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  يار خامه أمحد: حتقيق

  والعمرة ومواضع استجابة الدعاء يف م�ىن وعرفات احلجيف بيان مواضع أعمال 

احلَج بفتح احلاء ال بكسرها يف األشهر وعكسه شهر احلجة، وكسره صاحب 
الفروغ، ومعناه يف اللّغة كَثرة القصد إىل من تعظِّمه من قولـك: حججـت فالنـاً، أي    
عدت إليه مرةً بعد أخرى، وحكي ذلـك عـن اخلليـل. قـال اجلـوهري: مثَّ تعـود       

استعماله يف القصد إىل مكّة الشريفة للن   ـصالقصـد، مثَّ خ سك. وقال الكندي: احلَج
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 :١دي وهو كعب بن ربيعةقال املُخبل السع .كالصالة وغريها

٢(شعر)  

األكبرا ٣ألم تعلمي يا أم عمرة أنّني * تخطأني ر يب المنون  

ٍ حلوالً كثيرة * يحجون سب الزّبرقان المزعفرا وأشهد من عوف  

والسب بكسر السني املهملة وتشديد املوحـدة:  أي يقصدونه وخيتلفون إليه، 
العمامة، ويف بعض النسخ بدله: البيت، والزبرقان بكسر الزاي املعجمة: لقب حصـني  

تشبيهاً له بالقمر حلُسنه ومجاله، وكانت له بن بدر بن امرء القيس الفزاري، ومسي به 
له بيت من عمائم وثياب  عمامة صفراء مزبرقة بالزعفران أي مصبوغة، وكان يرفع

وتنضح بالزعفران والطِّيب، وكانت بنو متيم حتج ذلك البيت، واحلج: القـدوم؛ يقـال:   
حج علينا فالنٌ إذا قدم، ويقال: حججت بيت اهللا، أي قصدته أو قدمت إليه ألفعال 

  النسك.
ر قال اجلوهري: قد نسك وتنسك أي تعبد، ونسـك بالضـم نسـاكةً أي صـا    

ناسكاً، والنسك والناسك يف األصل من النسيكة، وهي الذبيحة التقرب ا مثَّ اتسـع  
  عنه فصار امساً للعبادة والطّاعة، ومنه قيل للويلّ ناسك.

وقال صاحب املطالع: املناسك مواضع متعبدات احلج، فاملناسك إذاً املتعبدات 

                                       
. هو من الشعراء املخضرمني، اختلف املؤرخون يف حتديد امسه، فقالوا أنه ربيعـة بـن مالـك، أو    ١

املخبـل  «كعب بن ربيعة، أو ربيع بن ربيعة. ورجح الباحث "حامت الضامن" االسم األخري. اُنظروا: 
  .١٢١، :»السعدي: حياته وما تبقّى من شعره

  .٣١٣: . ذكر هذه األشعار اجلواليقي يف شرح أدب الكاتب٢
  . يف املصدر: الزمان.٣
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ثرة أنواعها، واملناسك مجع منسك بفتح كلّها، وقد غلب إطالقها على أفعال احلَج لك
السني وكسرها؛ فبالفتح مصدر وبالكسر اسم ملوضع النسك، وهو مسـموع وقياسـه   
الفتح يف املصدر واملكان، ومعناه الشرعي قصد مكّة املشرفة لعمل خمصوص يف زمان 

  خمصوص.
يف زيـارة البيـت   والعمرة لغةً: الزيارة، يقال: اعتمره، أي زاره، مثَّ صار عرفاً 

  :١الشريف على وجه خمصوص. قال ابن أمحر

 ٣* كَما يهلُّ الراك�ب املُعتم�ر ٢يهِلُّ بِالفَرقَد� ركباناً

ويف الشرع عبارة عن أفعاهلا املخصوصة املذكورة يف مواضـعها كمـا سـيأيت    
 بيانه إن شاء اهللا تعاىل.

 ص�فَةُ م�ىن

املخفّفة والقصر، والغالب عليها التذكري والصرف، مىن بكسر امليم وفتح النون 
 وقد يكتب باأللف، اسم بليدة.

قال ابن شميل: سميت مبىن ألنّ الكبش منِي »: معجم البلدان«قال ياقوت يف 
ا أي ذُبح. وهي على فرسخ من مكّة، طوهلا ميالن، تعمر أيام املوسم وختلو بقيـة  
السنة إالّ ممن حيفظها. وعلى رأس مىن من حنو مكّة عقبة ترمى عليها اجلمـرة يـوم   

هما أزقّة، واملسجد يف الشارع األمين ومسجد الكبش بقـرب  النحر، ومىن شعبان بين

                                       
  . يف األصل: "ابن أمحد"، وما أثبتناه موافق ملا ورد يف لسان العرب.١
  . يف املصدر: "ركباا".٢
  .١٧١٤ : ٢٠البن منظور  ،. لسان العرب٣
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  ١العقبة، وا مصانع وآبار وحوانيت، وهي بني جبلَني مطلّني عليها.
أنّ حدود مـىن  » إعالم الساجد يف أحكام املساجد«وذكر الزركشي يف كتابه 

، انتـهى.  ما بني مجرة العقبة ووادي حمسر، وليس اجلمرة وال وادي حمسر مـن مـىن  
وقال الطَّربي: إنّ العقبة من مىن ومل ينقل عن أحد أنّ اجلمرة ليست مـن مـىن. ويف   
صحيح مسلم من حديث الفضل بن عباس، أنّ وادي حمسر مـن مـىن، ومـىن مـن     

 ٢احلَرم بال خالف، وما أقبلَ من اجلبال على مىن فهو منها.
لغرب وليست من مىن، وهي الـيت  وقال النابلسي: ومجرة العقبة حد مىن من ا

 عندها األنصار على اإلسالم واهلجرة. 9بايع النيب
  وللشهاب ابن أيب حجلة:

  شكرت إهلي بعد حلقي يف م�ىن * بيوم محدنا يف صبيحته الق�رى

 ولو أنّ يل يف كلّ منبت شعرةً * لساناً يبثّ الشكر كنت مقصراً

وهي ـ أي مىن ـ شعب ممدود بـني جـبلني      وقال النووي يف ذيب األمساء:
قال: وحدها من جهة الغرب وجهة مكّة مجرة العقبة،  ٣أحدمها ثَبري واآلخر الصانع،

 ٤ومن الشرق وجهة مزدلفة وعرفات بطن املسيل إذا هبطت من وادي حمسر.
وقال بعض املصنفني يف هذا: ذرع مىن من مجرة العقبة إىل وادي حمسر سبعة 

ف ذراع ومائتا ذراع، قال: وعرض مىن من مؤخر املسجد الذي يلي اجلبل حلذاه آال

                                       
  .١٩٨: ٥عجم البلدان، ياقوت احلموي. م١
  .٦٧. إعالم الساجد بأحكام املساجد، للزركشي :٢
  يف األصل: "الصابع"، ويف املصدر: "الضائع".  ٣
   .١٥٧: ٤للنووي  ،ذيب األمساء ٤
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ألف ذراع وثالمثائة ذراع، قال: ومن مجرة العقبة إىل اجلمرة الوسطى أربعمائة ذراع 
وسبع ومثانون ذراعاً، ومن اجلمرة الوسطى إىل اجلمرة الـيت تلـي املسـجد اخليـف     

مرة اليت تلي مسجد اخليف إىل وسـط أبـواب   ثالمثائة ذراع ومخس أذرع، ومن اجل
  وإحدى وعشرون ذراعاً، انتهى. ئة ذراعاملسجد ألف ذراع وثالمثا

قال الفاسي: ومن حد باب بين شيبة إىل أعلى العقبة اليت يف حد مىن ثـالث  
 عشرة ألف ألف ذراع وثالمثائة ذراع ومثان وستون ذراعاً.

 ومبىن آيات:

حصى اجلمار مبىن ولوال ذلك لسد ما بني اجلبلني. وقد  رفع ما تقبل من منها:
روي عن الشيخ أيب النعمان التربيزي شيخ احلرم ومفتيه أنه شاهد حصـى اجلمـار   

 وهو يرفَع عياناً.
 اتساعها للحجاج يف أيام احلاج مع ضيقها يف األعني عن ذلك. ومنها:

ىن لعجيب، هي قال: قلنا: يا رسول اهللا 9روى أبو داود عن النيبإنّ أمر م 
: إنما مثَل مىن كالرحم إذا محلـت وسـعها   9ضيقة فإذا نزهلا الناس اتسعت، فقال

 اهللا.
كون احلدأة ال ختطف اللّحم مبىن أيام التشريق وذلـك علـى خـالف     ومنها:

 عادا يف غري هذه األيام.
 فك عنها غالباً كالعسل.أنّ الذُّباب ال يقع يف الطّعام وإن كان ال ين ومنها:
 ١قلّة البعوض أيام احلَج. ومنها:

وهو على يسار الصاعد إىل عرفة بسفح جبـل ثـبري، وهـو     مسجد الكبش:

                                       
 .٤٢٢:  ١. شفاء الغرام بأخبار البلد احلرام، تقي الدين الفاسي ١
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.رهعم نر اهللا ممعروف إالّ أنه اآلن خراب، عم  
وهو بني اجلمرتني اُألوىل والوسـطى علـى ميـني الـذاهب إىل      مسجد النحر:
قال إنّ النيبه عنده، وهذا مكتوب يف حجر  9عرفة، ييده صلّى فيه الضحاء وحنر

 هناك.
فيه النيب 9وقال القطب: حنر     دنـة، وأمـرة الوداع ثالثاً وثالثـني بيف حج

، وهو مسجد 9مة مائة بدنة عنهأمرياملؤمنني علي بن أيب طالب أن يكمل حنر تت
.رهعم نر اهللا مه اآلن داثر، عممشهور غري أن 

 ذ�كر عرفات موض�ع وقوف احلجيج

على اثىن عشر ميالً من مكّة، ويعرب إعراب مسلمات، ويـوم عرفـة غـري    
منون وال تدخله األلف والالّم، وهو تاسع ذي احلجة، ومها ممنوعتان مـن الصـرف   

أنيث والعلَمية، والتنوين يف عرفات ليس بتنوين صرف. واختلفوا يف عرفـة هـل   للت
 هي اسم مكان أو زمان؟

فباألول قال صاحب احملكم والنووي يف التهذيب واملطرزي يف املغرب وابـن  
، »عرفة وعرفات مجيعاً علَمان هلـذا املكـان املخصـوص   «احلاجب واللّفظ له فقال: 

  ة اليوم إىل عرفة كإضافته إىل حنني يف يوم حنني.انتهى. وعلى هذا إضاف
وبالثاين قال الفَراء وصاحب القاموس والطّربسي يف جممع البيان واللّفـظ لـه   

، »وعرفات اسم للبقعة املعروفة جيب الوقوف ا، ويوم عرفة يوم الوقوف ا«قال: 
سـم للجمعـة   انتهى. وعلى هذا فإضافة يوم إىل عرفة كإضافته إىل عروبـة وهـي ا  

 ».يوم كيوم عروبة املتطاول«كقول الشاعر: 
عرفة لتعارف آدم وحو تيم8اس إىل  افيها، ألنّ آدم اُهبط إىل اهلند وحو

، وقيـل  7املناسك ا للخليـل  7جدة فتعارفا باملوقف، وقيل لتعريف جربئيل
 العتراف الناس ا بذنوم.
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أربع حدود: أحدها ينتهي إىل جـادة  : عرفات هلا ١»إعالم الساجد«قال يف 
رطريق الس ِـ ككَ  فتهملتني فموضع قُرب تنعيم؛ والثاين إىل حافّات اجلبـل   ٢، ـ مب

قريـة عرفـة، وهـذه     ٤اليت [تلي] ٣الّذي وراء أرض عرفات؛ والثالث إىل البساتني،
القرية على يسار مستقبل الكعبة إذا وقف بأرض عرفة؛ والرابـع ينتـهي إىل وادي   
عرنة بالنون كهمزة. وليس من عرفـات وادي عرنـة وال منـرة، وال املسـجد الّـذي      
يصلّي فيه اإلمام املسمى مبسجد إبراهيم، بل هذه املواضـع خـارج عرفـات علـى     

زدلفة ومىن ومكّة، وما ذكرناه من كون املسـجد لـيس مـن    طريقها الغريب مما يلي م
  عرفات هو الّذي عليه الشافعي.

: مقدم هذا املسـجد يف  ٥ـ وقال الشيخ أبو حممد اجلويين ـ والد إمام احلرمني 
ال يف عرفات، وآخره يف عرفات، قـال: فمـن وقـف يف مقـدم      ٦طرف وادي عرفة،

ره صح، ولعلّه زيد بعد الشـافعي يف أرض  املسجد مل يصح وقوفه، ومن وقف يف آخ
عرفات هذا القَدر املذكور يف آخره، وبني املسـجد واجلبـل الّـذي بوسـط عرفـات      
املسمى جببل الرمحة قدر ميل، وعرفات ليست من احلرم، ومنتهى احلرم مـن مكّـة   

 ٧تلك اجلهة عند العلَمني املنصوبني عند سهم املأزمني ومها ظاهران.

