
 

  
  
  
  
  
  
  
  

  )٢(القندهاري احلج رحلة من مقتطفات

  احلرام املسجد وصف

  يار خامه أمحد: حتقيق

  التحقيق مقدمة
 الـيت  النصـوص  حتقيـق  املقال، هلذا األول القسم يف قدمنا أن سبق

 املنورة املدينة يف املقدسة واألماكن الشريف النبوي املسجد بوصف تتعلق
 يف احلجازيـة  الرحلـة " واملسماة القندهاري، القاسم أليب احلج رحلة من

 املقـدس،  وبيـت  الشـام  إىل رحلتـه  تتلـو  وهـي  ،"احلرمية الرحاب آثار
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 للمقال الثاين القسم يف ونتابع". القدسية اآلثار يف األنسية الرحلة" املسماة
  .الرحلة هذه من احلرام املسجد بوصف يتعلق ما حتقيق

 نسخ ثالث الرحلة هلذه أن للمقال األول القسم يف أشرنا أن وسبق
 احلقـوق  كليـة  ومكتبة الوطنية، ملك مكتبة من كل يف موجودة خمطوطة،
 يف اإلسالمي الشورى جملس ومكتبة طهران، جامعة يف السياسية والعلوم
 ملـك  مكتبـة  نسـخة  علـى  التحقيـق  هـذا  يف اعتمـدنا  قـد  وكنا طهران،

 يف الرحلـة  من القسم هذا نصوص مقارنة وبعد. املؤلف مسودة باعتبارها
 هنـاك  أن لنـا  ظهر طهران، وجامعة الس نسخيت مع ملك مكتبة نسخة

 يف تـرد  ومل األخريتـني،  النسـختني  يف موجـودة  الرحلـة  لنص إضافات
 أضـافها  املؤلف أن يحتمل حيث عليه، املعتمد األصل أي األوىل النسخة

 وهـذه . النسـختني  هـاتني  نسـخ  يف اعتمـدت  مبيضـة  ثانيـة  نسخة على
 ترد مل أا على للداللة املعقوفتني بني التحقيق هذا يف أوردناها اإلضافات

  .ملك مكتبة نسخة يف
 نسـخة  يف الرحلة نص بداية قبل جند أنه إىل اإلشارة جيدر وأخرياً

 الطربسـي  النـوري  حسني الشيخ الشهري للمحدث تقريظاً طهران، جامعة
 القعـدة  ذي ٧ يف كتبه ،"الشيعة وسائل مستدرك" صاحب) هـ ١٣٢٠ ت(

 النجـف  يف) السـالم  عليـه ( املـؤمنني  أمـري  مشـهد  يف هـ١٣١٤ سنة من
 نسـخ  علـى  فيـه  وحيـثّ  هـذه،  ورحلته للمؤلف مدحاً يتضمن األشرف،
  :التقريظ نص وإليكم. ونشرها
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  نستعني وبه الرحيم الرمحن اهللا بسم«
   الوعـوعي  األلْمعي الزكي اجلامع املتبحر املاهر الباذل الفاضل در هللا

البـاري،  امللـك  رمحة حبار يف مغموساً زال ال القندهاري، باجلناب املدعو 
 ومهـابط  األصفياء ومشاهد األنبياء آثار من املنيف اجلمع هذا يف مجع فقد

 حماهلـا  علـى  دلّ األوليـاء،  ومقـابر  األتقيـاء  الربرة ومعابد األمناء الرسل
 وضـرب  الرحـال  شـد  عـن  الراغب الطالب يغين ما أوصافها من وشرح
 ومذكّر اللبيب، حبيسو األريب وجليس الغريب أنيس فهو اجلمال، آباط

 مـن  وعـده  وأفشـاه  نشره ملن فطوىب الباهرة، واآليات الطاهرة األسالف
 حممـد  بـن  حسني املسيء املذنب العبد الداثرة بيمناه وكتب عقباه، ذخائر

 املشـهد  يف ١٣١٤ سنة من احلرام القعدة ذي سابع الطربسي، النوري تقي
  .»السالم مشرفه على الغروي
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  طهران جامعة نسخة ـ القندهاري رحلة على النوري احملدث تقريظ
  

  
 ملـك  مكتبـة  نسخة ـ القندهاري القاسم أيب رحلة من صفحة             

  الوطنية
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  احملقق النص

  املعظّمة مبكّة تشريف سنة يف والكعبة املسجد وضع يف
  .األلف بعد وثالمثائة عشرة ثالث سنة شعبان شهر يف ذلك وكان
 طوله املستطيل، املربع بشكل مكّة وسط يف احلرام املسجد أنّ اعلم

 الشـرقي  حائطه وسط من وذلك أذرع، وعشر ذراع أربعمائة بغرب شرقاً
 ربـاط  جـدار  هـو  الـذي  الغريب حائطه وسط إىل اجلنائز باب عند الذي

 احلجر يف به مير ـ معجمة زاء مثّ واو، بعدها املعجمة اخلاء بضم ـ اخلوزي
 وسط من جبنوب مشاالً وعرضه للكعبة، الشامي للجدار مالصقاً بالسكون

 بـني  فيمـا  اليمـاين  حائطه وسط إىل الندوة دار عقود عند الشامي حائطه
 أقـرب،  املقـام  إىل وهو والكعبة املقام بني فيما به مير وأجياد، الصفا بايب

  .أذرع وسبع ذراع ثالمثائة
 البـن " الناسك هداية" كتاب عن نقالً" الكرم منائح" كتاب يف وقال

: والفدان. فدان وربع ونصف أفدنة ستة احلرام املسجد مساحة أنّ مجاعة،
 وهـو  احملروسة، مبصر البنيان يف املستعمل العمل بذراع ذراع آالف عشرة
  . انتهى. تقريباً أشبار ثالثة

 ذراع ألـف  مائـة  مكسـراً  احلـرام  املسـجد  وذرع: األزرقـي  وقال
  . انتهى. ذراع ألف وعشرون
 بنـاء  حتـت  ذراعـاً  وعشرون مثان املسجد من األربعة اجلوانب ويف
 األعمـدة  مـن  ]وسـتني [ وسـتون  وتسـعة  أربعمائة على والبناء األروقة،
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 تصـل  ممتـدة  صـفوف  ثالثة جانب كلّ يف الشميسية، والسوارية الرخامية
 طاقـاً،  ]ومثـانني [ ومثـانون  وأربعة ]طاق[ طاقات بأربعمائة ببعض بعضها
 واثنتـان  ومائتـان  قبـة  ومخسون واثنتان ]قبة[ قباب مائة الطّاقات وعلى

 منحوتـة،  سـود  بأحجار مفروشة البناء وأرض طاجناً، وثالثون ]واثنان[
 ممـدودة  خشـبة  أسـطوانتني  كـلّ  بـني  الطّاقات من عقد كلّ حتت ويكون
 رؤوسـهن  احملـدد،  احلديـد  من مسامري األخشاب وعلى القناديل، لتعليق

 فيلـوث  األخشـاب  علـى  الطيـور  من وغريه احلمام جيلس لئال كالشوك
  .بزرقه املسجد

  الندوة دار زيادة مساحة
 وعرضـها  ذراعاً، مثانون جبنوب مشاالً فطوهلا الندوة دار زيادة وأما

 عشـرة  مخـس  األربعـة  جوانبـها  ومن ذراعاً، وسبعون اثنتان بغرب شرقاً
 بثمانيـة  بـبعض  بعضـها  يتصل أعمدة وستني ستة على البناء حتت ذراعاً

 وعشرون وأربعة قبة عشرة ست ]األطواق[ الطاقات وفوق طاقاً، وستني
 مـن  البنـاء  حتـت  ذراعـاً  عشـرة  اثنتا إبراهيم باب زيادة وهكذا طاجناً،
  .الغريب اجلانب غري الثالثة جوانبها

  والبقاع واألروقة والسواري األعمدة عدد
 بـبعض  بعضها يتصل عموداً ]عشرين[ وعشرون سبعة على والبناء

 مـن  املسـجد  أبـواب  وعلى. قبة عشرة مخس عليها طاقاً وثالثني بتسعة
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 الرخـام  من مجيعاً األعمدة وهذه عموداً، وعشرون سبعة واخلارج الداخل

 املنحوتـة  احلجـارة  مـن  أسـطوانة  ]وعشـرين [ وعشرون وتسع مائة إال
 األصـفر  احلجـر  مـن  األعلـى  ونصـفها  الصوان احلجر من األسفل نصفها

 اقتضـاه  مـا  على مربع أو مسدس وبعضها الشكل مثمن بعضها الشميسي
 األحجـار  بني مسبوك املنحوتة، األحجار من مبين منها واحد كلّ املكان،

 يف مكانـه  منحوت األسطوانة بطول حديد وسطها داخل يف الرصاص من
  .بالرصاص عليه مسبوك األحجار وسط

 ثالثـة  علـى  األربعـة  اجلوانـب  مـن  الثالثة األروقة اجلملة وعلى
 ]بيض[ بيضاء رخامية أعمدة ثالثة وكلّ والسواري، األعمدة من صفوف
 كـلّ  ودور الشميسـي،  األصـفر  احلجـر  مـن  واحدة سارية رابعتها تكون
 دور مقـدار  سـارية  كـلّ  ودور ذراع، ونصـف  ثالث األعمدة من واحدة
 البنـاء  حتت الذي احلرام املسجد حائط ومن رخامي، عمود ونصف ثالثة
 اللّـوايت  والرباطـات  املـدارس  حجـرات  وشباك غرفات األروقة يف يفتح
  .املسجد أروقة يف يفتح أحدمها بابان املدارس ولبعض املسجد، حول

 شـرقاً  فطولـه  السـماء  حتـت  املكشوف احلرام املسجد صحن وأما
 أربعـة  علـى  رواقـاً  وثالثـون  سـت  فيـه  ذراعـاً  وأربعـون  مائتان بغرب

 سـواري  وعشـر  ]عمـوداً رخاميـاً  [ رخـامي  عمود ]وعشرين[وعشرون
 مثانية على رواقاً وعشرون أربعة فيه ذراعاً ومثانون مائة وعرضه مشيسية،

 وعلـى  مشيسـية،  سـواري  ومخـس  ]عموداً رخامياً[ رخامي عمود عشر
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 األربعـة  اجلوانـب  يف والثمـانني  األربعة األعمدة هذه من واحد كلّ رأس
 دار زيـادة  يف وهكذا اجلاللة، اسم منحوت فيها القوسني بني صغرية دائرة

 رؤوس علـى  دائـرة  مخـس  إبـراهيم  بـاب  زيادة ويف دائرة، عشر الندوة
  .اجلاللة اسم منحوت فيها القوسني بني األعمدة

 من نقلت: نصه ما األفاضل بعض خبطّ ورأيت: الكرم منائح يف قال
 ورد ملّـا  أنـه  االتفـاق  غرائـب  ومـن : نصـه  مـا  املالكي الدين مجال خطّ

 يلـي  ممـا  احلرام املسجد جدار" انديوجة" برسم إصطنبول من املهندسون
 فعـدوا  اجلاللـة،  اسـم  بالنحـت  فيها يكتب دائرة عقدين كلّ بني الصحن
 ظـرف  بعـض  فطـن  ذلـك  فعنـد  دائرة، وتسعون تسع كميتها فإذا الدوائر
 اهللا أمسـاء  مـن  اسـم  دائـرة  كـلّ  يف يكتب أن وهو به أشار بشيء العجم

 رجـلٌ  ـا  املُشري كون من أنفةً املعلّمون فأىب كذلك، العدد لكون احلسىن
،انتهى أعجمي.  

