سم مركّب فتعرب على وزن حرف اهلجا، يف املدينة مستقبلة املسجد. فاإل
الراء حبسب العامل، وأنكر بعضهم إعراب الراء وقال: هي مفتوحة علـى  
كلّ حال، واختلف يف حا هو اسم رجل أو امرأة أو مكـان اُضـيف إليـه    

 البئر؟

ٍ نِسب إليه بئر حاء باملدينة، وقـد يقصـر،    ويف القاموس: اسم رجل
يحى، كفَوالصواب: برلىيثون بئر حاء. ١.٢،عويصحفها احملد  

ويف الصحيح عن أنس: كان أبا طلحة أكثر أنصاري باملدينـة مـاالً   
من خنيل، وكان أحب أمواله إليه بئر حاء، وكانت مستقبلة املسجد، وكان 

يدخلها ويشرب مـن مـاء فيهـا، وهـي اليـوم يف حديقـة        9اهللارسول 
صغرية جداً قريبة من سور املدينة، وماؤها عذب، وهـي مشـايل السـور    

                                       
  يف األصل: "كيفْعلى"، واملثبت من القاموس احمليط. .١
 .١٣٥٠ : يط للفريوزآباديالقاموس احمل .٢
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  بينهما الطريق.
ن بكسر العـني املهملـة وسـكون اهلـاء لغـة مبعـىن       بئر العه ومنها:

 الصوف، وهي معروفة يف العوايل يزرع عليه اليوم.

  ومسجد ضlرار ؛له قبة اإلسالم يف ذكر مسجد قُبا ويقال
قُباء بضم القاف وختفيف البـاء املوحـدة   »: املشترك«قال ياقوت يف 

١وألف ممدودة، ويروى بالقصر.
 

 وقال اجلوهري: وقُباء ـ ممدود ـ موضع باحلجاز يذكّر ويؤنث.

 قُبا بالضم والقصر وقد ميد. ٢:وقال السمهودي

صـيح مـع التـذكري، والصـرف قريـة      وقال النووي: إنه املشهور الف
  بعوايل املدينة، قال الشاعر:

  ملــن الشــمس يف قبــاب قباهــا   
  

  يـروح ذكاهـا   ىشف جسم الـدج 
  

وقال ابن جبري: مدينة كبرية كانت متصلة باملدينة املنورة، والطريق 
وعمارا ممدودة يف جهة مسجدها. وقيل إنمـا   ٣إليها من حدائق النخل.

 مسيت قبا ببئر كانت ا تسمى قباراً فتطيروا منها فسموها قباء.

 وقال الناجي: قبا على ميلني من املدينة.

                                       
 .٣٣٩ : املشترك وضعاً واملفترق صقعاً، ياقوت احلموي .١
  .يف األصل: السمهوري .٢
 .١٧٤ : إىل هنا موجود يف املطبوع من رحلة ابن جبري .٣
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ويف مشارق األنوار للقاضي عياض: على ثالثة أميال، وهـو معـىن   
 قول احلافظ ابن حجر: على فرسخ من املسجد النبوي.

     ه علـى جهـة القبلـة ميـرأقول: من خرج من الباب املصري وتوج
على بساتني من النخيل ومن أنواع الفواكه، يصـل إىل بركـة مـاء كـبرية     
على يسار الواصل إىل قرب املسجد يستخرج إليها املاء من آبـار هنـاك   
يف حدائق حوهلا بالدواليب تديرها الدواب، مثّ يـذهب قلـيالً فيصـل إىل    

ء الذي أسس على التقوى، وهو علـى يسـار الواصـل هنـاك     مسجد قبا
يصعد إليه بدرجات، واملسجد مربع متساوي األضـالع كـلّ واحـد مـن     

 أضالعه ست و ستون ذراعاً، ويف ذلك املسجد أربعة حماريب:

 حمراب كبري يف وسط الضلع القبلي. األول:

ب الكشـف  حمراب لطيف يف آخر احلائط القبلي يسمى حمرا الثاين:
مة.ككشف له هناك عن امل 9ألنّ النيبة املعظّمة وعن الكعبة املكر 