                                       
  يف األصل: "إعالم املساجد"، وهو خطأ. ١.
  .دي عرنةوا: ة وااز و إعالم الساجدقيقيف احلأما يف األصل،  دورهكذا  ٢.
  يف األصل: "البساطني"، وما أثبتناه هو من املصدر. ٣.
  إضافة من املصدر. ٤.
  .وال يف إعالم الساجد زااو ةقيقمل يرد يف احل نيطخما بني  ٥.
  هكذا يف األصل، ويف املصدر املطبوع: "وادي عرنة". ٦.
  .٣٤٣  : ٣أنّ مؤلف الرحلة اقتبس من كتاب "احلقيقة وااز" و دويب ٧٢: ،إعالم الساجد ٧.
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نمرة بفتح النون وكسر امليم بعدها راء مهملة، قـال يف القـاموس:    أما مسجد
منرة كفرحة، موضع بعرفات، إىل أن قال: ومسجدها معروف. ويف املصـباح: ومنـرة   

 أيضاً موضع قيل من عرفات وقيل بقرا خارج عنها.
ـ عمر مسجد منرة يف  ١أنه ـ يعين السلطان قايتباي،» اإلعالم«قال القطب يف 

ة، وهو املسجد الّذي جيمع فيه اإلمام بني الظهر والعصر مجع تقدمي يف يوم عرفة عرف
للحجاج املُحرمني يف ذلك اآلن وال جيمع عند أيب حنيفة يف غري ذلـك احلـال مجـع    
تقدمي إالّ يف ذلك املسجد وال مجـع تـأخري إالّ يف مزدلفـة بـني املغـرب والعشـاء       

 ٢للحجاج، انتهى.
: ال جيمع عند أيب حنيفة إالّ يف ذلك املسجد، ليس بصـحيح  أقول: وأما قوله

ألنّ شرط مجع التقدمي هو عرفة من غري ذكر تعيني ملسـجد منـرة يف كتـب علمـاء     
وحيث وقع االختالف يف مسجد منرة ومسجد إبراهيم هل مها من عرفات  ٣،احلنفية

هذا اجلمع عند  أم ال، فاجلمع يف أحدمها بني صاليت الظهر والعصر مشكل فإنّ شرط
أيب حنيفة الوقت وهو يوم عرفة واملكان وهو عرفة واإلحرام، فال يصح اجلمـع يف  

 غري عرفات.
وأما قوله: وال مجع تأخري إالّ يف املُزدلفة بني املغرب والعشاء للحجاج، فإنّ 
قوله للحجاج لغو ألنه ليس بشرط عنده وهو عند مجع بسبب النسك فيجوز ألهـل  

ومزدلفة ومىن وغريهم، والصحيح من مذهب الشافعي أنه مجع بسـبب السـفر   مكّة 

                                       
  يف األصل: "قابتاي"، وهو خطأ. ١.
  .٣٤٤  : ٣ومصر واحلجاز، عبد الغين النابلسي  . احلقيقة وااز يف رحلة بالد الشام٢
 .٣٤٤:  ٣. اقتبس املؤلف من كتاب "احلقيقة وااز" ٣
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 ١فال جيوز إالّ للمسافر.
ومن األلغاز املستظرفة يف اجلمع مبىن واملزدلفة قول العالّمة محب الدين بـن  

  السبيت: ٢راشد

  ٣(شعر)

  ٍ فريد * و إن تشأ فهو مجع اسم أرض ٤ما

  دفعوقف * وفيه للحرف  ٥وفيه للفضل

 وفيه للجمع صرف * وفيه للصرف منع؟

، ألنّ اهللا تعاىل أكملَ فيه الـدين  »يوم الكمال ويوم التمام«ومن أمساء عرفة: 
خطـب   9، ملا روي أنه»يوم احلَج األكرب«وأمتَّ فيه النعمة للمسلمني، ومن أمسائه: 

بعرفة فقال: إنّ هذا يوم احلَج األكرب، وقال يف آخر اخلطبة: إنّ الوقفة يوم اجلمعة ـ  
يـوم   ٦،كانت وقفيت يعين يف عرفة ـ تعدل سبعني حجة، وهو احلَج األكرب، فللّه املنة 

 .9لرسول اهللاما كان اجلمعة مثل 
                                       

  .٣٤٤:  ٣اقتبس املؤلف من كتاب "احلقيقة وااز"  .١
. هكذا يف األصل خطأ، والصحيح: "رشيد". وهو حمب الدين حممد بن عمر بـن حممـد الفهـري،    ٢

هـ)، رحالة مغريب، وعامل باألدب والتفسري، ويل اخلطابـة  ٧٢١-٦٥٧املعروف بابن رشيد السبيت (
  .٣١٤: ٦لي جبامع غرناطة. انظروا: األعالم، للزرك

  .١٠٢: ٥البن رشيد السبيت  ،. ملء العيبة٣
  . يف املصدر: "وما"٤
  . يف املصدر: "للفعل"٥
  . هكذا يف األصل، والصحيح: كان وقويف.٦
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ملـا أخرجـه    ١،)ودٍ َوَشـاِهٍد َوَمْشـهُ ( ، لقولـه تعـاىل:  »املشـهود «ومن أمسائه: 
: اليـوم املوعـود يـوم    9الترمذي يف جامعه عن أيب هريرة قال: قـال رسـول اهللا  

القيامة، ويوم املشهود يوم عرفة، والشاهد يوم اجلمعـة. وهللا احلمـد صـار يل يـوم     
 .9الشاهد واملشهود متحداً كما يف حجة الوداع لرسول اهللا

  ص�فَة املُزدلفَة

يم وسكون الزاي املعجمة فموضع بني عرفات ومىن ألنه وأما املزدلفة بضم امل
يتقرب فيها إىل اهللا، أو القتراب الناس إىل مىن بعد اإلفاضة، أو يء الناس إليهـا  
يف زلف اللّيل يرجع احلاج إىل املزدلفة من طريق املأزمني بني العلَمني دون طريـق  

 اجلَبلَني، إىل أن قـال: ويقـال للموضـع    ضب. يف املصباح: املأزم الطريق الضيق بني
 الذي بني عرفة واملشعر احلرام مأزمان.

وضب بضاد معجمة بعدها موحدة اسم جبل يلحقه مسجد اخليـف يف وادي  
مىن، وطول املزدلفة من طرف وادي حمسر الّذي يليها إىل أول املـأزمني ممـا يليهـا    

ذلـك  عاً وأربعة أسباع ذراع، ويكـون  سبع آالف ذراع وسبعمائة ذراع ومثانون ذرا
 ٢ميلني وخمس ميل وأربع أمخاس سبع ميل وأربعة أسباع عشر سبع مخـس ميـل،  

ومن حد باب بين شيبة إىل حد مزدلفة من جهة مىن عشرون ألف ذراع ومخسمائة 
ذراع وسبع أذرع وثالثة أسباع ذراع، ويكون ذلك مخسة أميال وستة أسـباع ميـل   

 ٣،وسبعة أعشار عشر سبع مخس ميل وثالثة أسباع عشر عشر سـبع مخـس ميـل   

                                       
  .٣. الربوج: ١
  . كذا يف األصل املخطوط.٢
 كذا يف األصل املخطوط. .٣
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  تقريباً.

 ص�فَة املشعر احلَرام

، ويقال له جبل قُزح ـ بقـاف مضـمومة مثَّ زاي معجمـة     وأما املشعر احلرام
مفتوحة وحاء مهملة ـ، فهو جبل صغري من املزدلفة، وهو آخرها وليس مـن مـىن،    

 ويقال له موقف املزدلفة.
وقال يف املغرب: واملشعر احلرام جبل باملزدلفة وامسه قزح، يقف عليه اإلمام 

أي املشـعر احلـرام ـ يسـتحب الوقـوف      وعليه املئقدة يعين كـانون آدم، وعنـده ـ    
 للحجاج كي يدعوا ويذكروا عنده.

هو املوضع الذي يستحب للحجاج اإلسراع فيه، وهو واد عند املكان  احملسر:
الذي يقال له املهلّل ألنّ الناس إذا وصلوا إليه يف حجهم هلّلوا وأسرعوا السـير يف  

ه كان مرتفَعاً عنده بركتان معطّلتان بلحف قرن الوادي املتصل به، واملهلّل املشار إلي
جبل عال ويتصل ا آثار حائط ويكون ذلك عن ميني الذاهب إىل عرفـة ويسـار   

 الذاهب إىل مىن.

 ص�فَة العقَبة

والعقبـة بالتحريـك مخسـة مواضـع،     »: املشترك«وأما العقبة فقال ياقوت يف 
مبكّة  9منها العقبة اليت بويع عندها رسول اهللاواملذكور منها ما كان كالعلم بالغلَبة، 

يف سنة إحدى عشرة للنبوة، قبل اهلجرة بعامني، وهي بني مكّة ومـىن، بينـها وبـني    
مرمى جة العقبة، انتهى.مكّة حنو ميلني، وعندها مسجد ومنها ت١ر 

  وللصالح الصفدي:

                                       
  .٣١٤. املُشترك وضعاً واملفترق صقعاً، لياقوت احلموي :١
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  (شعر)

 الرمحنِقد رميت الشيطان يف يوم حجي * جبمار يف طاعة 

 وعجيب إن مل يكن قد تلظّى * وهي سبعون مجرة يف الع�يان

وذكر الفاسي عن األزرقي أنّ مجرة العقبة زالت عـن  »: منائح الكرم«قال يف 
يف غـري حملّـه، فردهـا إىل     ١موضعها األصلي، أزاهلا جهال الناس برميهم احلصـباء 

املتوكِّل، وبىن وراءها جداراً موضعها األصلي إسحاق بن سلَمة الصائغ الذي أرسله 
ومسجداً متصالً بذلك اجلدار، ألنْ ال يصل إىل أعالها من يريد الرمي، ألنّ السنة يف 

 ٢الرمي أن يكون من بطن الوادي، انتهى.

 ص�فَة مسجد اخلَيف

درر الفرائـد  «وأما مسجد اخليف، فقال الشيخ عبد القادر احلنبلي يف كتابـه  
قال أهل اللّغة: اخليف ما احندر عن غلَـظ اجلبـل،   »: أخبار مكّة املعظّمة املنظّمة يف

وارتفع عن مسيل املاء، وبه سمي مسجد اخليف، فهو مسجد مبىن عظيم واسع، فيـه  
 ٣عشرون باباً.

وهو مسجد عظيم الفضل، وقد ورد يف فضله أحاديث وآثـار كـثرية، فمـن    
ال : «9وسط عن أيب هريرة: قال رسول اهللاذلك ما أخرجه الطّرباين يف معجمه األ

  ».تشد الرحال إالّ لثالثة مساجد: مسجد اخليف واملسجد احلرام ومسجدي

                                       
  املصدر: "احلصى". . يف١
  .١٦٣: ٢. منائح الكرم، لعلي بن تاج الدين السنجاري ٢
  .٢٦٥:  ٢. الدرر الفَرائد املُنظّمة يف أخبار احلاج وطريق مكّة املعظّمة، لعبد القادر احلنبلي ٣
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قلت: إسناده ضعيف كما نص عليه احلُفّاظ، وإنمـا ذَكَرتـه لغرابتـه وجلـواز     
  العمل به يف فضائل األعمال كما ذكره النووي.

أنه قـال: <صـلّى يف    9عن ابن عباس عنهوأخرج أيضاً يف معجمه الكبري 
قـال   .بـالليف مسجد اخليف سبعون نبياً>. قلت: ويف زبدة األعمال: كلّهم خمطمـون  

١.مروان: يعين رواحلهم
 

وعن اإلمام جعفر بن حممد ـ رضي اهللا تعاىل عنهما ـ: أنه صـلّى فيـه ألـف      
 نيب، من صلّى فيه مائة ركعة عدلت عبادة سبعني عاماً.

من ملوك  ٢عند ذكر السلطان قايتباي» اإلعالم«قال القطب املكّي يف كتابه و
 اجلراكسة: ويف آخر سنة أربع وسبعني ـ بتقدمي السني ـ ومثامنائة والـيت قبلـها بـىن     

السلطان مسجد اخليف بناًء عظيماً محكماً، وجعل يف وسط املسجد قبة عظيمة هي 
نيت جدرانه احمليطة به، وبىن أربع بوائك يف خيف مىن، وب 9حد مسجد رسول اهللا

ة عالية فيها حمراب النيبـة مأذنـة غـري    9من جهة القبلة فصارت قبوبلصق القب ،
أدى مهندسها فيها الصناعة العظيمة، حيث جعلها [املأذنة اليت على عقد باب املسجد

ب كانـت  ، وبىن داراً بلصق البـا األستاذين ةبثالثة أدوار صنع ٣،]على باب املسجد
مسكَن أمراء احلجاج، وعلى الباب يف الدار املذكورة سبيل ميأل من صـهريج كـبري   
جعل يف صحن املسجد ميتلئ من املطر، وجعل للمسجد باباً آخـر إىل جهـة عرفـة    
وخوخة صغرية إىل اجلبل الذي يف سفحه غار املرسالت، وهو املوضع الذي اُنزلـت  

                                       
 .منشورات الشريف الرضيط  ١٧٤:  ٢أخبار مكة لألزرقي . ١
  . يف األصل: قابتاي، وهو خطأ.٢
 من املصدر، ومل يرد يف األصل. . إضافة٣
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 ١هى.، انت9فيه سورة املُرسالت على النيب
، 9وقال األزرقي: إنّ األحجار اليت بني يدي املنارة هو موضع صالة النيب

 انتهى.
قلت: واملراد باملنارة هي الصغرية اليت يف وسط القبة املالصـقة جبـدار القُبـة    

ألنه  9الكبرية ال املنارة اليت على الباب واحملراب الذي يف القبة هو موضع صالته
 يف موضع األحجار اليت ذكره األزرقي.