  احلرام املسجد شرفات عدد
 مجلتـها  ]شـرف [ شرافات األروقة رؤوس على احلرام املسجد ويف

 ذلـك  فمـن  والشميسي، الرخام من ]شرفة[ شرافة ومثانون وثالمثائة ألف
 ثالمثائـة  الشـمال  جهـة  ومن شرفة، وستون واثنتا مائة املسجد شرقي يف

 ]شرف،[ ،ةشرف وأربع مائتان الغربية اجلهة ومن شرفة، وأربعون وإحدى
 النـدوة  دار زيـادة  ويف شـرفة،  وثالثون وست ثالمثائة اجلنوب جهة ومن
 وأربعون وست مائة إبراهيم باب زيادة ويف شرفة، وتسعون وإحدى مائة
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  .شرفة

  احلرام املسجد أبواب
 تفـتح  بابـاً  عشـر  تسعة ]احلرام لمسجدل[املسجد احلرام  أنّ واعلم

 درفتان طاق كلّ يف طاقاً، وثالثني ـ الباء على السني بتقدمي ـ سبعة على
  :أبواب أربعة الشرقي اجلانب ففي واحدة، وخوخة مصراعان أي

 طاقـات،  ثـالث  وهو شيبة، بين بباب ويعرف السالم، باب: األول
 الدرفـة  ويف ],ويف كل طـاق تفـتح درفتـان   [ درفتان، يفتح طاق كلّ ويف

 ملـن  ليالً اخلوخة وتفتح الدرفتان تغلق خوخة، األوسط الطّاق من اليمىن
  .منه خيرج أو املسجد يدخل

 ويعـرف  طاقـان  وهـو  منـه،  يدخل كان ألنه 9النيب باب: الثاين
 بـاب  عند للصالة الباب هذا من بامليت يدخلون كانوا ألنهم اجلنائز بباب

  .شرفة وعشرون أربع الظاهر من البابني هذين رأس وعلى الكعبة،
 يف يـدخل  وكـان  داره، قبالـة  ألنـه  بـه  مسي العباس، باب: الثالث

 خيرجون كانوا ألنهم أيضاً اجلنائز وباب امليلني بباب ويعرف منه، املسجد
  .]ثالثة أطواق[ طاقات ثالث وهو الباب هذا من بامليت

 طاقـات  ثالث وهو ،7علي بباب ويعرف هاشم، بين باب: الرابع
 ]مخـس عشـرة  و[ عشـر  ومخسة مائة الظاهر من وعليها ،]ثالثة أطواق[

 .شرفة
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  :أبواب مخسة الشمايل اجلانب ويف
 بباب يعرف قدمياً وكان السدة، باب يسمى واحد طاق وهو: األول

  .شرافات ست وعليها العاص، بن عمرو
 التصـاله  الباسـطية  بـاب  يقولـون  واآلن العجلـة،  دار باب: الثاين

  .سبع ]شرفه[ شرفاته عدد واحد طاق وهو الباسط، عبد مبدرسة
 يعـرف  الغـريب،  ركنها يف الندوة دار بزيادة واحد طاق وهو: الثالث

  .الزيادة سد بباب
 وعـدد  الشمايل، جبانبها املذكورة بالزيادة طاقات ثالث وهو: الرابع

  .وعشرون اثنتان ]شرفه[ شرفاته
 بـاب  منـارة  مـن  بـالقرب  واحد طاق وهو الدريبة، باب: اخلامس

  .السالم

  :أبواب ثالثة الغريب وباجلانب
 وزاء مفتوحـة  مهملة حباء حزورة، بباب يعرف طاقان وهو: األول

  .وهاء مهملة وراء واو مثّ معجمة،
 وهو ملكّة قال 9النيب أنّ عدي بن اهللا عبد عن: استطرادية فائدة

 إيلّ، اهللا أرض وأحـب  اهللا أرض خلـري  إنك واهللا: «باحلزورة راحلته على
 وابـن  والنسـائي  الترمذي أخرجه.» خرجت ما منك أُخرجت أني ال ولو

  .حسن حديث: الترمذي وقال. صحيحه يف حيان وابن ماجة
 علـى  الفـتح  عـام  ذلك قال 9النيب إنّ: تارخيه يف األزرقي وقال
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  . احلجون

 ذلـك  أعاد وسلّم عليه اهللا صلّى ولعلّه: حجر بن أمحد احلافظ وقال
  . مكّة أمر يف تعظيماً الفتح عام يف

ويشـدون الـواو،    الـزاي  يفـتح  احملـدثني  بعض أنّ الدارقطين وذكر
]رة صرح موضع وهو ]الواو، دويشدوة احلَززهري بن سلمة بن لوكيع أم 

  .انتهى. األجياد تلي اليت املسجد منارة عند اخلياطني سوق بأسفل
 امسـه  خليـاط  وينسب: البكري عبيد أبو وقال. إبراهيم باب: الثاين

  . كبري واحد طاق وهو إبراهيم،
 ألنّ العمـرة  بـاب  يسـمى  كـبري  واحـد  طـاق  أيضـاً  وهو: الثالث

 سـهم،  بـين  ببـاب  يعـرف  قدمياً وكان منه، خيرجون التنعيم من املعتمرين
  .]شرفة[ شرافات عشرة ثالث وعليها

  :أبواب سبعة اجلنويب وباجلانب
 سـت  ]شـرفه [ شرفاته وعدد واحد، طاق وهو بازان، باب: األول

  .عشرة
 والغـني  املوحـدة  بالبـاء  البغلـة  بـاب  ويسـمى  طاقان، وهو: الثاين

  .املعجمة
 ويعـرف  يليـه،  ألنـه  الصفا، باب يسمى طاقات مخس وهو: الثالث

  .وعشرون تسع ]شرفه[شرفاته وعدد خمزوم، بين بباب أيضاً
 شـرفاته  عـدد  الصـغري،  أجيـاد  بـاب  ويسمى طاقان، وهو: الرابع
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  .عشرة تسع ]شرفه[
 الرمحة باب له ويقال ااهدية بباب ويعرف طاقان، وهو: اخلامس

  .عشرون ]شرفه[ شرفاته عدد أيضاً،
 عجـالن  الشـريف  مدرسـة  ببـاب  ويعـرف  طاقان، وهو: السادس

  .عشرون ]شرفه[ شرفاته وعدد ا، التصاله
 ]شـرفه [ شرفاته وعدد هاين، اُم باب ويسمى طاقان، وهو: السابع

  .عشرة ثالث

  ـ تعظيماً اهللا زادها ـ املُعظّمة الكعبة أما
 أرض عـن  ارتفاعهـا  التربيـع،  علـى  احلـرام  املسجد وسط يف فهي

 جهـة  مـن  جـدارها  وطـول  ،]شرباً[ وشرب ذراعاً وعشرون سبع املطاف
 فتحة يلي الذي الشامي الشمايل الركن إىل األسود احلجر ركن من الشرق
 الغـرب  جهـة  ومن ،]شرباً[ وشرب ذراعاً وعشرون ثالث بالسكون احلجر

 ذراعـاً  وعشرون أربع اجلنويب اليماين الركن إىل العراقي الغريب الركن من
 اليمـاين  الـركن  إىل األسـود  احلجـر  ركن من اجلنوب جهة من والعرض
 بني الغريب الركن إىل الشامي الركن من الشمال جهة ومن ذراعاً، عشرون
 جـدار  وعـرض  ،]شرباً[ شرب إالّ ذراعاً عشرون بالسكون احلجر فتحيت
  .ذراع وثلث ذراعان املعظّمة الكعبة

 أرض مـن  ارتفاعـه  الشـرقي  الركن ففي األسود احلجر موضع أما
 شـكل  على بفضة مطوق وهو أصابع ]ست[ ستة إالّ أذرع ثالث املطاف
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 أصـابع  وأربعة شرب دائرا وقطر أصابع ]ست[ ستة قعرها مقعرة الدائرة

  .تفصيله تعاىل اهللا شاء إن سيأيت ،]وأربع أصابع مضمومة[ مضمومة

  داخلها من الشريفة الكعبة صBفَة وأما
 ثالث سنة شعبان من النصف ليلة من اجلمعة ليايل يف زرته ما على

 وثالمثائة عشرة أربع سنة أول احملرم أواخر إىل األلف بعد وثالمثائة عشرة
  :األلف بعد

 وشـربين،  أذرع بـأربع  املطـاف  أرض عـن  مرتفـع  البيـت  فأرض
 برخـام  مرخمـة  كلّهـا  والسطح والسقف واجلدران الشريف البيت وأرض
 فضـة  مـن  بصـفائح  مضـببة  السـاج  خشب من أعمدة ثالث وفيه ملون،

 وعلـى  كراسـي،  ]ثالثـة [ثـالث  على قائمة املعظّمة الكعبة بطول مصطفة
 ]ثـالث [ ثالثة الكراسي هذه وعلى كراسي، ]ثالثة[ ثالث أيضاً رؤوسها

  .الساج خشب من صلبة ضخيمة جوائز
 وبالسـقف  خاليـة،  فرجة بينهما اآلخر فوق أحدمها سقفان وللبيت

 يصـعد  الـيت  املرقـاة  باب الشامي ركنه ويف للضوء، روازن أي كواء أربع
 برخـام  مـرخم  السـماء  يلـي  مما األعلى والسقف الكعبة، أعلى إىل منها

 جوانبـه  مـن  حيطانـه  علـى  باحلجارة مبين إفريز بسطحه وحييط أبيض،
 ـا  يـربط  حديـد  مـن  حلق فيها أخشاب اإلفريز ذا ويتصل األربعة،

  .املعظّمة الكعبة كسوة
 وكـذلك  السـاج  عـود  مـن  مصراعان وهو الشرقي باجلدار والباب
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 والعتبـة  والبـاب  السـاج،  عود من ]والساعدان[ والساعدين العليا العتبة
 السفلى العتبة وأما بالذّهب، مموهة الفضة بصفائح ظاهرها من والساعدان

  .احلجر من فهي
 مخسـني  سـنة  يف اإلصـفهاين  الـوزير  اجلـواد  الباب حلّى من أول
 ابن وكالم. العباسي املقتفي اسم عليه وكتب وحالّه باب عمل ومخسمائة،

 مـن  الـوزير  اجلواد إالّ عمله وما باباً للكعبة عمل املقتفي أن يوهم األثري
 فضـة  صـفائح  عليـه  وكانت اليمن صاحب املظفّر امللك عمله وباب. ماله