هناك حمراب آخر يقال إنّ اآلية الشريفة نزلت هناك وهـي   الثالث:
�2َْ�ى(قوله تعاىل:  إىل آخر اآلية. ١.)ََ.ْ�0ٌQِ أ�<G3َ�َ rَ ا

حمراب لطيف بالقرب من احملـراب الثالـث يقـال لـه مـربك       الرابع:
 ،9ن يقال إنهما مربك ناقة رسول اهللاالناقة، وأيضاً بصحن املسجد خطّا

  مسجد مبارك، فينبغي التربك هلا على كل حال.وهي آثار حسنة يف

                                       
  .١٠٨سورة التوبة، اآلية  .١
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وقد ذرعت من عتبة باب املسجد النبوي املعروف ببـاب جربئيـل   
إىل عتبة مسجد قبا علـى الطريـق الشـرقية، فكانـت سـبعة آالف ذراع      

  وعشرين ذراعاً. اًومئتني ومخس
وذكر ابن النجار أنّ عمر بن عبد العزيز وسعه ونقّشـه بالفسيفسـاء   
وعمل له منارة وسقّفه باخلشب الساج وجعل له أروقة ويف وسطه رحبة. 
فتهدم ذلك مثّ جدد عمارته مجال الدين اإلصـفهاين وزيـر ابـن زنكـي ـ      

 ـ سـنة مخـس ومخسـني ومخسـمائة.      ١،يعين السلطان نور الدين الشـهيد 
 وجدد فيه امللك الناصر بن قالوون شيئاً سنة ثالث وثالثـني وسـبعمائة،  

سنة أربع ومثانني ومثامنائة، وسقطت  ٢،وجدد غالب سقفه األشرف برسباي
  ٣منارته سنة سبع وسبعني ومثامنائة. انتهى.

                                       
ــ ابـن    أقول: مجال الدين األصفهاين مل يتقلد الوزارة للسطان نور الدين حممـود  .١
ـ، بل كان وزيراً ألخيه سيف الدين غازي بن زنكي (احلكومـة:   ماد الدين زنكيع

)؛ إىل أن ٥٦٨-٥٤٤) مث ألخيهما اآلخر قطب الدين مودود (احلكومة: ٥٤٤-٥٤١
  .٥٥٩، فمات يف السجن سنة ٥٥٨غضب عليه قطب الدين ابن زنكي وسجنه سنة 

 يف األصل: "برشباي"، وهو خطأ. .٢
إىل القول عن عمارة مسـجد قبـا    ٣٤٤:النجار يف "الدرة الثمينة"ينتهي كالم ابن  .٣

على يد مجال الدين الوزير دون حتديد السنة. ويظهـر لنـا أن هـذا الـنص اقتبسـه      
، وهـو ينقـل بـدوره عـن     ٢١٠: ٣ املؤلف من كالم النابلسـي يف احلقيقـة واـاز   

  .٣٧٥:السمهودي يف خالصة الوفا
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كـان  أما فضيلة مسجد قباء ففي الصحيحني عن ابن عمر أنه قال: 
يزور مسجد قبا أو يأيت قبا راكباً وماشياً ـ زاد يف رواية هلمـا    ،9النيب

  أيضاً ـ فيصلّي فيه ركعتني.
كان يأيت مسـجد قبـا    9وروى البخاري والنسائي أنّ رسول اهللا

  كلّ سبت راكباً وماشياً، وكان عبد اهللا يفعله ـ يعين ابن عمرـ.
كان يـأيت   9: أنّ النيبوعن شريك بن عبد اهللا بن أيب نمر مرسالً

 قبا يوم االثنني.

د بن املنكدر مرسالً: أنّ النيبكان يأيت قبـا صـبيحة   9وعن حمم 
 سبعة عشر شهر رمضان.

وعن زيد بن أسلم قال: احلمد هللا الذي قرب منا مسجد قبـا، ولـو   
 كان بأفق من اآلفاق لضربنا إليه أكباد اإلبل.