 ص�فَة غار املُرسالت

أما غار املُرسالت فقال احلافظ مجال الدين أبو الفرج عبد الـرمحن بـن أيب   
احلسن علي اجلوزي: إنّ يف مسجد اخليف على ميني الذاهب إىل عرفات غاراً، ويف 

فـأثّر فيـه جتويفـاً،     9لرسـول اهللا هذا الغار جتويف يف سقفه تزعم العامة أنه النَ 
، ومل أقـف علـى خـرب    9فيضع الزائر رأسه فيه تيمناً وتربكاً مبوضـع رأس الـنيب  

 أعتمده يف ذلك إالّ أنّ األثر وارد برتول سورة املرسالت فيه.
وقال األزرقي: وبه ـ أي مىن ـ مسجد لطيف بلحف اجلبـل املشـرف علـى      

وموحدة، والصفائح أيضاً بصاد مهملة قبل الفاء  مسجد اخليف املسمى بضب مبعجمة
وياء حتتانية قبل احلاء املهملة، وقيل الصابح مبهملتني بينهما ألف وباء موحدة، فيـه  

 يعرف بغار املرسالت، انتهى. 9غار به أثر رأس النيب
قال القطب أيضاً: اجلبل املقابل لثَبري الّذي يلحقه مسجد اخليف فيه غار يقال 

 9.٢ه غار املُرسالت فيه أثر رأس النيبل

                                       
  .٣٤٦  : ٣ومصر واحلجاز، عبد الغين النابلسي  احلقيقة وااز يف رحلة بالد الشام. ١
   .٣٤٩  : ٣. احلقيقة وااز يف رحلة بالد الشام ومصر واحلجاز، عبد الغين النابلسي ٢
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وقال ابن جبري بعد أن ذكر مسجد اخليف: وبقربه على ميني املار من الطريق 
 9حجر مستدير إىل سفح اجلبل مرتفع عن األرض يظلّ ما حتته، ذُكـر أنّ الـنيب  
دورة  قعد حتته مستظال ومس رأسه الكرمي، فالنَ احلجر حتى أثّر فيه تـأثرياً بقـدر  

ال  كَـي  9سهم يف هذا املوضع تربكاً مبوضع رأس الـنيب والرأس، فيضع الناس رؤ
 ١متس رؤسهم النار.

  قال الصالح خليل بن أيبك الصفدي يف ذلك:

  (شعر)

 أكرِم بآثار النبِي حممد * من زاره استويف السرور مزاره

 يا عني دونك� فانظري ومتتعي * إن مل تريه فهذه آثاره

واقتفى به األديب مجال الدين حممد بن خطيب الدمشقي النيشابوري حيـث  
 قال:

  (شعر)

 يا عني إنْ بعد احلبيب وداره * ونأت مرابعه وشطّ مزاره

 فلقَد ظفرت� من الزمان بطائل * إن مل تريه فهذه آثاره

  واقتدى ما أبو احلزم املدين فقال:

  (شعر)

 * شوقاً لقُرب املصطفى ودياره يا عني مل تستسفحني مدامعاً

                                       
  .٣٤٩  : ٣، للنابلسي واازاحلقيقة من كتاب ، رمبا اقتبسه ١٣٨ـ  ١٣٧. رحلة ابن جبري : ١
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 إن كان صرف الدهر عاقك� عنهما * فتمتعي يا عني يف آثاره

عـن عبـد اهللا بـن    » لقاصد أم القُـرى  ىالقر«وذكر املُحب الطَّربي يف كتابه 
يف غار مبـىن إذ نزلـت    9مسعود ـ رضي اهللا عنه ـ قال: بينما حنن مع رسول اهللا  

وأنه ليتلوها وأني ألتلقّاها من فيه وأنّ فاه لرطب ا إذ  ١،)ُعرْفـاً َوالُْمْرَسالَِت (عليه 
ةٌ فقال النيبعلينا حي ت9: اقتلوهـا، فابتـدرناها فـذهبت، فقـال الـنيب     9وثَب :

  ٢أخرجه البخاري.». وقيت شركم كما وقيتم شرها«
 هذا الغار سورة وقال الفاسي: بلَغين عن شيخنا اد الفريوزآبادي أنه قرأ يف

 املرسالت يف مجاعة من أصحابه، فخرجت عليهم حية فابتدروها ليقتلوها فهربت.

  املُحصب

  »إذا ما التقينا باحملصب من مىن«بفتح احلاء والصاد املهملتني. قال الفرزدق: 
 قال اإلمام الشافعي:

 ِ هضخيفها والنا ٣يا راكباً ق�ف باحملصب من م�ىن * واهتف بساكن

 ِ سحراً إذا فاض احلجيج إىل م�ىن * فيضاً كملتطم الفرات الفائض

 ٤ِ واخربمهو أني من النفر الّذي * ل�والِء أهل البيت لست بناقض

 إن كانَ رفْضاً حب آل حممد * فليشهد الثَّقَالن� أني رافضي

                                       
  .١. املرسالت : ١
  .٥٣٩. القرى لقاصد أم القرى، حملب الدين الطربي :٢
 . يف املصدر: بقاعد.٣
  .هذا البيت مل يرد يف املصدر. ٤
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اسـم   وقال النووي: احملصب واحلصبة واألبطح والبطحاء وخيف بـين كنانـة  
لشيء واحد وهو موضع بني مكّة وبني مىن ما بني اجلبل الّذي عنده مقربة أهل مكّة 
إىل اجلبل الّذي يقابله مصعداً يف الشق األيسر وأنت ذاهب إىل مىن مرتفعاً عن بطن 

إليـه،   ٢فيه فإنّ السيل حيمل احلصـبا  ١الوادي، وإنما سمي احملصب الجتماع احلصبا
 ٣انتهى.

احملصب موضع رمي اجلمار مبىن، وقيل: هو الشعب »: لسان العرب«وقال يف 
الّذي خمرجه األبطح بني مكّة ومىن، يقام فيه ساعةً من اللّيل، مثَّ يخـرج إىل مكّـة،   
سميا بذلك للحصباء اليت فيها، ويقال ملوضع اجلمار أيضاً: حصاب، بكسـر احلـاء.   

ه إىل األبطح ساعةً من اللّيل، مثَّ  قال األزهري: التحصيبعب، الذي خمرجوم بالشالن
من غري أن يسنه للناس، فمن  9يخرج إىل مكّة، وكان موضعاً نزل به رسول اهللا

 شاء حصب، ومن شاء مل يحصب.
  إىل أن قال: وقال األصمعي: احملصب حيث ترمى اجلمار، وأنشد:

 للناعجات طريق ٤من م�ىن * ولَما بني أقام ثالثاً باملُحصبِ

 ألَم تعلمي يا أألم الناس أنين * مبكّة معروف وعند املُحصبِ وقال الراعي:
  ٥انتهى ملخصاً. تفصيله هناك.

                                       
  . يف املصدر: "احلصى".١
  . يف املصدر: "احلصى".٢
  .١٤٨: ٤. ذيب األمساء واللغات، للنووي ٣
٤"ـِن   .. يف املصدر: "يب
  .٨٩٣: ٢. لسان العرب، البن منظور ٥
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  مسجد التنعيم

ويقال له مسجد اهلليلجة لشجرة كانت فيه، وإنما سمي هذا املسجد التنعـيم  
يقال له نعيم، وعلى يساره جبالً يقال له ناعم، والـوادي الـذي    ألنّ على ميينه جبالً

بينهما يقال له نعمان، وهذا الوادي غـري الـوادي الـذي قـال البغـوي وغـريه مـن        
املفسرين إنه واد مقدس، وفيه أخذ اهللا العهد، ألنّ وادي مقدس فوق عرفة بقليـل،  

  ى اجلملة.كثرية ألعراب مكّة وغريهم عل ١مشتمل على وديان
وصورة العمرة أن خيرج من مكّة إىل التنعيم ويغتِسل ويلبس ثوب اإلحـرام  

بعـد   ٣،)ُقـل هـو هللا أحـد(و ٢،)ُقل يا أيُّها الكـافرون(ويصلّي ركعتني يف مسجده بـ 
ويرجع إىل مكّة ملبياً مكبراً مهلِّالً مصلِّياً علـى   9احلمد، ويلبي بتلبية رسول اهللا

، فإذا وصل يطوف األشواط السبعة ويصلّي خلف املقام ركعتني ويشـرب  9النيب
ماء زمزم ويقبل احلجر األسود مثَّ خيرج من باب الصفا ويسعى بني الصـفا واملَـروة   
من بني امليلني األخضرين سبعة أشواط وحيلق رأسه أو يقصر عند املروة فقد متّـت  

  ».صغرالعمرة احلَج األ: «9عمرته. قال النيب
  
  
 

                                       
  .يف األصل : "أودان".١
  .١. الكافرون: ٢
  .١. اإلخالص: ٣
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يف ذ�كر األماكن املُعظَّمة واملشاه�د املُكرمة املقصـودة بالزيـارة املشـهورة بالفضـيلة     
مبكّة املشرفة، من املواليد والدور واملساجد واجلبال واملقـابر ومـا    واستجابة الدعاء

  أشبه ذلك:

  
  الوطنية ملك مكتبة نسخة ـ القندهاري القاسم أيب رحلة من صفحة      
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مولد سيد األنبيـاء ـ عليـه وعلـيهم الصـالة       فمنها وهو أجلّها:أما املواليد، 

، وهو مبكّة يف شعب بين هاشم مبكان بسوق اللّيل، وكان عقيـل بـن أيب    ـ والسالم
طالب ـ رضي اهللا تعاىل عنهما ـ قد استوىل عليه يف اهلجرة، وفيه ويف غـريه أشـار     

 ,»هل ترك لنـا عقيـل مـن ظـلّ أو مـرتل؟     «يف حجة الوداع بقوله:  9رسول اهللا
يزل كان بيد عقيل وولده حتى حج اخليزران أم اخلليفتني موسى اهلادي وأخيـه   ومل

  ١هارون الرشيد فباعته وجعلته مسجداً.
وصفته اآلن: يرتل من الباب بست درج إىل جامع ومن جامع بـاب يـدخل   

الساج، ويف هذه القبـة أيضـاً قُبـة    يف قبة كبرية رفيعة، وفيها قبة صغرية من خشب 
، 9وهو موضع مولـد الـنيب   ٢أصغر منها من اخلشب، وفيها حجر بشكل الطّست،

ويف جنب القبة الكبرية إيوان وصحن صغري مكشوف فيه شجرة واحدة، ويكون يف 
ليلة الثاين عشـر  كلّ ليلة اثنني فيه مجعية يذكرون اهللا تعاىل، وجرت العادة مبكّة يف 

ربيع األول يف كلّ عام أهل مكّة من اخلاص والعام واألشراف والعلماء واألعيان  من
من الفقهاء والقُضاة يذهبون بفوانيس كثرية ومشوع عظيمة لزيارة هذا احمللّ الشريف 
بعد صالة املغرب من املسجد احلرام إىل املولـد الشـريف بازدحـام، وخيطـب فيـه      

، وكيـف  9سـلمني، ويفرحـون ملولـد الـنيب    شخص ويدعو للسلطان وجنوده وامل
  ٤املؤمنون بليلة ظهر فيها نور أشرف األنبياء واملرسلني؟ ٣يفرح ال

                                       
  . ٢٠١. اجلامع اللطيف، حممد  جاراهللا ابن ظهرية املكي احلنفي : ١
  . يف األصل: "التست".٢
  . يف األصل: "ال يفرحون"، وهو خطأ.٣
 .٣٥٤  : ٣وااز"، للنابلسي . ذكر قريب من هذا النص يف كتاب "احلقيقة ٤
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مولد سيدة النساء فاطمة الزهراء ـ سـالم اهللا عليهـا ـ، وهـو يف دار       ومنها:
أمها أم املؤمنني خدجية رضي اهللا تعاىل عنها مبكّـة يف شـعب بـين هاشـم بالزقـاق      

الدار كان يسكنها  ١املعروف بزقاق احلجر عن يسار العازم إىل املسجد احلرام، وهذه
وولدت فيها مجيـع أوالدهـا، وتوفّيـت ـ     ا وفيها ابتىن مع خدجية،  9رسول اهللا

، ساكناً ا حتى هاجر إىل املدينة فاستوىل عليها 9يزل النيب رمحها اهللا ـ ا، ومل 
 ٢ـ. عقيل ـ رضي اهللا عنه

وصفتها اآلن: يرتل بثمان درج من الباب إىل صحن الدار وهـو مكشـوف،   
لـذي علـى ميـني الـداخل     وعلى ميني النازل إيوان لطيف فيه ثالثة أبواب، والباب ا

