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  املقدادي  حممدعلي                            

  متهيد:

) من ٤٨إىل  ٣٧: (السابقة بفضل من اهللا سبحانه وتعاىل نواصل ما ذكرناه يف األعداد
ينة، اللذَين احتلّت فضائلهما وأحكامهما هذه الة حول ما يتعلق بفضائل حرمي مكة واملد

وآداما مساحةً واسعةً يف التراث اإلسالمي، وعنـد مجيـع الفـرق واملـذاهب اإلسـالمية،      
 ألصح؛األفضل و ا ، واليت تتميز بأا:وبالذات فيما وصل إلينا من أحاديث أهل البيت

مصدرا العقيدة والتشريع، وفقـاً   ا تصدرعن الثقل الثاين بعد الترتيل العزيز، اللذين مهاأل
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 واملسـانيد  الصحاح أصحاب رواه الذي الثقلني، ملا جاء به احلديث النبوي املعروف حبديث
يا أيها الناس إين تركت فيكم ما < بألفاظ عديدة لكنها متقاربة، منها: 9األكرم النيب عن

  ١.>إن أخذمت به لن تضلوا، كتاب اهللا؛ وعتريت أهل بييت
م به لن تضلوا، كتاب اهللا، حبل ممدود مـن السـماء إىل   متسكت إن ما فيكم تكتر إين<

األرض، وعتريت أهل بييت، ولن يفترقا حىت يردا علـي احلـوض، فـانظروا كيـف ختلفـوين      
  ٢.>فيهما

 يف مبـاركني  وجـودين  يشـكالن  ومها الالئقة، املساحة تلك للحرمني وكيف ال تتوفر
؛ ملا يتمتعان به من خصائص نفتقدها يف غريمها، وملا أسـند  مودنياه دينهم يف املسلمني حياة

إليهما من دور يف بناء اإلنسان املسلم روحياً وأخالقياً واجتماعياً..، وملا سن هلما وخاصـةً  
للحرم املكي مبواقيته املتعددة من شرائع ومناسك وآداب بني ما جيب علـى املسـلم أداؤه،   

ني تواجده فيهما يف فريضـة أو مسـتحب يؤديـه، وأيضـاً     وما ينبغي ويستحب له ذلك، ح
، بأمر مـن اهللا سـبحانه   7لفريضة احلج، وهي السبب األهم، حني أذّن هلا نيب اهللا إبراهيم

وتعاىل، فأحيا به هذه البالد يوم أن بث فيها اخلري والعطاء، وغدا الناس يأتوـا مـن كـل    
وقت الذي شرع فيه منسك احلج املبارك، وصار قدمياً وحديثاً، ومنذ ذلك العاملنا مكان يف 

يؤديه أنبياء وصاحلون..، وما زال وسيبقى هذا املنسك يتوجه حنـوه املسـلمون واملؤمنـون    
ألدائه، حىت يأذن اهللا تعاىل بنهاية دار االبتالء والتكـاليف، فينتقـل اجلميـع إىل دار اجلـزاء     

  ؟!والثواب جراألو
وما هلما من وظائف جليلة،  >ملكرمة و املدينة املنورةمكة ا<فقداسة احلرمني الشريفني 

                                            
، داود بـن سـليمان   7ا؛ مسـند الرضـ  ٣٤٠:  ٢٩؛ حبار األنـوار  ٢٣٨. كمال الدين، الشيخ الصدوق : ١

  .٢٠٣الغازي : 
للشيخ منصور علي ناصـف، مـن علمـاء األزهـر      9. أنظر التاج اجلامع لألصول يف أحاديث الرسول٢

 كتاب الفضائل، وغريه من املصادر. ٣٤٨: ٣؛ كتاب اإلسالم واإلميان. و ٤٧: ١الشريف
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أمر أمجع عليه أهل التوحيد، مما جعلهما حملّ اهتمام أحاديث كثرية ومواقـف جليلـة ألهـل    
، وهم األدرى بفضائل هذين احلرمني، وما هلما من دور كبري ومبـارك يف حيـاة   :البيت

خالقـي، فضـالً عمـا تتركـه مناسـك احلـج       املسلمني يف البناء اإلمياين هلم، أو الروحي واأل
 منـافع  من يتمخض واجتماعه السنوي احلاشد من آثار يف ثقافتهم، وتوحيد صفوفهم، وما

 عنايـة  مـورد  صـار  كـبرياً،  تراثـاً  واملواقـف  واألقوال األحاديث تلك شكلت وقد.. جليلة
ى الفقهـي  ، على املسـتو :البيت أهل مدرسة أتباع وبالذات املسلمني، قبل من ودراسة

والروحي واخللقي..، وحنن هنا نقتبس ما يتيسر لنا منه، ومبا يتعلق بفضائل هذين احلـرمني  
  على شكل حلقات يف هذه الة.ـ تعاىل ـ واحلمد هللا ه نانشرقد و املباركني مكة واملدينة،

π   π   π  
 

  . فيمن دفن بالبقيع :٢ـ  ٢٧

  مسعود بن عبداهللا

كـبري   ،جليل القـدر  ،بن مسعود بن عامل بن حبيب اهلذيلأبو عبد الرمحن عبد اهللا 
 يرو ،وأحد حفاظ القرآن، قرأ القرآن والسنة ،كان من فقهاء الصحابة ،عظيم املرتلة، الشأن

وبقيتـه مـن أمرياملـؤمنني عليـه      ،9سورة من القرآن مـن يف رسـول اهللا   أنه أخذ سبعني
 واخلنـدق وبيعـة   واحداً تني وشهد بدراًى القبلنه صلّأليلة اجلن و 9كان مع النيب السالم.