قال: صالةٌ مبسجد قبا كعمرة. 9وروى الترمذي عن النيب 

: 9وروى ابن ماجه عن سهل بن حنيـف قـال: قـال رسـول اهللا    
من تطهر يف بيته مثّ أتى مسجد قباء فصلّى فيه صـالةً، كـان لـه كـأجر     <

مرةع<. 

 ورواه أمحد واحلاكم وقال: صحيح اإلسناد.

املؤمنني علي بن أيب  ويف قبا مساجد أخر صغار، منها: مسجد أمري
طالب ـ كرم اهللا وجهه ـ وهو مسجد صغري فيه حمراب لطيـف، يقـال إنّ     

  الدعاء فيه يستجاب.
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مسجد سيدة النساء فاطمة الزهراء صلوات اهللا عليها، وهـو   ا:ومنه

  مسجد صغري شريف فيه حمراب لطيف، الدعاء فيه مستجاب.
لـو غربـت   »: النـهر شـرح البحـر   «ومنها: مسجد رد الشمس. ويف 

نـام يف حجـر    9مثّ عادت ذكر الشافعية أنّ الوقت يعـود ألنـه  الشمس 
على ركبتيه حتـى غربـت الشـمس،     9علي ـ كرم اهللا وجهه ـ ورأسه  

اللّهـم إنـه كـان يف    <: 9أنه فاتته العصر، فقال 9ر لهكفلما استيقظ ذ
طاعتك وطاعة رسولك فارددها عليه. فردت حتى صلّى العصـر، وكـان   

احلديث صححه الطّحاوي وعياض وأخرجه مجاعـة منـهم   . و>ذلك خبيرب
الطرباين بسند حسن، وأخطأ من جعله موضوعاً كابن اجلوزي وقواعـدنا  

 ال تأباه، انتهى.

قلت: وقوله إنه كان خبيـرب ال يـرد أنـه مل يكـن يف قبـا، إلمكـان       
 التكرار كما يف بعض الكتب.

ى اهللا الـنيب ـ صـلّ    ومنها: مسجد صغري جبانب بئر اخلامت يقـال إنّ 
ـ  كان يتوضأ من ذلك البئر و يصلّي يف موضع ذلك  عليه وعلى آله وسلّم 

 املسجد.

أما مسجد ضرار، ويسمى مبسجد النفاق أيضاً، فروى البيهقي عـن  
ِ��1َ اَ�َ�ُ�وا َ�ْ�0Qًِا Zَِ�ارًا(ابن عباس يف قوله تعاىل: �هم اُناس من  �١)َوا

                                       
  .١٠٧ : سورة التوبة .١
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بنو ابن عوف، وكان من منـاهي األنصـار ـ ابتنـوا     األنصار، ـ قلت: وهم  
مسجداً فقال هلم أبو عامر: ابنوا مسجدكم فإني ذاهـب إىل قيصـر ملـك    

ِج حممداً وأصحابه. فلما فرغوا من مسـجدهم أتـوا    خراُالروم فآيت جبند ف
أن تصلّي فيـه، فـأنزل اهللا    9النيب ا فرغنا من مسجدنا فنحبفقالوا: إن

� أ0Aًَا َ*(تعاىل: ِ8�ِ 
� ِ�% َ��ِر 7ََ���َ
)إىل قوله:  ،2ُ�َ(ِْAِ ١.)َ���َ��َر  
وعن عروة: كان موضع مسجد قبا المرأة يقال هلا لية كانت تـربط  

مسجداً، فقال أهل مسـجد ضـرار:    ٢محاراً هلا فيه، فابتناه سعد بن خيثمة
فنصـلّي فيـه    حنن نصلّي يف مربط محار لية، ال لعمر اهللا لكنا نبين مسجداً

حتى جييء أبو عامر فيؤمنا فيه. وكان أبو عامر فر من اهللا ورسوله فلحق 
ِ��1َ اَ�َ��ُ�وا َ�ْ��0Qًِا    (مبكّة مثّ بالشام فتنصر فمـات، فـأنزل اهللا تعـاىل:    ��َوا

 إىل آخر اآلية. ،)Zَِ�ارًا

هري أنّ النيبوي عن الزملّا قفل من غزوة تبوك ونزل بذي  9ور
أوان، وهو بلد بينه وبني املدينة ساعة من ار، نزل عليه القرآن يف شأن 

انطلقـا  <: 9مسجد ضرار، فدعا مالك بن الدخشم ومعن بن عدي فقال
ِعـني ففعـال    . فانطلقا مسـر >إىل هذا املسجد الظامل أهلُه فاهدماه وحرقاه

 وحرقاه بنار يف سعف.