يرتل منه بست درج إىل بيت طويل عرضه قصري، يف وسط البيت قبة مرتفعة حتتها 
هو موضع والدة سـيدة   ٣قُبتان متداخلتان من خشب الساج، وفيها حجر كالطّست

، جيلس 9نساء العاملني، وعلى يسار الداخل يف األيوان قبة صغرية كان رسول اهللا
  .حي، وفيها حملّ جلوس جربئيلهنا وقت نزول الو

وقبالة الداخل يف اإليوان باب كبري يدخل منه يف بيت واسـع وهـو موضـع    
املؤمنني وأوالدمها، وقبالة اإليوان على يسـار الـداخل    ، وأم9جلوس رسول اهللا

يف الدار بيت كبري يقال إنه كان مضيفاً، وجيتمع فيه الفقراء كلّ مجعة بعد الصالة إىل 
  وكلّ ليلة الثالثاء من العشاء إىل الصبح يذكرون اهللا تعاىل. العصر،

  

                                       
  . يف األصل: "وذه".١
  .٢٠٢اجلامع اللطيف، حممد  جاراهللا ابن ظهرية املكي احلنفي :  .٢
  . يف األصل: "كالتست".٣
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ـ  مولد أمري املؤمنني علي بن أيب طالب ـ كرم اهللا وجهه  ومنها: وهـو يف   ١، ـ
، مـن  9شعب بين هاشم باحمللّ املعروف بشعب علي، وهو مقابل ملولـد الرسـول  

وجرت عادة أهل مكّة أنّ . 9أعاله مما يلي اجلبل، ويف هذا احمللّ تربى رسول اهللا
ليلة سابع عشر من شهر رمضان بعد صالة املغـرب يف كـلّ عـام أهـل مكّـة مـن       
األشراف واألعيان والفقهاء والقضاة يف جمع كثري مع فوانيس ومشوع يـذهبون إىل  
هذا احمللّ الشريف يذكرون اهللا تعاىل وينشدون القصائد يف مدحه ـ كرم اهللا وجهه ـ   

مولد سيدة النساء فاطمة الزهراء ويرجعون لصـالة العشـاء يف املسـجد     مثَّ يزورون
  احلرام.

ـ    فَة مولد علييدخل من البـاب إىل صـحن صـغري     وصفته اآلن ـ أي ص :
مكشوف ومنه إىل مسجد علي ست طاقات، ويف آخر املسـجد قبـة صـغرية مـن     

نا علي بن أيب طالب، ، يقال هذا احمللّ مولد سيد٢خشب الساج فيها حجر كالطّست
وحبائط املسجد عند املولد حجر أسود يقال اتكت السيدة فاطمة بنـت أسـد حـني    

قبـل النبـوة، يقـال إنّ     9وجع الطَّلق ا، وأنّ هذا احلجر كان يسلِّم علـى الـنيب  
  الدعاء عنده مستجاب، وأهل مكّة يعظّمون هذا احلجر.

وحاميـه مـن    9وهو كافل رسول اهللاأبوطالب بن عبد املطّلب، ...  فائدة:
قريش وناصره والرفيق به والشفيق عليه، فكان سيد بين هاشـم يف زمانـه، وكـان    

                                       
روى كثري من علماء الشيعة كالشيخ الصدوق، والشيخ املفيد، والشيخ الطوسـي، واملسـعودي،    .١

كاحلـاكم النيشـابوري، وابـن املغـازيل، وحممـد بـن طلحـة        وابن شهر آشوب؛ ومن علماء السنة 
ولـد يف   7الشافعي، وسبط بن اجلوزي، وابن صباغ املالكي أنّ أمري املؤمنني علي بن أيب طالب

بأنّ هذا  ٥٥٠:  ٣جوف الكعبة الشريفة، واعترب احلاكم النيشابوري يف املستدرك على الصحيحني 
 اخلرب متواتر.    

  لتست".. يف األصل: "كا٢
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وي عن حممود بن خرجيداً، رـام      ١،بودشاعراً مأنه قال: كان أبو طالـب حيضـر أي
يف إسـالمه، فقالـت   وهـو غـالم. واختلـف النـاس      9وحيضر معه النيب ٢،الفخار

اإلمامية والزيدية وبعض املعتزلة والصوفية أنه ما مات إالّ مسلماً، وقد نقل النـاس  
 :ه قال لعلية«كافّة عن رسول اهللا أنلنا من األصالب الطاهرة إىل األرحام الزكيقن .«

صـنام ملـا   فوجب ذا أن يكون آباؤهم مرتهني عن الشرك ألنهم لو كانوا عبـدة أ 
  كانوا طاهرين.

  وي أنّ أبا بكر جاء بأيب قحافة إىل النيب عام الفتح يقوده وهو شـيخوقد ر
كبري أعمى فقال رسول اهللا: أما تركت الشيخ حتى نأتيه؟ فقال: أردت يا رسول اهللا 
أن يأجره اهللا، أما والذي بعثك باحلق ألني كنت أشد فرحاً بإسالم عمك أيب طالب 

 ».صدقت: «9بإسالم أيب، ألتمس بذلك قرة عينك. فقال مني
وقد روي بأسانيد كثرية بعضها عن ابن عباس بن عبد املطّلب، وبعضها عن 

ال إلـه إالّ اهللا حممـد   «أيب بكر بن أيب قحافة، أنّ أباطالـب مـا مـات حتـى قـال:      
 ».اهللا رسول

 ٣فمنها:قالوا: وأشعار أيب طالب تدلّ على أنه كان مسلماً، 

 أمل تعلموا أنا وجدنا حممداً * رسوالً كموسى حطّ يف أول الكتبِ

 ومنها:

 ِ نيب أتاه الوحي من ع�ند ربه * ومن قال ال يقرع ا سن نادم

                                       
  .املكي . الصحيح: معروف بن خربوذ١
 . الصحيح: أيام الفجار.٢
   .١٦٠. ديوان أيب طالب، حتقيق عبد احلق العاين : ٣
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  ومنها:

  أذب وأمحي رسول اإلله *** محاية حامٍ عليه شفيق

 ومنها:

 وخري بين هاشم أمحد *** رسول اإلله على فترة

 ومنها:

 لقد أكرم اهللا النبِي حممدا *** فأكرم خلق اهللا يف الناسِ أمحد

 وشق له من امسه ليجلّه *** فذو العرش حممود وهذا حممد

 ومنها:

 يا شاهد اهللا علي فاشهد *** أني على دين النبِي أمحد

 إىل غري ذلك من األشعار.
ألنـه إن مل يكُـن آحادهـا    قالوا: فكلّ هذه األشعار قد جاءت جميء التواتر 

متواترة، فمجموعها يدلّ على أمر واحد مشترك وهـو تصـديقه الـنيب، وجمموعهـا     
 متواترة.

، وهو بأسفل مكّة 9قيل مولد سيدنا محزة بن عبد املطّلب عم النيب ومنها:
على طريق الذاهب إىل بركة املاجن بالنون، وأهل مكّة يقولون ماجد بالـدال وهـو   

 غلط.
ال الفاسي: ومل أر شيئاً يدلّ على صحة ذلك، بل يف صحته نظـر، ألنّ هـذا   ق
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 ١املوضع ليس حمال لبين هاشم، واهللا أعلم.
 9مولد جعفر بن أيب طالب ـ رضي اهللا تعاىل عنه ـ، دخلـه الـنيب     ومنها:

، لعلّه خطأ، وهـو  »هذا مولد اإلمام جعفر الصادق«وعلى بابه حجر عليه مكتوب: 
 ٣،ـبقافني بينهما واو ـ ٢،املعروف بدار أيب سعيد، ويعرف أيضاً بدار الدقوق باملوضع

وهذه الدار يف فم الزقاق املوصل إىل باب الزيادة على ميـني الـذاهب إىل املسـجد    
  احلرام ويسار الذاهب إىل الشبيكة، قريبة من باب الزيادة بينها وبينه حنو ست دور.

  املقصودة بالزيارة:وأما الدور املتربكة 

دار خدجية أم املؤمنني ـ رضي اهللا تعاىل عنها ـ، وهي اليت يقـال هلـا      فمنها:
ا ـ، وقد تقدم الكالم عليهـا    عنهمولد سيدة النساء فاطمة الزهراء ـ رضي اهللا تعاىل 

اسم آنفاً مستوىفً، وإنما ذكرا ليعلم أنها من مجلة الدور املباركة، وإنما غلب عليها 
  املولد واشتهرت به.

دار سيدنا العباس باملسعى عند أحد امليلني األخضـرين، وهـي اآلن    ومنها:
 جزو رباط يسكنه الفقراء.

، وهي دار األرقم بن أيب األرقم املخزومي، املعروفة اآلن دار املختىب ومنـها: 
كان مستتراً فيهـا   9بدار اخليزران، قريبة للصفا وهي مقصودة بالزيارة، ألنّ النيب

يف مبدء اإلسالم وكان يدعو فيه إىل اإلسالم خفيةً، وفيها أسلَم عمر بـن اخلطّـاب،   
ومنها ظهر اإلسالم، وا كان اجتماع الصحابة، وهلا فضـلٌ كـثري، بنتـها اخليـزران     

                                       
   . ٢٠٣. اجلامع اللطيف : ١
 . يف املصدر: الدقوقي.٢
 .٢٠٣. ذكر قريب من هذا النص يف اجلامع اللطيف : ٣
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 مسجداً.
ـ كبري أما سبب إسالم عمر بن اخلطّاب على ما يف الطبقات ال ري للشعراين غ

  ١.سائر الكتب، من أراد االطالع فلريجع إليها ما هو يف
  وأما املساجد املقصودة بالزيارة فكثرية

  يعرف. ما هو موجود معروف إىل يومنا هذا، ومنها ما هو داثر ال :منها
مسجد الراية وهو بأعلى مكّة عند الردم، وجبانبه منارة تعرف مبنـارة   فمنها:

أيب شامة، وهذا املسجد من بناء عبد اهللا بن العباس بن حممد بن علي بـن عبـد اهللا   
  ركَز راية يوم الفتح يف هذا املسجد. 9، يقال إنّ النيب9بن عباس عم النيب

كبرية عند املدعى على ميني اهلـابط إىل  مسجد صغري بقُرب ازرة ال ومنها:
صلّى فيه املغـرب كمـا هـو مكتـوب      9مكّة ويسار الصاعد منها، يقال إنّ النيب

 ٢ حبجرين هناك.
يزوره النـاس.   9مسجد صغري بسوق اللّيل بالقُرب من مولد النيب ومنها:

الكسائي  لنصر اهللا» الكوكب املُنري«ونقل الشيخ سراج الدين عمر بن فهد عن كتاب 
 ٣كان خيتبئ فيه من الكفّار ويعبد اهللا هناك. 9أنّ النيب

هناك  9مسجد البيعة بأعلى مكّة عند سوق الغنم، بايع الناس معه ومنـها: 
 يوم الفتح.

مسجد على جبل أيب قُبيس يقال له مسجد إبراهيم، وليس املراد به  ومنـها: 
 إبراهيم اخلليل.

                                       
  إليها.. كذا يف األصل، وينبغي أن يكون: فلرياجع ١
  .٢٠٥اجلامع اللطيف :  .٢
  .٢٠٥ذكر قريب من هذا النص يف اجلامع اللطيف : . ٣
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د بيعة اجلن، وهو فيمـا يقـال موضـع    مسجد خبارج مكّة يقال مسج ومنها:
، 9البن مسعود ليلة استمع عليـه اجلـن وبـايعوه    9اخلطّ الّذي خطّه رسول اهللا

ويقال له مسجد احلَرس أيضاً ألنّ رئيس احلَرس كان يطوف مبكّة حتى انتـهى إىل  
ر هذا احمللّ، وقف حتى يتواىف عنده حرسه وخدامه، فإنهم يأتونه مـن شـعب عـام   

 ومن ثنية املدنيني، فإذا توافوا رجع منحدراً إىل مكّة.
مسجد يعرف باإلجابة خارج مكّة على يسـار الـذاهب إىل مـىن يف     ومنها:

صلّى يف هذا احمللّ وهـو منهـدم، وفيـه     9شعب بقرب ثنية أذاخر، يقال إنّ النيب
يصلّون يف هـذا   حجر مكتوب به إنه مسجد اإلجابة، وبىن حوله العربان بيوتاً وهم

  املسجد اخلراب.
  :جهتها وأما املساجد اليت يف م�ىن و

 9مسجد يقال له مسجد البيعة، وهـو الّـذي بـايع فيـه رسـول اهللا      فمنها:
األنصار حبضرة عمه عباس وهو بقرب العقبة اليت هي حد من مىن من جهة مكّة يف 

 ١شعب على يسار الصاعد إىل مىن.
مسجد يقال له مسجد النحر، وهو بـني اجلمـرتني اُألوىل والوسـطى     ومنها:

صلّى فيه الضحى وحنر هديه عنـده،   9على ميني الذاهب إىل عرفة، يقال إنّ النيب
 ٢وهذا مكتوب يف حجر هناك.

مسجد يقال له مسجد الكبش، هو علـى يسـار الصـاعد إىل عرفـة      ومنها:
 ٣بسفح ثَبري.