  .رطالً ستون زنتها
 خبمسـة  وحـالّه  مصر صاحب قالوون بن حممد الناصر عمله وباب

 وثالثـني  ثـالث  سـنة  القعدة ذي يف الكعبة يف وركّب درهم، ألف ومثانني
 بتحليـة  شـعبان  األشرف أمر وسبعمائة وسبعني ست سنة ويف. وسبعمائة

 ومخسـني  إحـدى  سنة ويف. درهم ألف وثالثني مبأتني فحلّي الكعبة باب
 ألـف  ذلك وقدر بالذهب، وطُليت بالفضة الباب قنادين أصلحت ومثامنائة

 السـلطان  زمـن  يف وذلك للطالء، افلوزيا وتسعني درهم وستمائة] بألف[
 بـأمر  وتسـعمائة  ومخسـني  ثـالث  سـنة  يف البـاب  هذا قلع وقد. جقمق

 املطّـالة  الفضة من كثرية حبلية وحلّي غريه وعمل خان، سليمان السلطان
  .بالكعبة وركّب بالذهب

  : والباب الكعبة داخل مساحة
 ركـن  مـن  الشـرق  جهة من فطوله الشريف البيت داخل ذرع وأما
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 ومـن  ذراع، وثلـث  ذراعـاً  عشرة مثاين الشامي الركن إىل األسود احلجر
 ونصف ذراعاً عشرة مثاين الغريب الركن إىل اليماين الركن من الغرب جهة

 جهــة مــن وعرضــه ]ونصــف ذراع أو وســدس ذراع[ ذراع، وســدس
 ذراعـاً  عشـرة  أربـع  األسـود  احلجـر  ركن إىل اليماين الركن من اجلنوب

 أربـع  الغـريب  الركن إىل الشامي الركن من الشمال جهة ومن ذراع، وثلثا
 الـيت  األسـطوانة  وبني ذراع، سدس إالّ ]أربع عشرة ذراعاً[ ذراعاً عشر
 ومـا  ذراع، وثلـث  أذرع أربع الكعبة حائط وبني الشريف البيت باب تلي
 وما ذراع، وثُمن وربع أذرع أربع الوسطى واألسطوانة األسطوانة هذه بني
 أذرع أربـع  بالسـكون  احلجـر  تلـي  الـيت  الثالثة واألسطوانة الوسطى بني

 الشـمايل  باجلـدار  املتصـلة  املرقـاة  وبـاب  الثالثـة  بني وما ذراع، ونصف
 مـن  وارتفاعـه  ذراع، وثُمـن  ذراع املرقاة باب فتحة وسعة وربع، ذراعان
 خشـب  مـن  بـدرج  إليه ويصعد ذراع، ثلث إال أذرع ثالث البيت أرض

 وثالثـني  بثمـان  املعظّمـة  الكعبة سطح إىل الباب هذا من ويصعد كاملنرب،
 عشرة مثان املكرم البيت أعلى سطح ومساحة املنحوت، احلجر من درجة
 احلجـر  يلي الذي اجلدار وسط يف وامليزاب ذراعاً، عشرة مخس يف ذراعاً

  .بالذهب مموه وهو أذرع، مخس طوله بالسكون
 بـاب  أمـا  مـزركش،  قـاين  أمحر حرير املكرم البيت داخل وكسوة

 مـع  البيـت  داخـل  من الباب فتحة وطول مصراعان وهو الشريف البيت
 بغـري  اخلـارج  ومـن  مضمومة، أصابع ]أربع[ وأربعة أذرع ست القفازيز
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 البيـت  داخـل  من الباب فتحة وعرض ذراع، ربع إالّ أذرع ست القفازيز
 ذراع، وربع أذرع ثالث اخلارج ومن ذراع، وثلث أذرع ثلث القفازيز مع

 كلّ وعرض ذراع، مثن إال أذرع ست الباب مصرعي من واحد كلّ وطول
 أصـابع،  ثـالث  الباب عود وضخامة ذراع، ثلث إال ذراعان منهما واحد

 وهو ـ امللتزم وذرع وربع، ذراع نصف حجر وهي السفلى عتبته وعرض
ـ  البيـت  داخل من األسود احلجر وركن الباب بني ما  وأربعـة  ذراعـان  ـ
  .مضمومة أصابع ]أربع[

    الشاذَروان صBفَة
 األحجـار  عـن  عبـارة  فهو ،] املعجمة الذّال بفتح[ الشاذروان أما و
 وعـرض  ذراع ثلثـي  بارتفاع التسنيم على مرخمة الكعبة جبدار الالصقة

  .ذراع ثلثي
 وكمـا  النفقـة،  لضـيق  قـريش  تركتـه  البيت من وهو: الشافعي قال

 علـى  يصـح  فـال  منـه  جزء داخل يصح ال البيت داخل الطواف يصح ال
 الشـاذروان  مـوازاة  يف البيت جدار ومس الطواف يف كان فلو الشاذروان،

  . البيت يف بدنه بعض ألنّ األصح على يصح ال
 ليقيـه  البيـت  جـدار  يف احملدوب البناء هذا وضع وإنما: غريه وقال

 الثالثـة  اجلوانـب  مـن  وهـو  پشتيبان، بالفارسية هذا مبثل ويقال السيول،
ـ  فهو الشمال جانب وأما واليمانية، والغربية الشرقية ـ  الشـاذروان  أي ـ  ـ
  .منفرجات ]أربع أصابع[ أصابع أربعة بارتفاع مسطّحة سود أحجار
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  البيت ظاهر كسوة صBفَة

 كسـوة  يربطون حلقة تسعون األربعة اجلوانب من الشاذروان وعلى
  .سوداء منسوجة فهي الكعبة،

  :بيت
  املقل أسود من أو القلب حبة من*  نسجت قد السوداء حليته كأنّ

سج عليها ومكتوبد اهللا، إال إله ال: «بالنوبطانتها ،»اهللا رسول حمم 
 ذراعـاً  وعشـرون  سـبع  طوهلا شقّة، وأربعون أربع وهي أبيض، كتان من

 األسـود  احلجر ركن بني ما ]عشر شقق[ شقّة عشرة منها الكعبة، بارتفاع
 ظهر الغريب والركن اليماين الركن بني ما شقّة عشرة واثنتا اليماين، والركن
 الشـامي  والـركن  الغريب الركن بني ما ]وعشر شقق[ شقّة وعشرة الكعبة،

 الشـامي  الـركن  بني ما شقّة عشرة واثنتا ـ، بالسكون ـ احلجر فتحيت بني
 سـتر  الباب وعلى الكعبة، وجه هو اجلانب وهذا األسود، احلجر ركن إىل

 تـدور  طراز وللكسوة الناظرين، تسر لوا فاقع أصفر حرير من مزركش
 ذراع الطـراز  وعـرض  ذراعـاً،  عشرون األرض إىل الطراز وبني بالكعبة،

  ِبْسـم(: الكعبـة  وجه جانب على بالذهب الطراز يف مكتوب ذراع، وثلثا
َل  إِنَّ  الرَِّحيم  ِالرَّْحَمن هللاِ  لَِّذي ِللنَّاِس  ُوِضعَ  بَْيت أَوَّ َtقولـه  إىل ،)ُمَباَركاً  ِبَبكَّةَ  ل 

  .العظيم اهللا صدق ،)الَْعاَلِم�َ  َعنِ  َغِنىٌّ (: تعاىل
: البسـملة  بعـد  مكتـوب  اليمـاين  والركن األسود احلجر ركن وبني

ءٍ  بكُلِّ (: تعاىل قوله إىل )اْلَحَرامَ  الَْبْيَت  الْكَْعَبةَ  هللاُ  َجَعَل (  صدق ،)َعلِيمٌ  َيشْ
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  .العظيم اهللا
 وإذْ (: البسملة بعد مكتوب الغريب أي والعراقي اليماين الركن وبني

اُب (: تعـاىل  قولـه  إىل )َوإْسـFَِعيُل  الَْبْيـِت  ِمـنَ  الَْقَواِعدَ  إِبَْراِهيمُ  يَرَْفعُ   التَّـوَّ
  .العظيم اهللا صدق ،)الرَِّحيمُ 

 امليـزاب  وحتـت  احلجـر  فـتحيت  بـني  والشامي العراقي الركن وبني
ـ  الشـريفة  الكسوة هذه بعمل أمر مما: «البسملة بعد مكتوب  خـادم  ريالفق
ـ  بقاءه اهللا أطال ـ خان احلميد عبد السلطان الشريفني احلرمني  سـنة  يف ـ

  .»األلف بعد وثالمثائة عشرة ]اثنيت[ اثنتا
 النحر يوم يف املعظّمة الكعبة ا وتكسى الكسوة جتدد سنة كلّ ويف

 ـا  كسـيت  فإنـه  السنة هذه يف إال القدمية، تزال مثّ العتيقة الكسوة فوق
  .احلجة ذي شهر من االثنني يوم يف الكعبة

 مزركش قاين أمحر حرير من فهي الشريف البيت داخل كسوة وأما
 اهللا خلّـد  عثمـان  بـين  سـالطني  عادة جرت وقد واجلدران، السقف على

 وأول سـلطنته،  عـام  أول يف ا يبعث السلطنة بأمر يقوم من بأنّ ملكهم
 الصـاحل  امللك أخو قالوون بن حسن الناصر امللك الداخل من كساها من

  .مصر صاحب
 يف الفريضـة  جواز عدم حنبل بن وأمحد مالك اإلمام مذهب :فائدة

 الفريضـة  صـالة  جيوز والشافعي حنيفة أيب اإلمام ومبذهب الكعبة، جوف
  . الكعبة جوف يف والنوافل
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 مـن  مجلـة  فوجـدت  املكـرم  البيـت  داخل جدران يف تأملت إني

 جـدار  أصـل  يف توارخيهم كتبوا الشريف البيت يف عمروا وامللوك اخللفاء
  :وذلك فقط والتاريخ االسم فنقلت بأمسائهم ونثراً نظماً البيت

  .٦٢٩ سنة باهللا، املستنصر املنصور جعفر أبو عمر
  .٦٨٠ سنة ، رسول علي بن عمر يوسف السلطان عمر
  .٨٢٦ سنة برسباي، النصر أبو األشرف امللك السلطان عمر
  .٨٨٤ سنة قايتباي، النور أبو األشرف امللك السلطان عمر
  .١٠٤٠ سنة حسنان، حممد بن أمحد بن مراد السلطان عمر
  .١٠٩٠ سنة خان، حممد السلطان عمر
  .١١٠٩ سنة خان، مصطفى السلطان عمر
  .١٢٩٩ سنة خان، احلميد عبد السلطان عمر
 أكتـب  أن دحالن زيين أمحد السيد وهو التاريخ ناظم استدعى وقد

  :ذا هو ها املباركة، الرحلة هذه يف تارخيه
  يعدد يقوى باحلصر الذي ذا ومن*  مآثر احلميد عبد لسلطاننا

  جيدد فريد بيت وتارخيه*  قبلة لباطن تعمرياً حار وقد
  ادد احلميد عبد وسلطاننا*  كعبة الداخل هو بدار بناء

  األسود احلجر صBفَة
 البعثـة،  قبـل  9الـنيب  علـى  يسـلِّم  كان األسود احلجر أنّ روي