                                       
  .١٠٩ : سورة التوبة .١
 فی األصل: "حيثمة". .٢
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ـ أي املأمورون دمه وإحراقه، وهم مالك بن  رواية: فانطلقوا ويف

الدخشم ومعن بن عدي وعامر بن السكن ووحشي وغريهم ـ حتى أتوا  
سامل بن عوف رهط مالك بن الدخشم، فأخذ سعفاً من النخل أشعل فيـه  
ناراً، مثّ خرجوا يشدون حتى أتوا املسجد وفيه أهله، فحرقـوه وهـدموه،   

أن يتخذ ذلك كناسة يلقى فيهـا اجليـف    9عنه أهله. وأمر النيب فتفرق
  والننت والقمامة. فهذه قصة مسجد الضرار.

قلت: سألت غري واحد من أهل املدينة عن موضع مسجد الضرار، 
 فأجابوا بأنه ال يعرف له مكان فيما حول مسجد قبا وال غريه.

النيب دنا محزة عمـد وثـواب زيـارة محـزة     اُوفضـيلة   9يف مشهد سيح
 والشهداء

    الـنيب د الشهداء محزة ـ رضي اهللا تعاىل عنه ـ عـما قرب سي9أم 
حد ـ بضمتني ـ مشايل املدينـة املنـورة،     اُوقبور الشهداء فهو يف ذيل جبل 

 يقال له ذو عينني بكسر العني املهملة وفتحها.

ـ       جبـلٌ  قال يف القاموس: وعينني ـ بكسـر العـني وفتحهـا ـ مثن ،ى
١بأُحد.

 

اء امساً للجبل، والصـواب مـا قالـه    يأقول: غلط وحفظ يف جعله بال
حد يوم عينني، وهو الذي اُحد، ويقال ليوم اُابن األثري: عينان اسم جبل ب

                                       
 .١٢١٩ : القاموس احمليط للفريوزآبادي .١



  
 ٢٢٦  

 

 : 
��

�� �
���

�
44  -  

143
7

 
 � 

 

 أقام عليه الرماة يومئذ، انتهى.

وقبل الوصول، يف الطريق مكان صغري مرتفع قليالً حولـه حجـارة   
حمـراب صـغري، والنـاس يزورونـه ويصـلّون فيـه       موضوعة ويف داخله 

د.اُلبس درعه هناك يوم غزوة  9ويقولون إنّ النيبح  
أما مزار سيدنا محزة ـ رضي اهللا تعاىل عنه ـ فعلى قـربه الشـريف     
قبة عظيمة مرتفعة، وحوله يف اخلـارج قبـور الشـهداء، وحوهلـا مسـجد      

ائـر مـن اخلشـب ولـه     شريف فيه حمراب وله منارة عالية، وعلى القرب د
شبكةٌ من احلديد يف غريب املسجد، وباب القبة مصـفّح باحلديـد، والقـرب    

ِجلي سيدنا محزة قرب سنقر التركي، والقـرب الـذي يف صـحن     الذي عند ر
املشهد قرب بعض أشراف املدينة، والشهداء كانوا سبعني رجالً قبورهم ممـا  

 هم ـ يف اخلارج.يلي قرب سيدنا محزة ـ رضي اهللا تعاىل عن

وهناك سبيلٌ كبري مسقوف جيتمع فيـه املـاء وعليـه صـفّة كـبرية،      
وهناك مصاطب معمرة ألكابر أهل املدينة مـن العلمـاء واألعيـان، لكـلّ     
واحد منهم مصطبة معلومة، ولزيارته موسم يف شهر رجب كموسم زيارة 

خبارج يافـا  سيدنا موسى يف أيام الربيع، وموسم زيارة روبني بن يعقوب 
  يف أيام الصيف.