                                       
   .٢٠٦. اجلامع اللطيف : ١
 .٢٠٦اجلامع اللطيف :  .٢
  .٢٠٦اجلامع اللطيف :  .٣
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ائشة ـ رضي اهللا عنها ـ وهو بسفح ثَبري أيضاً فوق مسـجد    مسجد ع ومنها:
ويسمى معتكَف عائشة، وبعض أهل مكّة  ١الكبش، وهو غار لطيف عليه بناء وأثَر،

 ٢يقول له بيت أم املؤمنني.
مسجد اخليف املشهور مبىن، وهو مسجد عظيم الفضـل وقـد ورد يف    ومنها:

 كما تقدم. 9وفيه موضع صالة النيب ٣فضله أحاديث وآثار،
مسجد منرة يف عرفات، وهو املسجد الّذي جيمع فيه اإلمام بني الظهر  ومنـها: 

  ٍ كما تقدم. والعصر مجع تقدمي
، 9مسجد لطيف مياينّ مسجد اخليف، فيه غار بـه أثـر رأس الـنيب    ومنها:

 يعرف بغار املرسالت، وقد تقدمت صفته.
لجة لشجرة كانت فيـه، وهنـاك   مسجد التنعيم، ويقال له مسجد اهللي ومنها:

  حجارة مكتوبة فيها: منه اعتمرت عائشة أم املؤمنني.
بعمـرة برجعـه مـن     9مسجد اجلعرانة وهو الذي أحرم منه الـنيب  ومنها:

الطائف بعد فتح مكّة ليلة األربعاء الثنيت عشرة ليلة بقيت من ذي القعدة عام الفتح، 
رة املنصوبة بالعدوة الوثقى، واجلعرانـة  وموضع إحرامه من وراء الوادي حيث احلجا

بكسر اجليم وإسكان العني وختفيف الراء املهملتني، وقيل بفتح العني والراء املشددة، 
وجعرانة لقب ريطة ـ براء وطاء مهملتني بينهما ياء حتتانية ـ بنت كعب امرأة أسـد    

َوالَ تَكُونُوا كَالَِّتي نََقَضـْت َغْزَلَهـا ِمـْن (بن عبد العزى، وهي اليت نزل فيها قوله تعاىل: 

                                       
  . يف املصدر : "بناء داثر".١
  .٢٠٧اجلامع اللطيف :  .٢
  .٢٠٧ اجلامع اللطيف : .٣
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يف حملّه رحمه  9اآلية. ويف جهة اجلعرانة ماء شديد العذوبة غرز النيب ١،)َبْعِد ُقـوَّة
 وسقى الناس. 9امليمون، فنبع املاء من ذلك احمللّ فشرب منه

 شجرةً كانت يف ذلك املكان فأقْبلَـت  9دعى النيب مسجد الشجرة، ومنها:
 ، مثَّ أمرها فرجعت.9ختر األرض ووقفت بني يدي رسول اهللا

جـاء أعـرايب إىل    ٢ قال يف كتاب "املسامرات" عن ابن بريدة عبد اهللا قـال: 
: ما الذي 9ِين شيئاً أزداد به يقيناً، قال قال: يا رسول اهللا قد أسلمت فأر 9النيب

عها، فأتاها األعرايب قال: : اذهب فاد9تريد؟ قال: ادع تلك الشجرة فلتأتك، قال
أجييب رسول اهللا، قال: فمالَت على جوانبها فتقطّعت عروقُها مثَّ مالت على اجلانـب  

فقالت: السالم عليـك يـا رسـول اهللا،     9اآلخر، فتقطّعت عروقها حتى أتت النيب
: ارجعي، فرجعت فجلسـت علـى   9فقال األعرايب: حسيب حسيب! فقال هلا النيب

ِجلَيك، ففعـل، فقـال: ائـذن يل أن     فقال األعرايب: إئذن أن أقبل رأسك ورعروقها، 
: ال يسجد أحد ألحد، ولو أمرت واحداً أن يسجد 9أسجد لك يا رسول اهللا، قال

  ألحد ألمرت املرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقّه عليها.
اتكأ عليه  9مسجد املتكأ يف أجياد، فيه حجر يروى أنّ رسول اهللا ومنها:

                                       
  .٩٢. النحل : ١
يف ج البالغة، اخلطبة رقم  7املطلب خطأ جداً، ألنه خالف ما قاله اإلمام أمري املؤمنني. هذا ٢

يـا محمـد إنـك قَـد ادعيـت       :فَقَـالُوا لَـه   -ٍ  لَما أتاه الْمُأل من قُريش 9ولَقَد كُنت معه: <١٩٢
      ونحن نسألُك أمراً إِنْ أنـت أجبتنـا إلَيـه وأريتنـاه     -تك لَم يدعه آباؤك وال أحد من بي ـ عظيماً

 ؟ومـا تسـألُونَ   :9فَقَـالَ  -وإِنْ لَم تفْعلْ علمنا أنك ساحر كَـذَّاب   -علمنا أنك نيب ورسولٌ  -
إِنَّ اهللا على كُلِّ ( :9وتقف بين يديك فَقَالَ -لع بِعروقها تدعو لَنا هذه الشجرةَ حتى تنقَ - :قَالُوا

يرٍء قَديش(،-   قونَ بـالْحدـهشونَ وتنمؤأت كذَل لَ اهللا لَكُمقَـالُوا  ؟فَإنْ فَع:  ـمعفَـإين   :9قَـالَ  ،ن
  ...ٍ وإين َألعلَم أنكُم ال تفيئُونَ إلَى خير ،ِيكُم ما تطْلُبونَ سأر



  
 ٢٦٨  

 

 : 
��

�� �
���

�
46  -  

143
8

 
 � 

 

قلت: اآلن صار املسجد داراً واحلجر يف زقاق  فغاص مرفقه الشريف يف ذلك احلجر.
املرفق قريب مبوضع يقال له دكان أيب بكر، مبين يف اجلدار يف وسطه حفرة مثل حملّ 

 املرفق، يزوره الناس ويتربكون بلمسه.
 .مسجد ذي طوى، نزل هنا رسول اهللا حني اعتمر وحني حج ومنها:

  وأما اجلبال املباركة مبكّة املقصودة بالزيارة،

ِف علـى الصـفا، وهـو مـن جهـة       أبو قُبيس أحد أخشيب مكّة املُشر فمنها:
اجلنوب والشرق من مكّة ويقابل ركن احلجر األسود، وكانت قريش تسميه األمـني  

مطـلّ علـى    ألنّ فيه استودع احلجر زمان الطُّوفان، فأدى احلجر إىل اخلليل. وهـو 
مكّة ومنه يظهر اتساعها، يقال إنّ قرب آدم يف غار جببل أيب قبـيس يقـال لـه غـار     

  الكرت بالنون والزاي املعجمة، وهذا الغار ال يعرف اآلن.
وقال الذهيب يف تاريخ آدم وبنيه: وخلّفه بعده يعين آدم وشيث ابنه، ونزلـت  

 ويه يف غار أيب قبيس، انتهى.عليه ثالثون صحيفة وعاش تسعمائة سنة ودفن مع أب
 9يقال: إنّ الدعاء يستجاب فيه، وكان انشقاق القمر عليـه، وكـان الـنيب   

  ١ِم بالرسالة. يكثر إتيانه للعبادة ويقيم به ألجلها شهراً يف كلّ عام، وفيه أكر
عن ابن مسعود قال: رأيت القمر منشقّاً شقّتني مبكّة؛ شقّة علـى أيب قبـيس   

                                       
أكـرم بالرسـالة    9. هذا القول يناقض ما ذكره املؤلف عند قوله: ـ كما سيأيت ـ من أنّ الـنيب   ١

وهذا التناقض نشأ من خطإ املؤلف يف فهمه ملا ورد يف "اجلامع اللطيف" واختصـاره لـنص    هناك؛
": ونقل عن بعض العلماء أنه أفضـل جبـال مكـة حـىت     ٢١١ف : الكتاب. أما نص "اجلامع اللطي

حراء. وعلل بكونه أقرب اجلبال إىل الكعبة الشريفة. قال الفاسي: <ويف النفس شيء من تفضـيله  
كان يكثر إتيانه للعبادة، ويقيم به ألجلها شـهراً يف كـلّ عـام، وفيـه أكـرم       9على حراء لكونه

    إىل جبل حراء، ال جبل أيب قبيس!!! بالرسالة>. فالضمري يف "فيه" يرجع
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 ا أي الثنية السفلى ملقابلتها أليب قبيس.وشقّة على كذ
زاد املسري يف علم «ونقل الشيخ عبد الرمحن بن اجلوزي يف تفسريه املسمى بـ

أنّ حديث االنشقاق رواه مجاعةٌ، منهم: عبد اهللا بن عمر، وحذيفة، وجبري » التفسري
أنّ قومـاً  بن مطعم، وابن عباس، وأنس بن مالك، وعلى هذا مجيـع املفسـرين، إالّ   

. وقد روى عثمان بن عطاء عـن أبيـه حنـو    شذّوا بقوهلم: سينشق القمر يوم القيامة
لفـظ مـاض،    )َوانَْشقَّ اْلَقَمرُ (ذلك، وهذا القول الشاذّ ال يقاوم اإلمجاع، وألنّ قوله: 

ومحلُه على املستقبل يفتقر إىل قرينة تنقله ودليل، وليس ذلـك مبوجـود، ويف قولـه    
اَعُة َوانَْشقَّ اْلَقَمـرُ اْقَرتَ (تعاىل:  دليلٌ على أنه قد كان ذلك. وقال ابن زيـد:   ١)بَت السَّ

ملّا انشق القمر كان يرى نصفُه على قُعيقعان، والنصف اآلخر على أيب قبيس. وقـال  
ابن مسعود: ملّا انشق القمر قالت قريش: سحركُم ابن عبد اهللا، فسألوا السـفّار عـن   

اَعُة َوانَْشقَّ اْلَقَمـرُ اْقَرتَبَت (ذلك، فقالوا: نعم قد رأيناه، فأنزل اهللا:   ٢. قوله تعاىل:)السَّ
تدلّهم على صـدق الرسـول، واملـراد باآليـة هنـا انشـقاق القمـر،         )َوإِْن َيَرْوا آَيةً (
أي ذاهب من قوهلم من الشـيء   ٣,)َوَيُقولُوا ِسْحٌر ُمْسَتِمرٌّ ( عن التصديق، )يُْعرُِضوا(

بُوا (فأنزل سبحانه:  ٤ يذهب,واستمر إذا ذهب، قاله جماهد. والسحر يذهب وال َوكَذَّ
َواتََّبُعـوا (اآلية، أي كذّبوا النيب وما عاينوه من قدرة اهللا عزوجلّ،  )َواتََّبُعوا أَْهَواَءُهمْ 

أي مسـتقر بأهـل اخلـري     ٥,)َوكُلُّ أَْمر ُمْسَتِقرٌّ (, أي ما زين هلم الشيطان، )أَْهَواَءُهمْ 

                                       
  .)َوإِْن َيَرْوا آيًَة يُْعرُِضوا(. ويف املصدر بدل هذه اآلية، اآلية اليت تليها: ١. القمر: ١
  . إضافة من املصدر. ٢
  .٢. القمر: ٣
  . يف املصدر: "وال يثبت".٤
  .٣. القمر: ٥
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ل: إنّ إقرار تكذيبهم مستقر، وأمر تصـديق املصـدقني   والشر، قاله قتادة. وقال مقات
 ١مستقر، حتى يعلموا حقيقة الثواب والعقاب، انتهى.

قال شيخ اإلسالم زين الدين عبد الرحيم العراقي يف منظومته املسماة  فائدة:
 عند ذكره املعجزات:» نظم الدرر السنية والسرية الزكية«بـ

  ٢(شعر)

 ٣يرى * آياً أراهم انش�قاق القمراوأوبقت قريش أن 

 د� م�نه نزلَتل�لطَّو قَةٌ* وف�ر ِ ف�رقَةٌ علَت تنيفَصار ف�رقَ

وذاك يترر ِ نمواتوالت صماعي بِاِإلمجاعِ * والن٤ِ الس 

ل�لّذين هل ٥زادوا إميانا * وأليب جنآم ياناٍ بِه� طُغ 

وقالَ ذا س�حفْ رفَجاَء السقدصكُلٌّ به� م * ر ق�رم 

ما لفظه: املرات يراد ا األفعال تـارةً  » إغاثة اللّهفان«قال ابن قيم يف كتابه 
تستعمل يف األفعال، وأما يف األعيان فكقولـه يف احلـديث:    واألعيان تارة، وأكثر ما

قتني، وملّا خفي هذا على من انشق القمر على عهد رسول اهللا مرتني: أي شقّتني وفل
ال حييط به علماً زعم أنّ االنشقاق وقع مرة بعد مرة يف زمانني، وهذا مما يعلم عنـد  

                                       
  .١٣٦٩. زاد املسري يف علم التفسري, البن اجلوزي :١
  .١١٤ـ  ١١٣الدرر السنية يف السير الزكية، للحافظ زين الدين عبد الرحيم العراقي :  . نظم٢
  ِي * آياً أراهم انشقاق القَمرِ  ذْ بغت منه قُريش أنْ يرإ. يف املصدر: و٣
  . يف األصل: "السماع".٤
٥."يف املصدر: "الّذين .  
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وسـريته أنـه غلـط وأنـه مل يقـع       9أهل احلديث ومن له خربة بأحوال الرسول
 االنشقاق إالّ مرة واحدة. قاله يف مسألة الطّالق، انتهى.