 بيعـة  يـدرك  مل مـن . أرضه يف اهللا ميني األسود احلجر: «قال أنه 9وعنه
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ورسوله اهللا بايع فقد األسود احلجر فمسح 9النيب«.  
 ميينه قبل الوافد عليه قدم إذا ملك كلّ أنّ الطربي احملب عن نقل و

  . األعلى املثل وهللا امللك ميني مرتلة احلجر فرتل
 إالّ األسـود  الـركن  عنـد  يـدعو  أحـد  مـن  ما: «قال أنه 9وعنه

  .»له اهللا استجاب
 إىل اخلطّـاب  بن عمر مع خرجنا: قال أنه اخلدري سعيد أيب وعن

 حجر أنك ألعلم إني واهللا: وقال احلجر عند قام الطواف دخلنا فلما مكّة
 قبله مثّ قبلتك، ما قبلك 9اهللا رسول رأيت أني ولوال تنفع، وال تضر ال

 وينفع يضر هو بلى: «ـ وجهه اهللا كرم ـ علي له فقال. الطواف يف ومضى
 احلجـر  وألقمـه  رق يف ذلـك  كتب آدم ولد على املواثيق أخذ ملّا اهللا وأنّ

 وقـد  القيامـة،  يوم باملوافاة وافاك ملن تشهد: وقال املوضع هذا يف وجعله
لسـان  ولـه  القيامة يوم األسود باحلجر يؤتى: يقول 9اهللا رسول مسعت 

 قـوم  عـيش  يف خـري  ال: «عمـر  فقال.» بالتوحيد استلمه ملن يشهد زلق
ابن يكون ال ملعضلة اهللا أحياين ال: «رواية ويف .»احلسن أبا يا فيهم لست 

 فـيهم  لسـت  قـوم  يف أعيش أن باهللا أعوذ: «أُخرى ويف .»حياً طالب أيب
  .»احلسن أبا  يا

  الوله وفرط الود خالص من ¥ قبله من األسود احلجر

  كمله إميانه بأنه ¥ الورى قيام يوم له يشهد
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  :املصري لبدر

  اجلباه فيه ممرغ وساجد ¥ الثBم كم األسود للحجر

  احلياه ماء ينبوع كأنه ¥ رشفه يف األفواه تزدحم
  :وله

  شهود فيه للع� بدا وقد ¥ َخفيّ  ِرسٌّ  األسود للحجر
  الوجود قلب سوداء كأنّه ¥ الورى قلوب ضّمت قد عليه
  :وله

  الغيوب علوم من إنس أرسار ¥ أودعت كم األسود للحجر
  القلوب حّب  تلفظ كأنّها ¥ لثمه يف األفواه تزدحم

  :القاموس لصاحب
  غاطسا بحره يف الورى فكر ¥ َرسى رسٌّ  األسود للحجر
  مغناطسا الناس لقلب أضحى ¥ فقد وقالوا قالوا ما وصحّ 

  :اخلفاجي للشهاب
  املعّظم والبيت هللا جوار ¥ يخفى ليس غنا يل  ّكة

  املكرّم الحجر من بها ظفرت ¥ يل سعادة كيمياء ففيها
  .الصناعة أهل بقواعد توجيه فيه

  :الصفدي وللصالح
  شأنه بتعظيم الباري الخالق قىض ¥ الذي الحرم يف األحجار سّيد إىل

  زمانه ع� إنسان بنا فجاءت ¥ الفال يف والّسوق الّشوق مطايا حثثنا
  :وله

  الصدي قلبي حرّ  عّني يصدّ  ¥ األسودِ  الحجر ذاك تقبيل
  نّدي خدّ  صفحة عىل ـّند ¥ الـ من خال الغّراء الكعبة يف
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 مـن  واملـرأى  وسـدس،  وربـع  ذراعان املطاف أرض من وارتفاعه
  .أصابع وأربعة شرب قدر األسود احلجر

 احلجـر  أنّ اـاورة،  مدة يل ظهر الذي: املباركة الرحلة مؤلّف قال
 بـرودة  لـه  أجـد  أُقبلـه  ملّـا  عليـه  والشمس والقيض احلر شدة يف املكرم

 مـن  الرخـام  مـن  حتتـه  ما على ما الوقوف أستطيع ال وقدمي وطراوة،
  .عليهما املسح يصح ثخنني جورابني مع واحلرارة احلمو شدة

  امللتزم صBفَة
 له ويقال شرب، ونصف أذرع أربع والباب، األسود احلجر بني ما فهو

  .مستجاب فيه الدعاء أنّ مرفوع حديث ويف واملتعوذ، املدعا
 الـركن  بني 9اهللا رسول رأيت: قال صفوان بن الرمحن عبد وعن

  .البيت على وجهه واضعاً والباب
 موضـع  امللتـزم : «يقول 9اهللا رسول مسعت: قال عباس ابن وعن

 فـو : قال .»استجاا إال دعوة فيه اهللا عبد دعا وما الدعاء، فيه يستجاب
  .أجابين إال فيه اهللا دعوت ما اهللا

 طـاف : «9اهللا رسـول  قـال : قال أبيه عن بريدة بن سلمان وعن
 امللتـزم  أتى مثّ ركعتني الكعبة جتاه صلّى مثّ سبعاً البيت نزل حني 7آدم

 نفسي يف ما وتعلم معذريت، فاقبل وعالنييت سريريت تعلم إنك اللّهم: فقال
 إميانـاً  أسـألُك  إنـي  اللّهم سؤيل، فاعطين حاجيت وتعلم ذنويب، يل فاغفر
 يل، كتبـت  مـا  إال يصيبين ال أنه أعلم حتى صادقاً ويقيناً قليب، به تباشر
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 بـدعوات  دعـوتين  قـد  آدم يا: تعاىل اهللا فأوحى. علي قضيت مبا والرضا

 كشـفت  إال أوالدك من أحد ا ]يدعوين[ يدعونين ولن لك، واستجيبت
 بـني  الغـىن  وجعلـت  قلبه، من الفقر ونزعت صنيعته، عنه وكففت مهومه،
 وإن راغمـة  وهـي  الـدنيا  وأنبته تاجر، كلّ جتارة وراء من وجترت عينيه،

  .»يريدها ال كان
 علـي  أيب احلـافظ  علـى  بقراءته >الشفاء< يف عياض القاضي روى

 بـن  احلسـن  عـن  اهلـروي  حممـد  أسامة أيب عن العذري العباس أيب عن
 بـن  حممـد  بكـر  أيب عن راشد بن احلسن بن حممد احلسن أيب عن رشيق

 ابـن  عـن  دينار بن عمرو عن عيينة بن سفيان عن احلميدي عن إدريس
 أحـد  دعا ما: «يقول 9اهللا رسول مسعت: قال ـ عنه اهللا رضي ـ عباس
  .»له استجيب إال امللتزم هذا يف بشيء

 مسعت منذ امللتزم هذا يف بشيء اهللا دعوت فما وأنا: عباس ابن قال
 دعوت فما وأنا: دينار بن عمرو وقال. يل استجيب إال اهللا رسول من هذا
. يل اسـتجيب  إال عبـاس  ابن من هذا مسعت منذ امللتزم هذا يف بشيء اهللا

 اهللا دعـوت  قـد : قال إنه عياض القاضي إىل الرواة من واحد كلّ وهكذا
 اهللا وأرجـو  أخـر  أمـور  يف الـدعاء  مستمر وأنا يل، فاستجيب بأشياء فيه

  . اإلجابة
 أرجـو  بأشياء فيه اهللا دعوت وأنا: املباركة الرحلة هذه مؤلّف يقول
  .اهللا شاء إن االستجابة
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 خلـف  يف املسدود والباب اليماين الركن بني ما فهو: املُستجار وأما
 فيـه  الـدعاء  أن وروي شـرب،  ونصـف  أذرع أربـع  للملتزم مقابالً الكعبة

  .مستجاب

  ] جربئيل حفرة صBفَة[
 اجلهـة  إىل الشامية اجلهة من طوهلا الكعبة وجه يف اليت احلفرة وأما

 ذراعـان  الكعبة جدار إىل الشرقية اجلهة من وعرضها أذرع، أربع اليمانية
 9بـالنيب  جربئيـل  بـه  صـلّى  الـذي  املكـان  أنـه  روي. ذراع وسدس

 وكـان  أمتـه،  علـى  تعـاىل  اهللا ]فرضـها [ فرضـه  حني اخلمس الصلوات
  .الطواف ركعيت عنده يصلّي 9اهللا  رسول

 احلجـر  يلـي  ممـا  احلفرة هذه نصف يف صالته فكانت: الفاسي قال
  .بالسكون

 الـدعاء  ذا ودعا احلفرة هذه يف صلّى من: الصغري اجلامع يف وقال
 ماجِد يا واحد يا واحد يا: «هذا وهو تأخر، وما ذنبه من تقدم ما له غفر

   .»عافيتك وأَلْبِسين نِعمتك علَي أتم كَرمي يا غَين يا رحيم يا برّ يا ماجِد يا

  ]  بالسكون احلBجر مساحة[
 الذي الشامي الركن بني ما وهو اجليم، وسكون احلاء بكسر احلجر

  .الغريب والركن العراقي له يقال
 ـا  حيـيط  ناقصـة  دائـرة  شكل على مرخمة فعرصته: صفته وأما
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  .فتحتان وهلا الرخام، من قصري حائط

إىل  امليـزاب  فيـه  الذي الكعبة جدار وسط بني ما فيكون ذرعه أما
 ،]شـرباً [ وشـرب  ذراعـاً  السني بتقدمي عشرة سبع مقابله من جدار احلجر

 فتحـة  وسـعة  ذراع، ثلـث  إال ذراع ثـالث  مـرخم  وهو اجلدار وعرض
 بـني  مـا  وسـعة  قرياط، بزيادة الغربية وكذلك وشرب، أذرع مخس الشرقية
 مـن  جـداره  وارتفاع ذراع، وثلث ذراعاً التاء بتقدمي عشرة تسع الفتحتني

 تـدوير  وذراع وقرياطان، ذراعان خارجه ومن قرياط، إالّ ذراعان داخله
 مـع  بـه  يطوف الذي خارجه ومن ذراعاً، وثالثون مثاين داخله من احلجر
 حـول  واحـدة  طوفـة  فـذرع  ذراعـاً،  ]وأربعون[ وأربعني إحدى الكعبة
  .ذراع ثلث و ذراعاً وأربعون ومخس مائة واحلجر الكعبة

 يف صـلّوا <: 9اهللا رسول قال: قال 2عباس ابن فعن فضله أما
 األخيـار؟  مصـلّى  ومـا : قيل األبرار، شراب من واشربوا األخيار مصلّى

  .الفاكهي رواه. >زمزم: قال األبرار؟ شرب وما: قيل. امليزاب حتت: قال
 فأخـذ  فيه وأصلّي البيت أدخل أن أحب كنت: قالت عائشة وعن

 البيـت  دخـول  أردت إن: وقـال  احلجر يف وأدخلين بيدي 9اهللا رسول
 يف صـلّيت  هذا بعد أُبايل فما: قالت منه، قطعة هو فإنما احلجر يف فصلّي
  .البيت يف أو احلجر

  .امليزاب حتت هاجر أمه عند إمساعيل قرب احلجر ويف
  .إمساعيل قرب اخلضراء البالطة: الطربي احملب قال



  
 ٢٦٦  

 

 : 
!