يف اجلملة جيتمعون الناس من مكّة ومن الطائف ومن الـيمن ومـن   
أعراب البدو هناك، وميكثون من أول شهر رجب إىل ثاين عشر يوم منه، 
ويسوون السوق ويبتاعون فيه أنواع املآكـل واملالبـس وسـائر األشـياء،     
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ويضـربون الـدفوف    ويعملون املولد لسـيدنا محـزة وينشـدون القصـائد    

ويرقُصون ويشعلون الشموع داخل خيامهم و خارجها ويصرفون أمـواالً  
  كثرية.

ــل   ــا فض ــط أنّ    اُأم ــبري واألوس ــرباين يف الك ــروى الط ــد ف ح
ٍ مـن أبـواب    قال الُحد: هذا جبل يحبنا ونحبه على بـاب  9اهللا رسول

أبواب النـار. وعبـر بفـتح    يبغضنا ونبغضه على باب من  اجلنة، وهذا عبر
العني املهملة جبل جنويب املدينة، وهو يف األصـل اسـم احلمـار املـذموم     

 أخالقاً.

النيب حصى، وهو عما فضائل محزة أكثر من أن توأخوه من  9أم
 الرضاعة.

قال: والذي نفسي بيده أنه ملكتوب عند اهللا  9روي أنّ رسول اهللا
عة: محزة أسد اهللا وأسد رسوله. خرجه البغـوي  عز وجلّ يف السماء الساب

  يف معجمه.
 . خرجه احلافظ الدمشقي.>خري أعمامي محزة<قال:  9روي أنه

وقف على جنازته وانتحب حتـى نشـغ مـن البكـاء      9روي أنه
يقول: يا محزة يا عم رسول اهللا وأسد اهللا وأسد رسوله، يا محزة يا فاعـلَ  

كاشـف الكُربـات، يـا محـزة يـا ذاب عـن وجـه         اخلريات، يا محزة يـا 
 اهللا. فطالَ بكاؤه.  رسول

حـد مل يغسـلوا. وقـال    اُ قلت: أمجع علماء اُألمة علـى أنّ شـهداء  
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زملوهم بثيام ودمائهم فإنه ليس من يكلّم كلمة يف < :١،]9[رسول اهللا
لدم و الريح ريح يسيل منها الدم، اللّون لون ااهللا إالّ وهو يأيت يوم القيامة 

 .>املسك
  صـلِّ علـى شـهداء     9وروى بعض العلمـاء أنّ الـنيبـد،  اُمل يح
 والعلماء الشافعية أخذوا ذه الرواية.

محـزة فصـلّى عليـه،     ٢،]9وعن ابن مسعود: وضـع [رسـول اهللا  
فجيء برجل من الشهداء فوضع إىل جنبه، فصـلّى عليهمـا، فرفـع ذلـك     
الرجل وترك محزة حتى صـلّى عليـه إحـدى وسـبعني صـالة. وعلمـاء       

 احلنفية أخذوا ذه الرواية.

د: اُقال يوم  9ويف املشكاة: أنّ النيباحفروا وأوسعوا وادفنـوا  <ح
. رواه أمحد والترمذي >حد، وقدموا أكثرهم قرآناًٍ وا االثنني والثالثة يف قرب

 وأبو داود والنسائي.

روي يف املنتقى ويف الصفوة واللّفظ هلما، عـن جـابر بـن عبـد اهللا     
حد، كتب إىل عامله اُاألنصاري قال: ملّا أراد معاوية أن جيري عينه اليت ب

لـى قبـور   باملدينة بذلك فكتبـوا إليـه إنـا ال نسـتطيع أن خنرجهـا إالّ ع     
الشهداء، فكتب معاوية انبشوهم. قال جابر: فلقد رأيتهم يحملـون علـى   

                                       
  زيادة يقتضيها السياق. .١
 زيادة يقتضيها السياق.  .٢
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ِجـل محـزة    أعناق الرجال كأنهم قوم نيـام، وأصـابت املسـحاة طـرف ر    

 فانبعثت دماً.