ربدة: إنّ البخاري أخرج انشـقاقه مبكّـة ومبـىن،    وقال الزركشي يف شرحه لل
 قال: وهو يدلّ على تكرير االنشقاق، انتهى.

وقال أمحد بن حجر: وهذا حبسب الرائي، ال أنه تعدد وقوعـه مـرتني مبكّـة    
  ومبىن، انتهى.

قلت: ما يؤيد كالم الناظم ما ذكره صاحب دالئل النبـوة مـن حـديث ابـن     
 ، انتهى.»9القمر منشقّاً بشقّتني، مرتني مبكّة قبل خمرج النيبرأيت «مسعود بلفظ: 

من خواص جبل أيب قبـيس  »: عجائب املخلوقات«ونقل القزويين يف كتابه 
وكثري من النـاس   ١أنّ من أكل فيه الرأس املشوي يأمن أوجاع الرأس طول عمره،

 ٢يفعله.
جبل األمحر، وهو من جهة مشال مكّـة املعظّمـة ـ زادهـا اهللا شـرفاً       ومنها:

 وتعظيماً وتكرمياً ـ.
جبل اخلندمة، وهو جبل شامخ يف ظهر أيب قُبيس، يقال إنّ فيه قـرب   ومنها:

  ٣سبعني نبياً، وفيه يقول القائل:

 (شعر)

 إنك لو شهدت يوم اخلندمة * إذ فر صفوان وفر عكرمة

                                       
  . "طول عمره" مل يرد يف املصدر.١
  .٢١١. اجلامع اللطيف : ٢
    .وفيه: "... يقول القائل يف يوم الفتح ٢١١اجلامع اللطيف : . ٣
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احلَجون، بتقدمي احلاء املهملة املفتوحة، وهو جبل باملعالة مقربة أهل  ومنـها: 
 مكّة على يسار الداخل إىل مكّة وميىن اخلارج منها إىل مىن.

جبل حراء، بكسر احلاء املهملة ممدوداً، فمن ذكره صرفه ومـن أنثـه    ومنها:
ا، وهو مشـرف  منعه من الصرف، وهو يف جهة الشمال من مكّة على حنو فرسخ منه

ويسمى جبل النور بالنون أوالً والراء أخـرياً،   ١على مىن ذاهب يف اهلواء عايل القنة,
وتعبده فيه، وما خصه اهللا بـه فيـه مـن اإلكـرام      9وكأنّ ذلك لكثرة جماورة النيب

بالرسالة ونزول الوحي عليه يف الغار الذي بأعاله، كما يف صحيح البخـاري، حتـى   
راء، وهو معـروف مشـهور يـأثره اخللـف مـن السـلف        فجأه احلقوهو يف غار ح

 ويقصده الناس بالزيارة.
  ٢اختىب فيه من املشركني قبل اهلجرة. 9ذكر األزرقي أنّ النيب

َك (ـ 9وقال املسعودي: وأول ما نزل عليه ـ أي على النيب  اْقـَرأْ ِباْسـِم َربـِّ
سبت مثّ يف ليلة األحد، وخاطبه بالرسـالة يف  وأتاه جربئيل يف ليلة ال ٣،)الَِّذي َخلَـَق 

يوم االثنني وذلك حبراء، وهو أول موضع نزل فيه القرآن، وخاطبه بأول السورة إىل 
ونزل متامها بعد ذلك، وخوطب بفرض الصلوات  ٤،)َعلََّم اإلِنَساَن َما لَْم َيْعلَـمْ (قوله: 

ركعتني ركعتني، مثَّ اُمر بإمتامها بعد ذلك، واُقرت ركعتني يف السفر، وزيـد يف صـالة   
 احلضر، انتهى.

ومنها: جبل ثور بالثّاء املثلّثة بأسفل مكّة، وهو أكرب من حـراء وأبعـد منـه    

                                       
  .١٢٢٦. القُنة، بالضم : اجلبل الصغري، وقُلَّة اجلبل الصغري، وقُلَّة اجلبل. اُنظروا: القاموس احمليط :١
  .٢١٢اجلامع اللطيف : ذكر قريب من هذا النص يف  .٢
  .١. القلم: ٣
  .٥القلم:  .٤
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أميال، وارتفاعه حنو ميل، ويقال لـه   بالنسبة إىل مكّة، بعده عنها ميالن وقيل ثالثة
وأبـا بكـر اختفيـا يف غـاره      9أطحل بالطّاء واحلاء املهملتني، وقد صح أنّ النيب

إِْذ أَْخرََجُه الَِّذيَن َكَفُروا ثَاNَِ اثَْنْ,ِ إِْذ ُهـgَ ِيف (املشهور، ذكره اهللا تعاىل يف سورة التوبة: 
  اآلية. ١،) تَْحَزْن إِنَّ َهللا َمَعَنااْلَغاِر إِْذ َيُقوُل لَِصاِحِبِه الَ

قال أصـحاب السـير: ملّـا اسـتقر رأي قـريش بعـد املشـاورة علـى قتـل          
أتاه جربئيل وأخربه بذلك وأمر له باخلروج إىل املدينة، وملّـا كانـت    9اهللا رسول

، فلمــا رأى رســول اهللا مكــام 9العتمــة اجتمــع املشــركون علــى بــاب الــنيب
بربدي احلضرمي األخضر، وأمره  واتشح: نِم على فراشي 7ل لعليواجتماعهم قا

 9أن يتخلّف بعده مبكّة حتى يؤدي عن رسول اهللا الودائـع الـيت عنـده، مثَّ أخـذ    
، )إِنَّا َجَعْلَنا ِيف أَْعَناِقِهْم أَْغالَالً(سهم وهو يقرأ: وقبضة من تراب وجعل ينثره على رؤ

وخرج فأتى مرتل أيب بكر فأخـذ أبـو بكـر سـفرة      ٢،)يُْبِرصُونَ َفُهْم الَ (قوله:  إىل
وسقايةً فشقَّت أمساء نطاقها شقّتني، فارتطبت بواحـدة السـقا وبـاُألخرى السـفرة،     
فلذلك مسيت ذات النطاقني، مثَّ خرجا من خوخة كانت يف ظهر البيـت وعمـدا إىل   

خفيت رجـاله، فلمـا    نعليه وكان ميشي على أطراف أصابعه حتى 9الغار، وخلع
أبوبكر ذلك محله على كاهله وجعل يشتد حتى أتيا الغار، فدخل أبو بكر إىل  ىرآ

ــي         قــة لي ــبع أو حي ــه س ــر أفي ــار لينظ ــس الغ ــول اهللا، فلم ــل رس ــار قب الغ
بنفسه، وكلّما رآى حجراً شق ثوبه فألقمه إياه حتى فعل ذلك بثوبـه   9اهللا رسول

قبه وأمر اهللا العنكبوت فنسجت علـى فـم الغـار، والـراء     كلّه، فبقي حجر فألقمه ع
 فنبتت يف وجه الغار، ومحامتني وحشيتني فعششتا عليه وباضتا.

                                       
  .٤٠. التوبة: ١
  .٩-٨. يس: ٢
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وأقام املشركون على الباب وينظرون من شـق البـاب، فـريون عليـاً علـى      
فيحرسـونه حتـى أصـبحوا،     9حيسبونه الـنيب  9ببرد رسول اهللا متشحالفراش 

علي من الفراش فقالوا له: أين صاحبك؟ قال: ال علم يل. فتركـوه   فوثبوا عليه فقام
من كلّ بطن رجل سيوفهم بأيديهم ومعهم كـور بـن علقمـة     9واقتصوا أثر النيب

القصاص، فقص األثر حتى انتهى إىل الغار، فقال هلم إىل هنا انتهى أثره، فما أدري 
الغار؛ فقال أمية بن خلف: ما  أصعد السماء أم غاص يف األرض، فقال قائل: ادخلوا

  أريكم يف الغار وأنّ عليه لعنكبوتاً من قبل ميالد عيسى.
قال أبوبكر: يا رسول اهللا لو أنّ أحدهم نظر ألبصـرنا، فخـاف علـى الـنيب،     

يسكن روعه ويقوي جأشه ويقول: ما ظنك باثنني اهللا ثالثهما؟ وقد  9وكان النيب
عدة وهو ال يسكن، فلما رأى رسول اهللا حاله قـال لـه تريـد أن أريـك     أخذته الر

   يا رسـول اهللا. فمسـح ي أنتخوانك من املهاجر[ين] واألنصار؟ قال: نعم بأيب وأما
النيب بيده على وجهه فنظر إىل مكّة، رأى علياً واألصحاب يتحـدثون وإىل جعفـر   

حدثون، فـأنزل  وأصحابه يف البحر يغوصون، وإىل املهاجر[ين] واألنصار باملدينة يت
 اهللا سكينته عليه فسكن قلبه.

  ورحم اهللا البوصريي حيث قال يف بردته:

  (شعر)

 ...وما حوى الغار من خريٍ ومن كرم * وكلّ طرف من الكفّار عنه عمى

 ظنوا احلمام وظنوا العنكبوت على * خري الربية مل تنسج ومل حتم

 عال من األطموقاية اهللا أغنت عن مضاعفة * من الدروع وعن 
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هذه األبيات: 9فراش النيب ١،يف بيتوته يف 7وأنشأ علي 

 وقيت بنفسي خري من وطئ الثّرى * ومن طاف بالبيت العتيق وباحلجر

 رسول إله خاف أن ميكروا به * فنجاه ذو الطّول اإلله من املكر

 وبات رسول اهللا يف الغار آمناً * موقّى ويف حفظ اإلله ويف ستر

أراعيهم وما يثبتونين * وقد وطّنت نفسي على القتل واألسر وبت 

وقد ثبت يف صحيح البخاري أنهما مكثا يف الغار ثالثاً، وكانت أمسـاء بنـت   
أيب بكر تأتيهما بالطعام، وكان عبد اهللا بن أيب بكر يكون اره يف قريش يستمع ما 

ن فهرية يرعـى غنمـه يف   يقولون، ويأتيهما إذا أمسى وخيربمها اخلرب، وكان عامر ب
مكّة، فإذا أمسى أراح عليهما غنم أيب بكر فاحتلبها هلما، فإذا راح عبـد اهللا   رعيان

وأمساء من عندمها إىل مكّة اتبع عامر بن فهرية أثرمها بالغنم فقفامها حتـى يعمـى   
أتامهـا صـاحبهما   أمرمها على الكفّار، حتى إذا مضت الثالث وسكن عنهما الناس 

استأجراه لرييهما الطريق، فأتتهما أمساء بسفرا وارحتال، ومل يعلم خبروجهمـا   الّذي
 إالّ علي وآل أيب بكر، وبقية أخبار هجرما يف السري فلرياجعها من أرادها.

ويف الكتاب املسمى باجلامع اللّطيف نقالً عن البكري أنه قال: يف جبل ثـور  
جرة البان، وفيه شجرة من محـل منـها شـيئاً    من كلّ نبات احلجاز وشجره، وفيه ش

 تلدغه هامة. مل
ونقل أيضاً يف بعض الروايات عن ابن عباس أنّ قتل قابيل أخاه هابيل كان 

ويقال إنّ من دخل غار ثور مل حيزن بعده بشيء من مصاب الـدنيا طـول    ٢يف ثور،
                                       

 . الصحيح: يف مبيته على فراش...١
  .٢١٣اجلامع اللطيف :  .٢
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 عمره.
 ١.)تَْحَزْن إِنَّ َهللا َمَعَنا الَ(قلت: إنْ صح هذه اخلاصية فمن تأثري قوله تعاىل: 

وهلذا الغار بابان متداخالن، والثاين منها ضيق الدخول، فيه عسر حيتاج إىل 
فطنة، واملشهور عند العوام إن أحبس فيه ال يكون ابن أبيه، وطريق الدخول فيه أنّ 

فـال   الداخل إليه ينبطح على وجهه ويدخل رأسه وكتفيه، مثَّ مييل إىل جانب يساره
جيد ما يعوقه، ويسلك مائالً إىل اليسار، وأما من ال يعرف طريق الـدخول يـدخل   
رأسه، وكتفيه يستمر داخالً بباقي بدنه فتصادمه صخرة أمامه فتعوقه، فريفع رأسـه  
إىل فوق وحيبس بوسطه فال ميكنه الولوج، وكلّما شدد يف الدخول تعوق واحنـبس،  

  فيحتاج إىل من خيلّصه.
طريق التنعيم، يقال إنهـا اجلبـال    جبال الطري وهي أربعة عن جهتي ومنـها: 

أجزاء الطري، مثَّ دعاها حسبما فيض اهللا تعاىل يف كتابه  7 اليت وضع عليها اخلليل
 العزيز.