�	 
�

�"#
 

45  -  
143

7
 

 �� 

 

 فضـائل  ومـن : مكّة أخبار يف الفاكهي عن نقالً املكّي القطب وقال
 من الكعبة من ـ اجليم بسكون ـ احلجر يف اليت اخلضراء الرخامة أنّ مصر
 رخامـة  مـع  وأربعـني  وإحدى مأتني سنة طريف بن حممد ا بعث مصر

 على الرخامتني إحدى فجعلت احلجر، أُهديت خضراء أيضاً وهي أُخرى
 جـدار  يلي مما امليزاب حتت واُألخرى امليزاب، مقابل جراحل جدار سطح

 عليهمـا  املتـولّي  وكان احلرام، املسجد يف الرخام أحسن من ومها الكعبة،
  . انتهى. أصابع وثالث ذراع وذرعهما داود، بن حممد

 يلي مما امليزاب حتت احلجر أرض يف كلتامها األيام هذه ويف: أقول
إحـدامها  [ الشـكل  بيضـي  إحـدامها  7إمساعيل قرب على الكعبة جدار

 بشـكل  واُألخـرى  أصابع، وثالث ذراع األطول قطرها ]بيضاوية الشكل
 لعـلّ  منكسـرتان  وكلتامها منفرجات، أصابع وثالث ذراع قطرها الدائرة
  .يوجد مل والتموج احلسن يف مثلهما

  .الكعبة يف الصالة حكم احلجر يف الصالة وحكم
 استجيب فدعا الكعبة بثوب ومتسك امليزاب حتت قام من أنّ وروي

  :شعر، الصفدي وللصالح. أمه ولدته كيوم ذنوبه من وخرج
  باليرس عرسي بّرشت نرشت إذا ¥ لّذة منه يل ? طوايف يف طوى

  حجر امتىل حّتى بهاامليزاب وسال ¥ درّها الحجر يف فاض حسنات وكم

  الرمحة ميزاب صBفَة
 بالسـكون،  احلجر يلي الذي اجلدار وسط يف الشريف امليزاب وأما
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 إالّ امليـزاب  حتـت  يـدعو  أحـد  مـن  مـا : «قـال  9اهللا رسول أنّ روي

 ذراع، وسـدس  أذرع مخس الكعبة جدار من فيه مبا فطوله. >له استجيب
  .بالذهب مموه وهو

 تسع سنة يف مثقال خادمه به وصل رامشت عمله ميزاب ذلك ومن
 بعـد  الكعبـة  يف وركّب العباسي املقتفي عمله وميزاب ومخسمائة؛ وثالثني

 عملـه  وميـزاب  ومخسـمائة؛  وأربعني إحدى سنة يف رامشت ميزاب قلع
 يف امليزاب هذا قلع وقد وسبعمائة؛ ومثانني إحدى سنة يف العباسي الناصر

 علـى  وعمـل  خـان؛  سليمان السلطان بأمر وتسعمائة ومخسني تسع سنة
 خزانـة  يف القدمي امليزاب بنقل وأمر املشرفة؛ بالكعبة وركّب ميزاب صفته
 ومثامنائـة  ألفـني  جـدة   بنـدر  من شيبة لبين ذلك مقابلة يف وأعطى الروم
 سـنة  ويف": «العاشـر  القـرن  بأخبـار  السافر الضوء" يف وذكر. فضة درهم

  .>الرمحة ميزاب جدد وستني تسعمائة

  احلطيم صBفَة
 هـو  فقيل بذلك؛ تسميته سبب ويف فيه الناس فاختلف احلطيم وأما

 وهـذا  اجليم، بسكون واحلجر وزمزم، إبراهيم ومقام األسود احلجر بني ما
 فيه الذي املوضع احلطيم أنّ احلنفية كتب يف و جريح، ابن قاله ما مقتضى
  .امليزاب

  .اجلدر احلطيم: عباس ابن وقال
 هو احلطيم وقيل: قال الكعبة، حجر جدار يعين: الطربي احملب قال
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 مسـي  وقيـل  حمطومـاً،  هـو  وتـرك  رفع البيت ألنّ بذلك مسي الشاذروان،
 علـى  هنالك دعا من فقلّ باإلميان، هناك حيطمون كانوا الناس ألنّ حطيماً

  . العقوبة له عجلت إالّ آمثاً حلف من وقلّ وهلك إال ظامل
 وأقرـا  وأزكاها وأطهرها البقاع خري أنّ عائشة عن الفاكهي روى

 صلّى فمن اجلنة، رياض من روضة زمزم إىل واملقام الركن بني ما اهللا من
 سـلف  قد ما لك غفر العبد أيها: العرش بطنان من نودي ركعات أربع فيه

 جـاؤوا  نبيـاً  وتسـعني  تسـعة  قرب فيه أنّ ذلك ومن. العمل فاستأنف منك
 هـود  منـهم  نبيـاً  تسـعني  قرب فيه أنّ: رواية ويف. هنالك فقبضوا حجاجاً
  .احلجر يف إمساعيل قرب إنّ وقيل وإمساعيل، وصاحل

  ] فصل[
 ملّـا  عليـه  وقف حني 7إبراهيم قدم أثر فيه حجر فهو املقام وأما

 إمساعيـل  ابنـه  زوجـة  غسـلت  ملّا وقيل باحلج، أذّن ملّا وقيل الكعبة، بىن
 َمقـامِ  ِمنْ  َواتَِّخُذوا(: وعال جلّ فقال الكرمي كتابه يف تعاىل اهللا ذكره رأسه؛

  .)ُمَصىل�  إِبْراِهيمَ 
 داخـالن  والقـدمان  أشبار سبعة وعرضه أشبار عشرة احلجر طول

 املقـام  يف القـدمني  عـرض  وموضـع  ،]يف سبع أصابع [ أصابع سبعة فيه
 مـن  قـرياط  ونصـف  قـراريط  سبعة الفضة فوق من وعمقه بفضة ملبس
 وعشـرون  سـبع  األسود احلجر من املقام حجر حملّ وبعد. املصري الذراع
 يف القبـة  وهذه مزركش، ستر وعليها احلديد من صغرية قبة وعليه ذراعاً،
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 قبة الشبابيك وفوق احلديد، من شبابيك أربعة من وهي أُخرى قبة جوف

 ويسـاره  املصـلّي  ميـني  عـن  املشبكة قبة وعرض فوقها، مبين خشب من
 املصـلّى  وخلفـه  وشرب، أذرع مخس الكعبة جهة إىل وطوله أذرع، مخس
 جـانيب  مـن  األرض علـى  ممتـدين  وحجرين احلجارة من بعمودين وهو

 إىل املشبكة قبة ومن ذراع، سدس و أذرع مخس املصلّى وطول املصلّى،
  .ذراع وثلثا ذراعاً عشرون الكعبة شاذروان

 فما احلرام املسجد من آخر موضع إىل املقام حجر نقل لو :قيل فإن
  ؟)ُمَصىل�  إِبْراِهيمَ  َمقامِ  ِمنْ  َواتَِّخُذوا( :تعاىل قوله حملّ

 بعـدما  أنـي  إال هـذا،  علـى  تكلّم من الفقهاء كتب يف أر ومل :أقول
والزيدية األربعة األئمة مناسك ورسائل مكّة تواريخ كتب طالعت  رأيـت 

 يف الشافعي اجلزري ابن العالمة ذكرها أربعة أقواالً املقام حجر موضع يف
  :مناسكه

 علـى  وبقي إبراهيم زمن هذا موضعه يف كان املقام حجر أنّ: األول
 حملّـه  إىل عمـر  فأعاده مكّة، أسفل إىل به فذهب شل أُم سيل إىل ذلك
  .فيه كان الذي

 يف نقـل  مثّ اليـوم  مبكانه إبراهيم زمن يف كان املقام حجر أنّ: الثاين
 إىل البيـت  عنـد  مـن  9النيب نقله مثّ الشريف، بالبيت فألصق اجلاهلية،

  .املوضع هذا
 اجلاهليـة  يف نقـل  مثّ إبـراهيم  زمن يف اليوم مبكانه كان أنه: الثالث
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 زمـان  وصدر بكر، وأيب 9النيب زمن كذلك وبقي املكرم بالبيت فألصق
 أن إىل الشـريف  البيـت  عنـد  خلفه يصلّون واألصحاب النيب وكان عمر،
  .املوضع هذا إىل عمر رده

 آدم زمـن  مـن  املقـام  حجـر  موضـع  أنّ سـراقة  ابـن  ذكره: الرابع
 جربئيـل  وحفـرة  الباب بني ما كان اإلسالم صدر إىل واجلاهلية وإبراهيم

 طوافـه  مـن  فـرغ  حـني  آدم هنـاك  وصلّى أذرع، بتسع الكعبة جدار من
 وأُنـزل  ركعـتني  طوافـه  من فرغ حني عنده النيب وصلّى كذلك، وإبراهيم

 املوضـع  إىل 9الـنيب  نقله مثّ ،)ُمَصـىل�  إِبْراِهيمَ  َمقامِ  ِمنْ  َواتَِّخُذوا(: عليه
 إىل السـيل  به ذهب مثّ خلفه، باملُصلّني الطواف ينقطع لئالّ اآلن فيه الذي
 ،9اهللا رسـول  فيـه  وضعه الذي املوضع إىل برده عمر وأمر مكّة أسفل
 حجـر  نقل فلو اآلن، حملّه خلف االعتبار والثاين األول فعلى: قلت. انتهى
 األخرييـن  وعلى إليه، املنقول خلف ال خلفه فيصلّى اآلن حملّه عن املقام

 وهـو  خلفه صلّى 9النيب ألنّ كان، حيث املقام حلجر اخللفية فاالعتبار
 الـنيب  فصلّى املكان هذا يف 9نقله مثّ أذرع بتسع أبعد أو بالبيت ملصق

  .يعلم واهللا اآلن، حملّه خلف واألصحاب

  ]  زمزم صBفَة[
 املاء، لزمزمة بذلك سميت احلرام، املسجد يف بئر اسم فهو زمزم أما

  .عليها فتزمزم األول الزمن يف حتج كانت الفرس ألنّ وقيل صوته، وهي
 عنـد  خياشيمها من الفرس خترجه صوت والزمزمة: املسعودي قال
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. الزمزمة عن الفرس ينهوا بأن عماله إىل كتب عمر أنّ وروي. املاء شرب
  :املسعودي وأنشد

   ِاألقدم سالفها يف وذاك ¥  ِزمزم عىل الفرس زمزمة
 مـن  زمـزم  بئـر  وقـوهلم  بئر، اسم وهو مشتقّة غري زمزم إنّ: وقيل

 بينـها  والعلميـة،  للتأنيـث  مصـروفة  غري وهي االسم، إىل املسمى إضافة
 إحـدى  زمـزم  إىل املقـام  ومـن  ذراعاً، وثالثون ثالث الكعبة جدار وبني