حد قُبـة يقـال فيهـا قـرب هـارون أخـي موسـى        اُجبل  ١،ويف قُنة
8النيب. 

 أوائـل الفصـل األول   يف» تاريخ املدينة«وقال النابلسي: رأيت يف 
من الباب الثالث عن ابن شبة بسند ال بأس به، إالّ أنّ فيه من مل يسم عن 
جابر مرفوعاً: أقبل موسى وهـارون ـ عليهمـا السـالم ـ حـاجني فمـرا        

حد، فغشـي هـارون   اُ فرتال نيمن اليهود فخرجا مستخفي ٢ا،باملدينة فخفي
ـ   فحفر له قرباً وحلداً، مثّ قال: يا أخي  املوت، فقام موسى ـ عليه السالم 

إنك متوت، فقام هارون فـدخل يف حلـده فقـبض، فحثـى موسـى عليـه       
٣التراب، انتهى.

 

  حد ستة مساجد:اُويف ذيل جبل 
مسجد قدمي رثّ البنيان بعضه منهدم مـن مـر األيـام    ك هنا األول:

                                       
القُنة ـ بالضم ـ: اجلبل الصغري، وقُلَّة اجلبل الصغري، وقُلَّة اجلبل. اُنظروا: القاموس  .١

 .١٢٢٦ : احمليط
  يف احلقيقة وااز: "فخافا" .٢
. والنص مقتـبس مـن   ٢٣٢: احلقيقة وااز يف رحلة بالد الشام ومصر واحلجاز .٣

  .١٥٦ـ ١٥٥: خالصة الوفا للسمهودي
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إىل الصخرة، وكر الزمان، يف داخله حمراب إىل الكعبة ويف خارجه حمراب 
 ويسمى مبسجد القبلتني.

مسجد األحزاب ويقال مسجد الفتح أيضاً، وهو مرتفع على  الثاين:
قطعة من جبل سلع، يصعد إليه بدرجتني مشالية وشـرقية، وتسـمية هـذا    

   قـد قـال يف موضـع هـذا املسـجد       9املسجد مبسـجد الفـتح أنّ الـنيب
ئذ حذَيفـة خبـرب رجـوع    ألصحابه: أبشروا بفتح اهللا ونصره، فجاء سـاعت 

واملسلمون قد فتح اهللا هلم ونصرهم  9األحزاب ليالً، فأصبح رسول اهللا
 وأقر عينهم.

  9ويف مسند أمحد برجال ثقات عن جابر بن عبـد اهللا: أنّ الـنيب 
دعا يف مسجد الفتح ثالثاً يـوم االثـنني ويـوم الثالثـاء ويـوم األربعـاء،       

الصـالتني، فعـرف البشـر يف وجهـه. قـال      فاستجيب له يوم األربعاء بني 
جابر: فلم يرتل أمر مهم غليظ إالّ توجهـت تلـك السـاعة فـأدعو فيهـا      

 فأعرف اإلجابة. انتهى.

 مسجد أيب بكر يف أسفل اجلبل، وهو مسجد صغري. الثالث:

وقد جـدد بنـاءه الضـيغم يف سـنة      7مسجد اإلمام علي الرابع:
 سبعني وسبعمائة.

 لمان الفارسي.مسجد س اخلامس:

وهو مسجد واسع ليس له سقف، يقـال   9مسجد النيب السادس:
9إنّ النيب  فيه ليلة األحزاب، وبقرب ذلك مغارة الـنيب وهـو  9بات ،
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كهف بسلع يقال له كهف بين حرام، وهو مكان يقصد للتربك به؛ ملا روى 
الطرباين يف معجمه األوسط والصغري أنّ معـاذ بـن جبـل خـرج لطلـب      