جبل ثَبري ـ بفتح املثلّثة وكسر املوحـدة ـ مبـىن، وهـو جبـل عظـيم        ومنها:
 علي بن أيب طالب ـ كرم اهللا وجهه ـ أنه قال:   الفضل شامخ، روي عن أمرياملؤمنني

ديناً كان علَي، فقال: يا علي قُل اللّهم أغنِين حباللك عن  9شكوت إىل رسول اهللا
حرامك، وبفضلك عمن سواك، فلو كان عليك مثل ثَبري دينـاً قضـاه اهللا عنـك. ويف    

 ن.بعض النسخ: صبري بالصاد املهملة، وهو جبل باليم
ويسمى ثَبري األثربة والقابل أيضاً بالقاف والبـاء املوحـدة. ونقـل صـاحب     
القاموس عن النقّاش املفسر أنّ الدعاء يستجاب فيه، مثَّ قال: يعين ثبري األثربة ألنّ 

كان يتعبد فيه قبل النبوة وأيام ظهور الدعوة، وهلذا جاورت به أم املؤمنني  9النيب

                                       
  .٤٠التوبة:  .١
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  ١امتها مبكّة، انتهى.عائشة أيام إق
ثَبري اسم لثمانية أماكن وسبعة جبال، منها مبكّة وحرمها وهـي ثـبري    فائـدة: 

األثربة، وثبري الزنج، وثبري األعرج، وثبري األحدب، ويقـال اُألحيـدب بالتصـغري،    
وثبري اخلضراء، وثبري النصع، وثبري غينا، والثامن ثبري مآة يف بـالد مزينـة، أقطعـه    

ريس ـ معجمة يف أوله ومهملة يف آخره ـ ابن ضمرة ـ بضاد معجمـة ـ      ش 9النيب
 ٢املزين، ومساه شرحياً ـ حباء مهملة ـ.

 ولنشر إىل املواضع السبعة تكثرياً للفائدة:

  فأما ثبري األثربة جبل مبىن وجعله اجلوهري والقزويين من جبال مكّة.
عطـي حكمـه وعـرف    أقول: وكون ثبري مبكّة تسامح لكن ما قارب الشيء اُ

بذلك ألنه أعالها وأطوهلا، وهو على يسار الذاهب إىل عرفة، والّذي ذكره الفقهـاء  
 يف املناسك بأنّ املستحب للحاج إذا طلعت الشمس عليه أن يسري إىل عرفة.

وأما ثبري غينا ـ بالغني املعجمة املفتوحة، بعدها مثناة حتتية، مثَّ نـون خمفّفـة    
وثبري األعرج باجليم، فهما أيضاً مبىن، بينهما واد مـن مـىن يقـال لـه      ـ،   بعدها ألف

أفاعية ـ بضم اهلمزة بعدها فاء وألف، مثَّ عني مهملة مكسورة، بعـدها مثنـاة حتتيـة     
 خمفّفة مثَّ هاء ـ، كذا نقله صاحب القاموس عن الزخمشري.

وأما ثبري النصع ـ بكسر النون وسكون الصاد املهملة مثَّ عني مهملـة ـ فهـو     
جبل لطيف مبزدلفة على يسار الذاهب إىل مىن، ذكره األزرقـي وقـال: هـو الّـذي     
يقولون يف اجلاهلية إذا أرادوا الدفع من مزدلفة أشرق ثبري كيما نغـري وال يـدفعون   

                                       
  .، رمبا اقتبس مؤلفه من كتاب مكة للفريوزآبادي٢١٣اجلامع اللطيف :  .١
  .٢١٤ـ ٢١٣اجلامع اللطيف :  .٢
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 حتى يرون الشمس، انتهى.
وف املنقول عن مجع من أهل املناسك أنهم ما كانوا يعنون ذا الكـالم  واملعر

إالّ ثبري األثربة الّذي مبىن، ورجح الفاسي قول األزرقي وقـال: ال يبعـد ذلـك ألنّ    
 قريشاً ما كانوا يقولون ذلك إالّ وهم مبزدلفة، وهذا أقرب بأبصارهم من الّذي مبىن.

ِف على املوضع  اء مهملة ـ هو اجلبل املشر وأما ثبري اخلضراء ـ مبعجمتني ور 
 الّذي يقال له اخلضراء بطريق مىن، نقله الفاسي.

وأما ثبري الزنج، ويقال جبل النوىب أيضاً، وهو بأسفل مكّة يف جهة الشبيكة، 
كان سودان مكّة يلعبون عنده ويقال هلم الزنوج والنوبة فطابقت التسمية علـى كـال   

 الوجهني.
بري األحدب أو اُألحيدب، قال صاحب اجلـامع اللّطيـف: أقـول مبـىن     وأما ث

جبل يدعى اُألحيدب، مسعت ذلك عن بعض أهل مىن، وهو مقابل مسـجد اخليـف   
 بقرب من ثبري األثربة على يسار الذاهب إىل عرفة.

  وأما املقابر

ة ـ بني  قبور شهداء أهل البيت بفَخ ـ بفتح الفاء وتشديد اخلاء املعجم  فمنها:
مكّة والتنعيم على يسار الذاهب من مكّة إىل التنعيم، بينه ـ أي فـخ ـ وبـني مكّـة      

  مقدار ربع فرسخ.
  :;قال يف لسان العرب: ويف حديث بالل

 أال ليت ش�عري هل أبينت ليلة * بفخ وحويل أذخر وجليل

 وهل أردن يوماً مياه جمنة * وهل يبدون يل شامة وطفيل

فة مشهورة تقْصد للزيارة والربكة، وكـلّ عصـر مخـيس فيـه     وقبورهم معرو
مجعية من أهل مكّة، قبام اآلن خربة ما عليهم إالّ جدران منكسرة، وعلى أحجار 
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، »هذا قرب الشهيد عمر بن احلسن األفطس احلسـيين «قبور بعضهم مكتوب؛ فمنها: 
، ومنـها:  »احلسيين ١،رغمهذا قرب الشهيد أبو إبراهيم إمساعيل بن إبراهيم ال«ومنها: 

هذا قرب «، ومنها: »هذا قرب الشهيد أبو علي احلسن بن إمسعيل الديباج بن إبراهيم«
الشهيدين أبو حممد سليمان بن عبد اهللا بن احلسـن بـن احلسـن، وابنـه حممـد بـن       

، وأكثر »هذا قرب الشهيد إدريس بن عبد اهللا بن احلسن بن احلسن«، ومنها: »سليمان
 حجار مكسورة حتت التراب مستورة.األ

أنه وقـف علـى    9مقربة املعالة، وهي مقربة كبرية، روي عن النيب فمنها:
: <يبعث اهللا عزوجـلّ  9الثنية يعين ثنية مقربة املعالة، وليس ا يومئذ مقربة، قال

ع من هذه البقعة أو من هذا احلرم كلّه سبعني ألفاً يدخلون اجلنة بغري حساب، يشـف 
كلّ واحد منهم يف سبعني ألف، وجوههم كالقمر ليلة البدر. قال أبوبكر: من هـم يـا   

  رسول اهللا؟ قال: الغرباء>.
  دتنا خدجيـة أمعاء، فمنها: قرب سيستجاب فيها الدففي هذه املقربة مواضع ي

 9املؤمنني يف ذيل جبل احلَجون، وهي سيدة النساء وأول امرأة تزوجها رسول اهللا
 إالّ إبراهيم. ٢،وولدت له أوالده كلّهم

قال: <أفضل نسـاء أهـل اجلنـة     9وخرج اإلمام أمحد عن ابن عباس أنه
يوومرمي ابنـة عمـران وآسـية امـرأة      9لد وفاطمة بنت رسول اهللاخدجية بنت خ

 فرعون>.
: <ال واهللا مـا  ٣لعائشة حني قالت: قد رزقك اهللا خرياً منها، [فقال] 9وقال

                                       
  . يف األصل: العمر، وهو خطأ.١
  . يف األصل: كلّه.٢
  إضافة من عندنا.. ٣
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  يب حني كذّبين النـاس، وأعطَـت تنين    رزقين اهللا خرياً منها؛ آمين ماهلـا حـني حـرم
 الناس>.

وتوفّيت يف شهر رمضان مبكّة قبل اهلجرة بثالث سنني، ودفنـت بـاحلجون،   
ونزلَ رسول اهللا يف قربها، وقربها ودارها املعروفة مبولد فاطمة أفضل مواضع مكّـة  

  بعد مسجد احلرام.
الشريف اآلن حتت قبة لطيفة مرتفعـة مبنيـة مـن احلجـر الشميسـي،       والقرب

وحييط بالقرب ضريح من خشب الساج، وعليه ستر أخضر مزركش، وعلـى السـتر   
شال كشمريي، وهذه القبة بناها األمري حممد بن سليمان چركـز دفتـردار مصـر يف    

طان الغـازي األقـدس   أيام املرحوم داود باشا نائب الديار املصرية من جانب السـل 
السلطان سليم خان عليه الرمحة والرضوان، تاريخ بنائها سنة مخسني وتسعمائة، وله 

  خدام وهلم معاش من صدقات الدولة العثمانية.
قرب آمنة بنت وهب أم سيد األنبياء عليه وعلـيهم الصـالة والسـالم.     فمنها:

ن أمها قالت: شهدت آمنـة أم  وروى أبو نعيم بطريق الزهري عن أمساء بنت رهم ع
يف علّتها اليت ماتت ا، وحممد غالم يفع له مخس سنني فنظرت أمـه إىل   9النيب

  وجهه وأنشدت، شعر:

 غالم * يا ابن الّذي من حومة احلماممن بارك فيك اهللا 

 فأنت مبعوثٌ إىل األنام * من عند ذي اجلالل واإلكرام

 تبعث يف التحقيق واإلسالم حلرام *يف اتبعث يف احل�لّ و

 دين أبيك الرب إبراهام * فاهللا أاك عن األصنام

 أن ال تواليها مع األقوام
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مثَّ قالت: كلّ حي ميت، وكلّ جديد بال، وكلّ كبري يفىن وأنـا منـه وذكـري    
ــ. وقربهـا    باق، وقد تركت خرياً وولدت طهراً. مثَّ ماتت ـ رضي اهللا تعاىل عنـها  

، بينهما طريق يصـعد إىل قبـاب عبـد املنـاف     3قبالة قبة خدجية باحلجون، وهو
، وعليه قبة لطيفة من احلجر الشميسي وضـريح مـن   :وعبد املطّلب وأيب طالب

خشب الساج، عليه ستر أخضر مزركش، وعلى الستر شال كشمريي، وهي أيضـاً  
قرب أم املؤمنني بال من بناء الدفتردار املرحوم يف السنة املرقومة، وله أيضاً خدام مثل 

  تفاوت.
مثَّ يصعد بستني درجة إىل ذيل اجلبل، هناك باب كبري يدخل منه يف صحن 
كبري مكشوف، وعلى ميني الداخل فيه قبة كبرية وسيعة رفيعة مبنية من احلجر، فيها 
ضرحيان أحدمها لعبد مناف واآلخر لعبد املطّلب، وعليهما ستران أخضران، وعلـى  

قبة قبالة بيوت اخلدامني قبة أخرى من حجر الصوان فيها ضـريح علـى   ميني هذه ال
، وعلى الضريح ستر أخضر مـزركش،  9قرب سيدنا أيب طالب مربي وعم الرسول

 وهذه القباب األربعة تزار يف كلّ عصر اخلميس واجلمعة.
ويف أول مقربة املعالة حجرة على يسار الذاهب إىل ذيل اجلبل، قرب سـيدنا  
عبداهللا بن الزبري، وقبالته على ميني الذاهب قرب أمه أمساء ذات النطاقني بنت أيب بكر 
حتت السماء، وبعد مائة ذراع ختميناً على ميني الذاهب قبة لطيفـة هلـا خـدام فيهـا     

  ضريح على قرب عبد الرمحن بن أيب بكر، وعلى الضريح ستر أخضر.
عباس ـ رضي اهللا تعـاىل عنـهما ـ.      ويف مقربة املعالة قرب سيدنا الفضيل بن

وهو حموطة فيها قبور مجاعة من العلماء واملشايخ الصوفية، منهم: الشيخ تقي الدين 
، والشيخ عبد اهللا بن عمر املعروف بالطّواشي املتوفّى سنة ١السبكي املتوفّى سنة .....

                                       
  .٧٥٦. بياض يف األصل، وتاريخ وفاته: ١
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.....١.  
ويف مقـربة املعـالة    .٢.ومنهم الشيخ عبد اللّطيف النقشبندي املتوفّى سنة ....

ييويل املتوفّى سنة ..... نة.قرب سفيان بن عوقـرب  ٣وقرب الشيخ أيب احلسن علي الش ،
، وقرب امللك املسعود عنـد البئـر املعـروف ببئـر أُم     ٤مساسرة اخلري املتوفّى سنة .....

علي القاري  ، وقرب مال٥ّسليمان، وقرب الداالسي بالقرب من اجلبل، املتوفّى سنة .....
القاري اهلروي صاحب التصانيف اجليدة، ومنها قرب عالء الدين الكرماين النقشبندي 
املتوفّى سنة تسع وعشرين وتسعمائة، وله كتـب جليلـة يف الطريقـة أجلّهـا كتابـه      

  املنظوم يف مقابلة املثنوي.
من العلماء واألعيان داثرة، ألواحها  ٦وعلى اجلملة يف مقربة املعالة قبور كثري

  منكسرة، حتت التراب مستورة، اللّهم اغفر ألموات املسلمني جباه سيد املرسلني.
  