 البئـر  رأس وعلـى  أذرع، أربـع  البئر رأس دائرة وقطر ذراعاً، وعشرون
 تسـع  البئـر  وعمـق  شـربان،  والرخـام  أذرع ثالث بارتفاع الرخام يدير

  .ذراعاً ـ السني بتقدمي ـ وستون
 أيب حذاء وعني األسود، احلجر حذاء عني: عيون ثالث قعرها ويف

  . األزرقي قاله. املروة حذاء وعني والصفا، قبيس
 واألعلى الرخام من األسفل: سقفان عليها حجرة وسط اآلن والبئر

 جهـة  من باا والعيدين، اجلمعة لصالة واملبلِّغني للمكبرين األخشاب من
  .> الشرق

  ] لطيفة[
 أنـه  >املقـال  بدايع يف الزالل ينابيع< كتاب يف الباعوين العالمة ذكر

 أبيـات  يف ذلـك  ذكـر  فأجابه زمزم، ملوحة تعليل عن يسأله لوالده كتب
  :قال

  يُعّوُل  املشكالت يف فهمه عىل ¥ الذي والدي العّباس أبا سألُت 
  يُؤّوُل  ال ِخلته أن إىل عيلَّ  ¥ فهمه تعّرس  قد لطيفاً  سؤاالً
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  موصل الخr به عزٍّ  يف وأبقاك ¥ الورى يف عمرك هللا أطال فقلُت 
  ُ±ّثل ال فخرها أرض  ّكة ¥ زمزم برئ يف موال يا تفكّرُت 
  أفضل األرض سائر من أنّها عىل ¥ مالحاً  املاء من فيها ما وأصبح
  فُينقل مقاٌل  فيه عندكم وهل ¥ الورى يف عمرك هللا أطال وقلُت 

  وينقُل  يقاُل  فيه  ا ظفرُت  ¥ فF له فكري أتعبُت  قد فإّ° 
  تفّضلوا عيلَّ  أفديكم بروحي ¥ لطيفة من عندكم يشء كان فإن

لوا عّودdو° كF وفضالً ¥ تكرّماً  الجواب بإبداء وُمّنوا   وَعجِّ
  يخجل للجواهر قوالً ـَبديهة ¥ الْـ  عىل عمره يف هللا أمدَّ  فقال
  أمثُل  هو أو كالّدرّ  أو الّسحر لكا ¥ وأنّه جواب فيه عندنا نعم

  يشكل كان ما األفهام عن أزال ¥ لطافة النسيم مثل غدا جواٌب 
  يسأُل  جاء ملن يبدو الّضحى كشمس ¥ ظاهر فذلك منه تعجبوا فال

  يجهُل  ليس مالحٌ  علمتم قد كF ¥ ماؤها والع� األرض ع� فمّكة
  :حجلة أيب والبن

  األوام حرّ  يطفو بربده ¥ ماؤه غدا برئٌ  لزمزم
  الزّحام كثr العذب واملنهل ¥ رشبه عىل الناس تزدحمُ 

  :زمزم أسامي يف
  فاعلم وعصمة برشى وسّيدة ¥ برّة فهي أتت أسFء لزمزم

  فافهم وطيبة سقيا ومروّية ¥ الورى عونة مضمونة ونافعة
  ألسقم شفاء أيضاً  مباركة ¥ كذا وهزمته جربيل وهمزة

  بتكرّم شباعة وكافية ¥ حرمّية ميمونة ومؤنسة
  ألطعم طعام أيضاً  وساملة ¥ غدت وصافية غدت ومعدية

  بزمزم فأعظم تكتم وظاهرة ¥ بَدت وعافية ألبرار رشاٌب 
 وجه على ماٍء خري: «9اهللا رسول قال: قال 2عباس ابن وعن

  .احلديث.» سقم وشفاء ٍ طُعم طعام فيه زمزم ماء األرض
 طُعـم  طعـام  زمـزم : «9اهللا رسـول  قـال : قال 2ذر أيب وعن
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 العـني  وسكون الطّاء بضم وطُعم. صحيح بإسناد البزاز رواه .»سقم وشفاء

  .يشبع طعام أي املهملتني،
 شرب ملا زمزم ماء: «9اهللا رسول قال: قال 2عباس ابن وعن

 وإن اهللا، أشـبعك  ليشـبعك  شربته وإن اهللا، شفاك لتستشفي شربته إن له،
 .»إمساعيـل  اهللا وسـقيا  جربئيـل  هزمة وهي اهللا، قطعه ظمأك لقطع شربته
 ورواه. القـدير  فـتح  يف مبسـوط  كالم وفيه عنه، وسكت الدارقطين رواه

  .»اهللا أعاذك مستعيذاً شربته وإن: «فيه وزاد املستدرك يف احلاكم
 جهـنم  قـيح  مـن  احلُمى: «قال 9اهللا رسول أنّ: عباس ابن وعن

 فأبردوه: فقال الشك على البخاري ورواه أمحد رواه. »زمزم مباء فأبردوها
  .زمزم مباء أو باملاء

 والنظـر  املصـحف،  إىل النظر: العبادة من مخس: «قال أنه 9وعنه
 اخلطايـا،  حتـطّ  وهـي  زمـزم،  يف والنظر الوالدين، إىل والنظر الكعبة، إىل

  .الدارقطين رواه .»العالم وجه يف والنظر
 زمـزم،  بئر األرض يف ٍ بئر خري« :قال ـ وجهه اهللا كرم ـ علي وعن

 ملـا  زمـزم  مـاء : قـال  9اهللا رسول أنّ بلّغنا إنا اللّهم: فليقُل شربه ومن
 مستشـفياً  أشربه إني اللّهم يل، فاغفر يل لتغفر أشربه إني اللّهم له، شرب

  .»طلبه أحبه وما اللّهم، فأشفين
 زمـزم،  مباء النجاسة إزالة بتحرمي الطربي الدين حمب الشيخ وجزم

  .  ديراملاو قال وبه التطهري، به حصل وإن
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 زمـزم  مـاء  استعمال حيرم: الغطاء كشف كتابه يف جعفر الشيخ قال
 وجـب  جناسـة  فيـه  وقعـت  وإذا جنابة، غسل أو النجاسة إزالة يف مطلقاً

 مـا  حتـى  العتبـات  وبلـدان  احلرم آبار كذلك وليس وتطهريها، إخراجها
 االحتـرام،  وجب االستشفاء ماء منها محل ولو الشريف، الصحن يف دخل

 املشــرفة احملـالّ  مـن  لـذلك  اتخـذ  مــا كـلّ  إىل احلكـم  متشـية  والظـاهر 
  . انتهى. املعظّمة واألشخاص

 اُألمـة  رمحـة < كتابه يف الشافعي العثماين الدمشقي حممد الشيخ قال
  :>األئمة اختالف يف

. لـه  صـيانةً  أمحـد  عنـد  يكـره  زمزم ماء من والوضوء واالغتسال
  .انتهى

  ] العباس سBقاية صBفَة[ 
 كـان : األوليات يف قال الزمزم، جبنب حجرة فهو العباس سقاية أما

 مـن  يسـار  على زمزم زاوية يف العباس بن اهللا عبد سيدنا جلوس موضع
 اهللا عبد بن علي بن سليمان القبة جملسه على عمل من أول وكان دخلها،

 بـن  سـليمان  عن القسري اهللا عبد بن خالد يومئذ مكّة وعلى عباس، بن
  . انتهى. خالفته يف املنصور جعفر أبو عملها مثّ امللك، عبد

 وكانت باحلجر 2العباس سقاية عمرت وسبع مائة مثان سنة ويف[
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   ١.]قالوون السلطان بن الناصر بأمر باخلشب

  :الشاعر قال
  وزمزما املقام جئَت  فقد أبرش ¥ وزمزما الّنياق غنّ  ساقياً  يا

  واملغنF املُنا بها إنّ  ونقول ¥ مّكة منازل تذكرنا كنت كم
  الّظF من الطّريق طول كابدته ¥ ما العّباس سقاية  اء رّدب

 آالت فيـه  مسـقوف  لطيـف  حمـلّ  جلدارها مالصقاً السقاية وخلف
 اليت اوف وكالقصب ا ويسرج القناديل ا يرتل اليت كالعيدان الوقادة
 توقـد  اليت واحلراريق الزجاج قناديل من شيء وبعض املصابيح، به يطفئ
 يف ليلـة  كـلّ  توقـد  الـيت  القناديل وأما. املباركة اللّيايل يف املقامات على

  .>فجملتها واألبواب واألروقة احلرام املسجد صحن

  الركن صBفَة
 إال اليمـاين  بـالركن  مررت ما: «قال أنه 9فعنه اليماين الركن أما

 يف آتنـا  ربنـا  اللّهـم : فقولوا به مررتم فإذا آمني، آمني ينادي ملك وعنده
  .»النار عذاب وقنا حسنة اآلخرة ويف حسنة الدنيا

 مـا : «9قـال  اليمـاين،  الركن استالم من تكثر إنك: 9له وقيل
يستلمه ملن يستغفر قائم وجربئيل إالّ قطّ عليه أتيت«.  

 رياض من روضة األسود واحلجر اليماين الركن بني ما«: 9وعنه
  .»اجلنة

                                       
  .طهران جامعة نسخة يف ترد ومل الس، نسخة من إضافة العبارة هذه .١
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 اليمـاين  الـركن  قبـل  9النيب إنّ: قال أنه عباس ابن عن وروي[
   .]وصححه واحلاكم املنذر ابن رواه. عليه خده ووضع

 سـامل  بـن  أيب امسـه  الـيمن  مـن  رجلٌ بناه اليماين الركن أنّ وروي
  :بتسميته يشهد فيما وأنشد به، فسمي

  :شعر
  سا¼ بن أ{ّ  أبقى ما بقّية ¥ وراثة اإلله ب� من الركن لنا

 بفنـاء  كنـا  عجباً رأيت: قال أنه الشعيب عن ونقل: استطرادية فائدة
 مصـعب  وأخـوه  الـزبري  بـن  اهللا وعبـد  عمـر ] بـن [ اهللا وعبـد  أنا الكعبة
 رجلٌ رجلٌ ليقم: حديثهم من فرغوا أن بعد فقالوا مروان، بن امللك وعبد

 مثّ. سعته من يعطي فإنه حاجته، تعاىل اهللا وليسأل اليماين بالركن فليأخذ
 فقـام  اهلجـرة،  يف ولـد  مولود أول فإنك أوالً قُم: الزبري بن اهللا لعبد قالوا

 أسـألك  عظـيم،  لكلّ ترجى عظيم إنك اللّهم: وقال اليماين بالركن فأخذ
 حتـى  متيـتين  ال أن 9حممد نبيك وحرمة عرشك وحرمة وجهك حبرمة
ولّيينسلَّم احلجاز توت مصـعب  أخوه قام مثّ. وجلس وجاء باخلالفة، علي 
 كـلّ  يصـري  وإليـك  شـيء  كلّ رب إنك اللّهم: وقال اليماين بالركن فأخذ
 ،...العراق تولّيين حتى تميتين ال أن شيء كلّ على بقدرتك أسألك شيء،
 رب اللّهم: وقال بالركن فأخذ مروان بن امللك عبد قام مث. وجلس وجاء