فبصر به يف هذا الكهف وهو ساجد. قال: فلم يرفع نفسه حتـى   9نيبال
أسأت به الظّن أنه قبضت روحه. فقال: جـاءين جربئيـل ـذا املوضـع     
فقال: إنّ اهللا يقرؤك السالم ويقول لك: ما حتب أن أصنع بأمتـك؟ قلـت:   

متـك،  اهللا أعلم. فذهب مثّ جاء إيلّ فقال: إنه تعاىل يقول: ال أسـوؤك يف أ 
 به إىل اهللا تعاىل السجود. ١،فسجدت، وأفضل ما تقرب [العبد]

أما مدفن اإلمام الزكي حممد بن عبد اهللا احملض ابن احلسـن املثنـى   
ابن اإلمام احلسن السبط بن علي بن أيب طالب ـ عليهم السـالم ـ ففـي     

هيبـة  خارج الباب الشامي مبسافة، وعلى قربه الشريف قبـة متينـة ذات   
 وتأللؤ.

قُتل قبل العصر يوم االثنني ألربـع عشـرة ليلـة خلـت مـن شـهر       
ٍ وأربعني ومائة، وكان يلقَّب باملهدي والـنفس الزكيـة،    رمضان سنة مخس

وكان شجاعاً، كثري الصوم والصالة، شديد القوة، وله مكاتبات ومفاخرات 
  مع املنصور، مذكور يف كتب التاريخ.

موسى بن حممد بن علي بن عبـد   ٢،أحضر ابن أخيهمثّ إنّ املنصور 

                                       
  زيادة يقتضيها السياق. .١
 يقصد عيسى بن موسى. .٢
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اهللا بن عباس، وأمره باملسرية إىل املدينة لقتال حممد، وملّا بلغ حممداً قُرب 
بنفسـه الـذي حفـره     9عيسى مـن املدينـة حفـر خنـدق رسـول اهللا     

اهللا لألحزاب، وباجلملة فاقتتلوا قتاالً شديداً عند اخلندق، فانصرف  رسول
لظهر فاغتسل وحتنط مثّ رجع فقاتل، وكان أشبه الناس بقتـال  حممد قبل ا

النيب د الشهداء محزة عمى ضـربه رجـل دون   9سيقاتل حتومل يزل ي ،
شحمة أذنه اليمىن، فربك لركبته ومحل يذب عن نفسه، فطعنه ابن قحطبـة  
يف صدره فصرعه، فأخذ رأسه وأتى بـه عيسـى فأرسـله إىل املنصـور،     

  يف الكوفة وسيره إىل اآلفاق. فطيف بالرأس
والدعاء حتت قبته مستجاب وأهل املدينة يدعون التجربة. كما قال 

  ١الشاعر يف مدحه:
  

ــاس  ــنفس بأنف ــت ال ــي تزكّ   ِ الزك
  

  بن احملض نـور املسـلكl   ٢مهدي،
  

ــاهر   ــت ط ــل بي ــن أه ــر م طهم ٍ ٍ  
  

  ٍ مهلـكl  ِ دهر يرجى لكشف خطب
  

  املُلتجـي ومن إليـه يف الكـروب   
  

  وكــلُّ ذي هــم إليــه يشــتكي   
  

ــا   ــذهب العن ــفا وي ــل الش   فيحص
  

lالزمــان املمســك ــدى كــفجتوي  
  

                                       
 .٢٥٩ :٣هذه األبيات من نظم النابلسي، ذكرها يف رحلته "احلقيقة وااز" .١
  يف احلقيقة وااز: "حممد" .٢
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  عليــه رضــوان اإللــه مــا زهــت

  

  بثوــــا املُمســــكl ١حديقــــة،
  

  
ففـي مشـهد    7وأما قرب السيد إمساعيل بن اإلمام جعفر الصادق

كبري غريب قبة العباس، وهو ركن سور املدينة من اجلهة القبلية الشـرقية،  
  وبابه من داخل املدينة، وباجلانب الغريب للمشهد مسجد صغري.

  

  
  
  
  
 
 
 
 
  

                                       
  يف احلقيقة وااز: "صديقة" .١
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  الشورى اإلسالميجملس صفحة أخرى من نسخة مكتبة 
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