                                       
  . بياض يف األصل.١
  . بياض يف األصل.٢
هـ. قال عنه مجال الدين حممد ٦٤٤. بياض يف األصل، وهو علي بن مكرم الشويل، املتوىف سنة ٣

ـ ): «١٠٨بن علي الشييب يف كتاب الشرف األعلى يف ذكر قبور مقربة باب املعال (ص ل له عند أه
مكة شهرة عظيمة، ولقربه عندهم مكانة مكينة جسيمة، إن قلت: إنه من أشهر قبور املعال يقصـد  
بالزيارة ـ إن مل يكن أشهرها ـ فما بالغت. وإمنا قلت: إن له عندهم من املرتلة ما ليس هو لغـريه    

من أمثاله فما جاوزت.«  
  . بياض يف األصل.٤
  . بياض يف األصل.٥
  ة.. يف األصل: كثري٦
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  الوطنية ملك مكتبة نسخة ـ القندهاري القاسم أيب رحلة من صفحة
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  اخلامتة: يف املساجد اليت يف الطّائف.

 يف ل�يه 9األول: مسجد رسول اهللا

من ليه حتى إذا كنا عنـد السـدرة    9روى الزبري قال: أقبلنا مع رسول اهللا
يف طرف القرن األسود حذوها، فاستقبل خنبـاً ببصـره ووقـف     9وقف رسول اهللا

: إنّ صيد وج وعضاهة حرام حمرم. وذلـك قبـل   9حتى اجتمع الناس كلّهم فقال
 نزوله الطائف وحصاره لثقيف، رواه أمحد وأبو داود.

ديد آخر احلروف بعدمها اهلاء ـ، موضع قريـب   قوله: ليه ـ بكسر الالّم وتش 
، 9من الطائف بثمانية أميال كثري السدر، وفيه مسجد لطيف يقال له مسجد الـنيب 

وموضع صالته حمراب كبري ظريف والناس يزورونه ويتربكون بالصالة يف احملـراب.  
ك؛ والناس ميسحونه للترب 9وعند باب املسجد حجر فيه أثر خف ناقة رسول اهللا

 يقال: يف هذا املسجد يستجاب الدعاء.
قوله: نخباً، ونخب ـ بفتح النون وكسر اخلاء املعجمة مثَّ الباء املوحدة ـ اسم   

 واد بالطائف.
 ١:وقوله: وج، بفتح الواو وتشديد اجليم، وبعضهم يبدلون الواو باهلمزة، فيقال

ص واخلوخ كثرية، هواؤه لطيـف  أج، اسم قرية من قرى الطائف فيه الكروم واآلجا
 مثل دمشق. وقال أبو اهلندي عبد املؤمن بن عبدالقدوس:

  (شعر)

 فإن تسق من أعناب وج فإننا * لنا العني جتري من كسيس ومن مخر

وأراد بالوطأة الغـزاة ههنـا،   ». إنّ آخر وطأة وطأها اهللا بوج«ويف احلديث: 
                                       

  . يف األصل: ويقال.١
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 وكانت غزوته آخر غزواته.
، حيتمل أن يكون على سـبيل  »وج وعضاهة حرام حمرم«وأما حديث صيد 

يف وقت معلوم مثَّ نسـخ. قـال ابـن إدريـس يف      أن يكون حرمهاحلمى له، وحيتمل 
السرائر: قال شيخنا أبو جعفر يف مسائل خالفه: صيد وج ـ وهو بلد باليمن ـ غري   

 حمرم وال مكروه.
ـ: مسعت بعـض مشـيختنا يصـحف ذلـك     قال حممد بن إدريس ـ رمحه اهللا   

وجيعل الكلمتني كلمة واحدة فيقول صيدوح ـ باحلاء ـ فأردت إيراد املسـألة لـئالّ     
 يصحف.

اعلم أنّ وجاً باجليم املشددة بلدة بالطّائف ال اليمن، ويف احلديث: آخر وطاة 
 وطأها اهللا بوج ـ يريد غزوة الطائف ـ، قال الشاعر:

 اب وج فإننا * لنا العني جتري من كسيس ومن مخرفإن تسق من أعن

الكسيس بالسينني غري املعجمتني نبيذ التمر. وقال النمريي يف زينـب بنـت   
 يوسف أخت احلَجاج:

 مررن بوج رائحات عشية * يلبني للرمحن معتجرات

وكانت قد نذرت أن متشي من الطائف ماشية، وبني الطـائف ومكّـة يومـان،    
اثنني وأربعني يوماً، وجعلت بطن وج مرحلـة وهـي قـدر ثالمثائـة      فمشت ذلك يف

، ويقال إنّ الدعاء 9ويف وج أيضاً مسجد لطيف فيه موضع صالة رسول اهللا ذراع.
  يف هذا املسجد مستجاب.

 وأما الطائف:

قال صاحب صور األقاليم: والطائف مدينة صغرية حنو وادي القـرى إالّ أنّ  
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الزبيب، وهي طيبة اهلواء، وأكثر فواكه مكّة املعظّمة منها، وهي ظهر جبل أكثر مثارها 
غزوان، وبغزوان ديار بين سعد وسائر قبائل هذيل؛ قال: وليس حبجاز فيما علمتـه  
مكان هو أبرد منه ـ أي رأس هذا اجلبل ـ وليس حبجاز مكان جيمد فيه املاء سوى   

 هذا املوضع فيما علمته، انتهى.
وهو يف وسط املسجد الكبري املعـروف مبسـجد    9رسول اهللا وفيها مسجد

مـن هـذا املسـجد اجلـامع بـني قبـتني        9عبد اهللا بن عباس ومسجد رسـول اهللا 
صغريتني يقال إنهما بنيتا يف موضعي خيمتي زوجتيه اللّتني كانتا معه، ومها أم سلَمة 

 راب رأيت مكتوباً:، ويف حائط احمل9وعائشة؛ وبني القبتني حمراب النيب

  (لغز يف القرآن)

 فأي شيء عشره نصفه * ونصفه تسعة أمثاله

فبعد التأمل كتبت حتته احللّ: قوله عشره نصفه، أي نصف عدد سوره وهـو  
إىل آخر القرآن ثالثة أجزاء، وهو عشر الثالثني، وذلـك سـبع    ١،)َقْد َسِمَع هللاُ (من 

رآن، والنصف اآلخر تسعة أمثال العشر من ومخسون سورة، وهو نصف عدد سور الق
 ثالثني، واهللا يعلم.

وللمسجد أربعة أروقة يف قبلته، وله ثالثة أبواب يف ميينه ويساره ومـؤخره،  
، ويف ركنـه  9اهللا بن عباس ابـن عـم رسـول اهللا     ويف ركنه األمين القبلي قرب عبد

د، وخلفه حتت املنارة بئر يرتل فيها األيسر منارة عالية بنِيت يف أيام أيب العباس أمح
خبمس وثالثني درجة، ويف املسجد عند القبة ثالثـة قبـور، وحـذاؤها إىل     إىل املاء

القبلة ثالثة أخرى على ميني الداخل من الباب، وعلى أحدها مكتوب هذا قرب لبابة 

                                       
  .١. اادلة : ١
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، توفّيت سنة مثان وستني، وأيضـاً علـى   9بنت احلارث أخت ميمونة زوجة النيب
حدها مكتوب: هذا قرب زبيدة، توفّيت يف مجادى اآلخرة من سـنة مخـس وسـتني    أ

 وثالمثائة.
أقول: الظاهر أنّ زبيدة هذه غري زبيدة بنت جعفر امرأة هارون الرشيد؛ فقـد  
ذكر املسعودي أنّ زبيدة بنت جعفر توفّيت يف سنة عشرة ومائتني يف خالفة املأمون، 

  انتهى.

¥   ¥   ¥  
  التحقيق:مصادر 

  . القرآن الكرمي.١
. إعالم الساجد بأحكام املساجد، حممد بـن عبـد اهللا الزركشـي، حتقيـق:     ٢

هــ /  ١٤١٦، ٤الوفا مصطفى املراغي، القاهرة، جلنة إحياء التراث اإلسالمي، ط أبو
  م.١٩٩٦

. ذيب األمساء واللغات، حميي الدين بـن شـرف النـووي، بـريوت، دار     ٣
 ت).الكتب العلمية، (ال 

. اجلامع اللطيف يف فضل مكة وأهلها وبناء البيت الشريف، حممد جـار اهللا  ٤
 م.١٩٧٩هـ / ١٣٩٩، ٥ابن ظهرية املكّي، ط

. احلقيقة وااز يف رحلة بالد الشـام ومصـر واحلجـاز، عبـد الغـين بـن       ٥
، ١احلميـد مـراد، دمشـق، دار املعرفـة، ط      إمساعيل النابلسي، حتقيق: رياض عبد

  م.١٩٩٨هـ / ١٤١٩
عبد القادر بن  . الدرر الفرائد املُنظّمة يف أخبار احلاج وطريق مكّة املعظّمة،٦

نبلي، حتقيق: حممدحسن إمساعيل، بريوت، دار الكتب العلميـة،  حممد األنصاري احل
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  م.٢٠٠٢هـ / ١٤٢٢، ١ط
. ديوان أيب طالب، مجعه وعلق عليه: عبد احلق العاين، اململكة املتحـدة ـ   ٧

  م.١٩٩١هـ / ١٤١١، ١دة، دار كوفان للنشر، طفنلن
. ديوان اإلمام الشافعي، حتقيق: إمساعيل اليوسـف، دمشـق، دار كـرم، (ال    ٨

  ت).
صـادر،   . رحلة ابن جبري، حممد بن أمحد الكناين األندلسي، بـريوت، دار ٩

  ت). (ال
. زاد املسري يف علم التفسري، أبو الفرج عبد الرمحن بن علي ابن اجلوزي ١٠

  م.٢٠٠٢هـ / ١٤٢٣، ١البغدادي، بريوت، دار ابن حزم، ط
. شرح أدب الكاتب، أبو منصور موهوب بن أمحد اجلـواليقي، القـاهرة،   ١١

  هـ.١٣٥٠مكتبة القدسي، 
. الشرف األعلى يف ذكر قبور مقربة باب املعال، مجال الـدين حممـد بـن    ١٢

هــ /  ١٤٢١، ١طريـاش، مكـة املكرمـة،     علي الشييب، حتقيق: منصور صاحل أبـو 
  م.٢٠٠٠

حتقيق: علي عمـر،  أخبار البلد احلرام، تقي الدين الفاسي، . شفاء الغرام ب١٣
 .٢٠٠٧، ١القاهرة، مكتبة الثقافة الدينية، ط

. القاموس احمليط، جمد الدين حممد بن يعقـوب الفريوزآبـادي، بـريوت،    ١٤
  م.٢٠٠٥هـ /١٤٢٦، ٨مؤسسة الرسالة، ط 

رى، حمب الدين أمحد بن عبـد اهللا الطـربي، (ال م)،   . القرى لقاصد أم الق١٥
 (ال ت).

 . لسان العرب، مجال الدين ابن منظور، القاهرة، دار املعارف.١٦
. "املخبل السعدي: حياته وما تبقّى مـن شـعره"، حـامت الضـامن، جملـة      ١٧
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 م.١٩٧٣، ١، العدد٢املورد، الد
النيسـابوري املعـروف   . املستدرك على الصحيحني، حممـد بـن عبـد اهللا    ١٨

ـ      ، ٢وت، دار الكتـب العلميـة، ط  ريباحلاكم، حتقيق: مصـطفى عبـد القـادر عطـا، ب
 م. ٢٠٠٢هـ / ١٤٢٢

. املشترك وضعاً واملفترق صقعاً، ياقوت بن عبداهللا احلموي، بريوت، عامل ١٩
  م.١٩٨٦هـ /١٤٠٦، ٢الكتب، ط
ق ١٣٩٩صادر، . معجم البلدان، ياقوت بن عبد اهللا احلموي، بريوت، دار ٢٠

  م.١٩٧٧/ 
. ملء العيبة مبا مجع بطول الغيبة يف الوجهة الوجيهـة إىل احلـرمني مكـة    ٢١

وطيبة، حمب الدين حممد ابن رشيد السبيت، حتقيـق: حممـد احلبيـب ابـن اخلوجـة،      
  م.١٩٨٨هـ / ١٤٠٨، ١بريوت، دار الغرب اإلسالمي، ط

م، علي بـن تـاج الـدين    . منائح الكرم يف أخبار مكة والبيت ووالة احلر٢٢
السنجاري، حتقيق: مجيل عبد اهللا حممد املصري، مكة املكرمة: جامعة أم القـرى، ط  

  م.١٩٩٨هـ / ١٤١٩، ١
، زين الدين عبد الرحيم بـن احلسـني   الزكيةالسير  . نظم الدرر السنية يف٢٣

، ١اللؤلؤة، طالعراقي، حتقيق: طارق بن سعيد بن سامل آل عبد احلميد، بريوت، دار 
 م.٢٠٠٨هـ / ١٤٣١
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