 بـه  سـألك  مبـا  أسـألُك  القفر، بعد النبات ذات واألرض السبع السماوات
 مجيع على حبقّك وأسألك وجهك، حبرمة وأسألك ألمرك، املُطيعون عبادك
 األرض شرق تولّيين حتى تميتين ال أن بيتك حول الطائفني وحبق خلقك،
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 بـن  اهللا عبـد  قام مثّ. جلس مثّ. برأسه أتيته إال أحد ينازعين وال وغرا،

 أسألك ورحيمهما، واآلخرة الدنيا رمحان يا: وقال بالركن أخذ حتى عمر
 ال أن خلقـك،  مجيـع  علـى  بقدرتك وأسألك غضبك، سبقت اليت برمحتك
 عينـاي  ذهبـت  فما: الشعيب قال. اجلنة يل توجب حتى الدنيا عن تميتين

 اهللا عبـد  بشـر  و سأل، ما أُعطي قد منهم واحد كلّ رأيت حتى الدنيا من
  .باجلنة عمر بن

 أحـداً  أر ومل البشـرى،  وجـه  على الدليل ما: يقول أن لقائل: أقول
 تعرض وال ذلك، على به يستدلّ مما املعىن هذا يف شيئاً ذكر املؤرخني من
  :وجهان ذلك يف يكون أن حيتمل و عليه، وقفت فيما له

 وعـد  وقـد  ذلـك  بعـد  بصـره  كـف  قد عمر بن اهللا عبد أن: األول
ة بذلك ابتلى من 9النيبالبخاري صحيح يف كما باجلن.  

 علـى  دليـل  أدلّ ذلـك  كـان  سألوه ما أُعطوا ملّا الثالثة أنّ: والثاين
 وعطائـه  رمحتـه  وسـعة  تعـاىل  اهللا كـرم  بسعة الالئق هو إذ اجلميع إجابة

  ...مسها جلّ
  :التائبني منهاج يف قال
 خـاض  ليسـتلمه  اليماين الركن أتى مثّ الوضوء، فأحسن توضأ من

 الـركن  على اليد يضع أن واستالمه الرمحة، غمرته استلمه فإذا الرمحة، يف
  .يده إىل بركنه ناقالً ليكون يقبلها مثّ أوالً،
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  املطاف صBفَة
 بالرخـام  مفـروش  بالكعبـة  حميطة دائرة عن عبارة فهو املطاف أما

 ذراعـاً  وعشـرون  مخـس  الـدائرة  حمـيط  إىل الكعبـة  حائط من األبيض
 أعمدة وثالثون اثنان واملقام الزمزم بني يعين احلطيم إالّ املطاف وبأطراف

 املرحـوم  غنائم من األفرنج مدافع من املفرغ من ]اثنان وثالثون عموداً[
 بإحـدى  بـبعض  بعضـها  يتصـل  ثـراه،  طاب الغازي خان سليم السلطان
 احملـدد  احلديد من رقاق مسامري األخشاب وعلى ممدودة، خشبة وثالثني

ث  احلمام عليها جيلس لئال الشوك مثل رؤوسهنبذرقتـها  املطـاف  ويلـو 
 مـن  يشـتعلون  بلّـور  مـن  قناديـل  سـبعة  تعلّق العمودين وبني، ]بذرقه[

  :املطاف يف األشراف الفضالء بعض وأنشد طلوعها، إىل الشمس غروب
  :شعر

  عمل فيه يعامل ¥ ¼ هللا بيت مطاف
  الرمل فيها دائرة ¥ حوله من حّبذا يا

 مبنيـة  أصـابع  أربعـة  بارتفـاع  حاشـية  احلطيم إال باملطاف وحتيط
 بقليـل  احلاشـية  هذه وبعد أذرع، مخس عرضها السود املنحوتة باألحجار

 باألحجـار  مفـروش  ذراعـاً  عشـرة  سـت  عرضها أُخرى حاشية ارتفاع
  :األربعة األئمة مقامات احلاشية هذه أطراف وعلى السود، املنحوتة
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 املقـام  خلف وهو ـ، عنه تعاىل اهللا رضي ـ الشافعي حمراب: األول

 نفـر،  ثالثـون  الشافعي املذهب ةوأئم املوسم، يف إال الطواف صالة موضع
  .إمام الشهر أيام من يوم لكلّ
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 وهـو  بالسـكون،  واحلجر امليزاب مواجهة وهو احلنفي، مقام: الثاين
 للمكبـرين  مزخـرف  وهـو  األعلـى،  السـقف : سـقفان  لـه  مستطيل مربع

 أرض ويف مكـام،  الرتفـاع  املسجد سائر إىل أصوام لتصل واملبلِّغني
 يبلـغ  حتـى  اإلمـام  منها املبلِّغ لريى وسطه يف حديد شبكة األول السقف

 طوله سواري وأربع أعمدة أربعة على والسقف اإلمام، حركات املأمومني
 ذراعـاً،  عشـر  جبنـوب  مشـاالً  وعرضـه  ذراعاً، عشرة مخس بغرب شرقاً

 لطيفة درجة وجعلت أذرع، أربع بعرض أجنحة األسفل السقف وبأطراف
 مـن  مـبين  املقـام  وهذا املكتوبات، أوقات يف املظلّة إىل املبلِّغ منها يصعد
 مـن  قريـب  احلنفي املذهب وأئمة الزينة، بغاية واألبيض الشميسي احلجر

  .نفر ]تسعني[ تسعون
 أربعـة  علـى  مربـع  الغربية احلاشية يف وهو املالكي، مقام: والثالث

  .نفراً عشر مخسة املالكي املذهب وأئمة أجنحة، حتيط وبسقفه أعمدة
 الشـرق  جانـب  يف األسود احلجر ركن مقابل احلنبلي، مقام: الرابع

 وأئمـة  تفـاوت،  بـال  املـالكي  مقام بناء مثل بناؤه العباس، بسقاية قريب
  .واحد سبوعاأل أيام من يوم لكلّ ]أنفار[نفر سبعة احلنبلي املذهب

 أمـري " كلـدي  خوش" األمري عمل من الكيفية ذه املقامات وهذه
 علـى  جيعـل  األربعـة  املقامـات  هذه من كلّ ويف ،....  سنة يف جدة بندر

 حـراقتني  فيهمـا  يضـع  حنـاس  مـن  كـبريتني  مسـرجتني  احملـراب  طريف
 يف إال الترتيـب  علـى  املقامـات  يف يصـلّون  واألئمة بالزيت، ويوقدوما
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  .آخراً واحلنفي أوالً الشافعي يصلّي الصبح

  املماشي صBفَة
 الوسـيعة  احلاشـية  هذه من يبتدئ اليت املمتدة السبعة املماشي وأما

 املنحوتـة  األحجـار  من مبنية أذرع أربع منها كلّ عرض سبعة أبواب إىل
: والثالـث  الـنيب؛  بـاب  إىل: والثاين السالم؛ باب إىل ينتهي: األول: السود

 الـوداع؛  بـاب  إىل: واخلـامس  الصـفا؛  بـاب  إىل: والرابع علي؛ باب إىل
  .عمرة باب إىل: والسابع إبراهيم؛ باب إىل: والسادس

 وبـني  بـبعض،  بعضـها  يتصـل  صغار، مماشي السبعة املماشي وبني
 مبسـوطة،  احلصـباء  فيهـا  ومربعـات  مثلّثات املسجد صحن من املماشي
 السـود،  املنحوتـة  باألحجـار  مفـروش  األروقـة  إىل احلنفي مقام وخلف
  .بالرخام مفروش الزمزم إىل املنرب وخلف

  الرخام منرب صBفَة
 الرخـام  مـن  كبري منرب أذرع ست بفاصلة املقام عند فهو املنرب أما
وأربـع عشـرة   [ درجـاً  عشـر  وأربـع  بـاب  لـه  خمتلفة، بنقوش منحوت

  .املنرب هذا مثل يوجد قلّما صغرية وقبة ]درجةً
 بعـث  ومخسـني  وسـت  تسـعمائة  سـنة  ويف": الكرم منائح" يف قال

 بفنـاء  هـو  الـذي  الرخام باملنرب ثراه طاب خان سليمان السلطان حضرة
 وروده وأرخ. مشـاهد  هـو  كمـا  الـدنيا  حتف من وهو املقام، عند الكعبة
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  : املكّي القُرشي الدين صالح القاضي
  :شعر

  نزله هللا ضاعف لقد القرى وبأُمّ  ¥ ظّله هللا أسبغ من ملك هللا شّيد
  فضله الخلق شهد]الذي تاريخه هاك[¥كلّه الُحسن حوى قد السنيّ  املنرب ذا إنّ 

  .انتهى.     »له شاهد بالّدعاء منرب لسليFن«            
 املنرب عمل انتهاء وكان: نصه ما الطربي القادر بن علي اإلمام وذكر

 عليـه  ـا  خطـب  خطبة أول وكان ومخسني، وست تسعمائة سنة الرخام
  :علي الشيخ وقال البخاري، حامد أبا اخلطيب وكان الفطر، عيد خطبة

  :شعر
  بدره الخافق�] يف[ أرشق منr منرب إىل انظر

  ذكره جّل  هللا خليفة]الربايا مالك عمره[
  عمره طال عثFن آل من موىل خr سليFن أعني

  »نرصه عزّ  سليFن بنا أقبل إله قل: «تاريخه
  :آخر وقال

  وسنا رفعة وتناهى ¥ عال  تاه السلطان منرب
  حسنا فائقاً  افتخاراً  ¥ حوى الزمان بسليFن

  »بنا تمّ  السلطان منرب« ¥ عجب له تاريخ جاء
  .انتهى
 الكعبة بىن ملّا الزبري بن اهللا عبد الشريف املطاف بلّط من أول: فائدة

 من حنواً البيت حول ا فرش بقية احلجارة من معه بقيت بنائها من وفرغ
 املصـراع  تارخيه وعشرين، ومخس ألف سنة املطاف وترخيم أذرع، عشر

  .األخري
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  :نظم

  املطاف رّخم قد طافوا ح� بالبيت ¥فقالوا  تاريخاً  بيته أهل سألُت 

  املسعى صBفَة
: األول: شـرقيان  جـبالن  ومهـا  واملروة الصفا بني فهو املسعى وأما

ـ  بينـهما  ومـا  مشاله، إىل مائل: والثاين. الشريف البيت جنوب إىل مائل  ـ
 مـن  باملروة اليت البالط فرشة إىل الصفا عقود من األوسط العقد من يعين

 املوحـدة  علـى  السني بتقدمي ذراع، وسبعمائة وسبعون سبع ـ العقد داخل
  .الثالثة يف

 وهـو  قبـيس  أيب جبـل  األصل يف وهو السعي مبدأ فهو الصفا أما
 عقـود،  ثالث وفيه ]له مثاين درجات أو درج[ درجة مثان له مرتفع مكانٌ

 واثنان ذراع مائتا الصفا إىل األسود احلجر ركن بني ما ذرع: األزرقي قال
  .انتهى. إِصبعاً عشر ومثانية ذراعاً وستون

 جبـل  أصـل  يف السـعي  منتـهى  هـو  الذي املوضع فهي املروة وأما
 الدكّـة  درجـة  أول إىل العقد هذا حتت ومن وعقد، درج أربع له قعيقعان،

  .أذرع سبع العقد داخل باملروة اليت
 اللّـذان  العلمـان  مهـا  األخضـران،  املـيالن  واملـروة  الصفا بني وما

 املسـجد  بـاب  عنـد  اليت املنارة فيه الذي احلرام املسجد ركن يف أحدمها
 املسمى احلرام املسجد باب جدار يف واُألخرى علي، بباب املسمى احلرام
 دار موضـع  يف أحـدمها  العلمـني  هلـذين  املقـابالن  وامليالن عباس، بباب
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 من توجه إذا الساعي وإسراع جعفر، بن عباد دار موضع واآلخر العباس،
  .الوادي بطن من االنصباب حملّ ألنه العلمني بني ما املروة إىل الصفا

  فسبع احلرام املسجد منارات أما
 سـنة  يف األصـفهاين  الوزير اجلواد عمرها العمرة، باب منارة: أوهلا

 خـان  سـليم  السلطان املرحوم مأذنتها وجدد ومخسمائة، ومخسني إحدى
  .وتسعمائة وثالثني إحدى سنة يف

 يف العباسـي  املنصـور  بن املهدي عمرها السالم، باب منارة: وثانيها
  .ومائة وستني مثان سنة

 بـأمر  مأذنتـها  جدد أيضاً، املهدي عمرها علي، باب منارة: وثالثها
  .ثراه طاب خان سليم السلطان

 جددت مثّ املهدي، بناء من أيضاً وهي ة،راحلزو باب منارة: ورابعها
 بتقـدمي  وسـبعمائة  وسبعني اثنتني سنة حمرم يف شعبان األشرف امللك بأمر

  .فيهما السني
 بأمر وجددت العباسي، املعتضد بناها الزيادة، باب منارة: وخامسها

  .باملثلّثات ومثامنائة وثالثني مثان سنة يف برسباي األشرف
 بغايـة  املسـعى  جهة إىل قايتباي السلطان مدرسة منارة: وسادسها

  .التصنيع
 والرضوان بالرمحة اهللا تغمده خان سليمان السلطان منارة: وسابعها

 وسبعني ثالث سنة يف بنائها من وفرغ الزيادة، وباب السالم باب بني فيما
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  .وتسعمائة

  .احلرام املسجد حول هي اليت السبعة املنائر وهذه
وأمـا يف مكـة فكانـت مخسـون     [ منارة مخسني كانت مكّة يف وأما

 إالّ منها شيء بقي ما مهدومة كلّها والفجاج، واحملالّت الشعاب يف] منـارةً 
 فيهـا  يؤذّنـون  بناهـا،  مـن  يعلم ال عتيقة وهي الراية، مسجد على منارة

 بعـد  ويطفيها قنديالً ويعلّق رمضان، شهر يف احمللّ أهل بعض ]فيها يؤذن[
  .الفجر بدخول إعالماً السحور

  املعظّمة مكّة مدارس
 من الثامن السبت ليلة ففي احلرام، املسجد حول اليت املدارس وأما

 الشـيخ  حبـييب  مـع  تـرددت  والطواف التراويح بعد املبارك رمضان شهر
 حـول  مدرسـة  عشـرة  اثنتـا  وهـي  املـدارس،  إىل الشاعر راضي عثمان

  :احلرام املسجد
 الـيمن  صـاحب  ااهـد  بـن  عبـاس  األفضل امللك مدرسة: أوهلا

  .الشافعية على وقفها احلرام، املسجد من الشرقي باجلانب
 احلـرام،  املسجد إىل الداخل يسار على العجلي دار مدرسة: ثانيها

  .للحنفية أرغون األمري أنشأها
  .العمرة باب على للحنفية عدن نائب الزجنيلي مدرسة: ثالثها
 ودرس للشافعية، اليمن صاحب عمر املنصور امللك مدرسة: رابعها

  .حديث
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 العباسـي  املستضـيء  عشيقة احلبشية الزمان طابة مدرسة: خامسها
  .زبيدة دار من وهي الشافعية، فقهاء من عشرة على

 اهلنـدي  شاه أعظم املظفّر بن الدين غياث املنصور مدرسة: سادسها
  .األربعة املذاهب على

 مـن  اجلنـويب  باجلانب اليمن صاحب ااهد امللك مدرسة: سابعها
  .الشافعية الفقهاء على احلرام املسجد

  .بكر أيب بن علي أيب مدرسة: ثامنها
  .العمرة باب بقرب األرسويف مدرسة: تاسعها

  .املالكية على احلداد ابن مدرسة: عاشرها
  .النهاوندي مدرسة: عشرها حادي

 شـيبة  بين باب بني قايتباي األشرف السلطان مدرسة: عشرها ثاين
 تعاىل اهللا رضي األربعة األئمة على جعلها و املسعى، بوسط اجلنائز وباب
  .عنهم

 احلـرم  يف تفـتح  وأبـواب  وغـرف  شـباك  املدارس هذه وحلجرات
 يف واآلخـر  احلـرم  يف أحدمها يفتح بابان املدارس هذه ولبعض الشريف،
  .اخلارج

  الرباطات يف
 بعـد  املبـارك  رمضـان  شـهر  مـن  عشـرة  اخلامس السبت ليلة ويف

 والعمـران  جماوريها؛ دعاء والتمست األربطة إىل ذهبت والطواف التراويح
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  :رباطاً وأربعون مخسة ـ ١٣١٣ سنة وهي ـ جماوريت سنة يف منها

  .شيبة بين منارة حتت العباسي املستنصري إقبال األمري رباط: منها
 بالعطيفـة،  اآلن ويعـرف  العباسـي  الناصـر  اخلليفـة  أُم رباط: ومنها

  .ومخسمائة وسبعني تسع سنة وقفه تاريخ
 دار الزيـادة  بـاب  علـى  األصـفهاين  مندة بن احلافظ رباط: ومنها

  .الندوة
  .السويقة قارع يف رباط: ومنها
  .صاحلة رباط: ومنها
  .املنفرد زيادة باب عند كالمها الفقاعية رباط: ومنها
  .احلرام املسجد خارج للقزويين السدة رباط: ومنها
  .القزويين رباط قبالة اخلاتون رباط: ومنها
  .املدرسة صاحب الزجنيلي رباط: ومنها
  .اخلوزي رباط: ومنها
 يف بنـاه  احلـزورة  باب عند رامشت القاسم أيب الشيخ رباط: ومنها

  .ومخسمائة ثالثني سنة
  .مكّة صاحب عجالن بن حسن الشريف رباط: ومنها
  .فرج بن حممد رباط: ومنها
  .مصر وزير شاكر أيب ابن رباط: ومنها
  .الصفا باب قبالة فارس صاحب اعجش شاه السلطان رباط: ومنها
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  .جبواره البانياسي رباط: ومنها
 العبـاس  دار موضـع  يف قالوون بن حممد الناصر امللك رباط: ومنها

م و ،9النيب عمعاء أنّ تقدمستجاب فيه الد.  
  .الطّييب القاسم أيب رباط: ومنها
  .أجياد محام عليه ووقف املروة عند التميمي رباط: ومنها
  .العطّار بكر أيب بن علي رباط: ومنها
  .احملزرة بقرب مساحة أيب رباط: ومنها
  .األخالطي رباط: ومنها
  .املشرفة مكّة جتّار أحد خليفة بن لعبطة رباط: ومنها
  .اهلندي سعيد رباط: ومنها
  .أيضاً للخوزي كالرباط املؤذّنني بيت: ومنها
 بسـوق  الثالثـة  وهـذه  كالرباط، املتصوفة سليمان أُم زاوية: ومنها

  .اللّيل
  .بأجياد الزيت رباط: ومنها
  .نسوة عدة وقفه يف تساعدت الساحة رباط: ومنها
 ربـاط  جانـب  إىل يوسـف  الـدين  صـالح  امللـك  ابن رباط: ومنها

  .مكّة أمري حسن الشريف
  .التاج بنت رباط: ومنها
  .املسكينية رباط: ومنها
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  .السبتية رباط: ومنها
  .احلراين بنت رباط: ومنها
  .إبراهيم باب بقرب الوراق رباط: ومنها
  .اإلسكندري املوفّق رباط: ومنها
  .الطويل رباط: ومنها
  .اليمن صاحب األشرف أوالد أُم رباط: ومنها
  .السود ابن رباط: ومنها
  .الدريبة عند كالمها غنامي، ابن رباط: ومنها
  .النساء رباط: ومنها
 امللـك  أنشأمها الصفا، عند املسعى يف كالمها الرجال، رباط: ومنها

  .قايتباي األشرف
  .مكة قاضي بنت احلسني أم رباط: ومنها
  .احلجر بزقاق االصفهاين إبراهيم رباط: ومنها
 ووسع واقفيها ثواب اهللا أجزل األربطة من املشرفة مبكة الذي فهذا

 اهلنـدي  مـن  البعيدة البالد فقراء من مملوة األربطة هذه كل. قاطنيها رزق
  .وغريهم واحلبشي واملغريب والتركي والفارسي واألفغاين

  :التحقيق مصادر
  .الكرمي القرآن .١
 اهللا عبد بن حممد الوليد أبو اآلثار، من فيها جاء وما مكة أخبار .٢
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 مطـابع : املكرمـة  مكة ملحس، الصاحل رشدي: حتقيق األزرقي، أمحد بنا
  .م١٩٨٣/  هـ١٤٠٣ ،٤ ط الثقافة، دار

 احلسيين مرتضى حممد السيد القاموس، جواهر من العروس تاج .٣
 الكويـت،  حكومـة  مطبعـة  فـراج،  أمحـد  السـتار  عبـد : حتقيق الزبيدي،

  .م١٩٦٥/  هـ١٣٨٥
 الدمشـقي  الـرمحن  عبد بن حممد األئمة، اختالف يف األمة رمحة .٤
  .م٢٠٠٥ الفكر، دار: بريوت الشافعي، العثماين
 موسـى  بـن  عيـاض  القاضـي  املصـطفى،  حقوق بتعريف الشفا .٥

 العـريب،  الكتـاب  دار: بـريوت  البجـاوي،  حممـد  علـي : حتقيق اليحصيب،
  .م١٩٨٤/  هـ١٤٠٤

 خضـر  بـن  جعفـر  الغـراء،  الشـريعة  مبهمات عن الغطاء كشف .٦
  .ش١٣٨٠ علميه، حوزه اسالمي تبليغات دفتر: قم الغطاء، كاشف

 تـاج  بـن  علي احلرم، ووالة والبيت مكة أخبار يف الكرم منائح .٧
: املكرمـة  مكـة  املصـري،  حممـد  اهللا عبد مجيل: حتقيق السنجاري، الدين

  .م١٩٩٨/  هـ١٤١٩ ،١ ط القرى، أم جامعة
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