 وبعثـه عمـر إىل   9وشهد يرموك بعد الـنيب  9وسائر املشاهد مع رسول اهللا ،الرضوان
إين قد بعثت عمار <فكتب إىل أهلها:  ،مهم الشرائع واألحكامويعلّ ،الكوفة ليقرءهم القرآن

باء من أصحاب رسول اهللا ومها من النج ،ووزيراً ماًوعبد اهللا بن مسعود معلّ ياسر أمرياً بن
فبث >. وقد آثرتكم بعبداهللا على نفسي ،فاقتدوا ما وأطيعوا وامسعوا قوهلما، من أهل بدر

. وكـان مـن الـذين شـهدوا جنـازة أيب ذر      غفـرياً  وفقه منهم مجاً كثرياً عبد اهللا فيهم علماً
فاطمـة عليهـا    وشهد الصالة علـى  ،بوالية أهل البيت وباشروا جتهيزه. وهو من املعروفني
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عثمـان  [ خالفته. ونكريه على الثالث السالم ودفنها. وكان من الذين أنكروا على أىب بكر
 ٣٢مات سنة  وما جرى عليه من الضرب واإلهانة مسطور يف السري والتواريخ. ]بن عفان
 كـان  ،ى عليه الزبري بن العوام ودفن بالبقيع، وله أخ يقال له: عتبة بن مسعودوصلّ اهلجرية،
  ١. ومات يف خالفة عمر.9ولكن مل يرو عن النيب ،سالمقدمي اإل

 الصـحابة  أكابر من الرمحن، عبد أبو اهلذيل، حبيب بن غافل بن مسعود بن اهللا عبد
 إىل السـابقني  ومـن  وآلـه،  عليـه  اهللا صلى اهللا رسول من املقربني ومن مكة، أهل من وهو

 يـدخل  األمـني،  اهللا رسول خادم وكان كة،مب الكرمي القرآن بقراءة جهر من وأول اإلسالم،
 وعـاء : وقـال  يوماً عمر إليه نظر إنه: ويقال بامسه، يعرف مصحف له وكان وقت، كلّ عليه
 يف املدينـة  قـدم  مث الكوفـة،  مـال  بيـت  وآله عليه اهللا صلى النيب وفاة بعد ويل علماً، ملئ

 يوارونـه،  اجللـوس  يكاد داً،ج قصرياً وكان عاماً، ستني حنو عن فيها فتويف عثمان، خالفة
 طيـب  من مر، أنه الطريق جريان عرف بيته من خرج فإذا التطيب، من اإلكثار حيب وكان

  ٢.رائحته
 خمزوم بن فار بن مشخ بن حبيب بن غافل بن مسعود بن عبداهللا عبدالرمحن أبو هو

 سـواد،  بـن  دودعب بنت عبد اُم واُمه زهرة، بىن حليف الكوىف، اهلذىلّ، كاهل بن صاهلة بن
 أسـلموا،  الـذين  األول الرعيل ومن جليل، صحاىب .عبد اُم وابن مسعود، بابن يعرف وكان
 وحفـظ  ،9الـنيب  بعد مبكّة القرآن بقراءة جهر من أولُ كان .منهم ستة سادس كان: وقيل

 .باجلنـة  لـه  شـهد : ويقال ،9النيب خبدمة قام .وقُرائه حفّاظه مشاهري من وأصبح القرآن،
  .مكّة أهل رعاة من كان

 بعـدها  ومـا  بدراً النىب مع وشهد القبلتني، وصلّى املنورة، واملدينة احلبشة إىل هاجر
                                            

 ، اهلامش . ٤٢٨:  9العقول عن آل الرسول حتف .١
:  ١النهايـة   وغايـة  ؛ ٤٩٥٥ : ت نقالً عن اإلصابة  ٩٧:  ١ 1امع، الفيض الكاشاينجوامع اجل تفسري .٢

 . ١٢٤:  ١األولياء  وحلية ؛ ١٥٤:  ١الصفوة  وصفة ؛  ٩٧:  ٥والتاريخ  والبدء ؛  ٤٥٨
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 مجاعـة،  عنه وروى أحاديث، النيب عن روى .الريموك واقعة النيب بعد وشهد املشاهد، من
 يـزل  ومل الكوفة، إمارة تولّى اخلطاب بن عمر حكومة أيام ىف .النيب أحاديث حبفظ وعرف
 النفـر  مـن  كـان  .املدينة إىل بالعودة وأمره فعزله عفان، بن عثمان حكومة أيام حتى عليها
 الغفـارى  ذر أىب جنازة وشهد ،3الزهراء فاطمة جنازة على الصالة حضروا الذين القليل

  بكر. أىب خالفة أنكروا الذين من كان .جتهيزه وباشروا
 كـان : قـال  مـن  فمنهم بيته، وأهل 7املؤمننيأمري لإلمام والئه ىف العلماء اختلف

 وبني بينه 9النيب آخى .هلم بوالئه معروفاً كان: قال من ومنهم ومناوئيهم، ألعدائهم موالياً
 .عبد اُم ابن من فليسمعه غضاً القرآن يسمع أن أراد من: حقّه ىف النيب قال .العوام بن الزبري
 بـأن  يصـرح  9النيب مسع إنه: يقول وكان ،وتصرفاته خالفته عفان بن عثمان على أنكر

  .النار أهل من عثمان
  .قتله ىف اشترك: وقيل وإهانته، بضربه عثمان فأمر وينتقصه، عثمان يلعن فكان
 البقيـع،  يف ودفن هـ،٣٣سنة: وقيل هـ،٣٢سنة بالكوفة: وقيل املنورة، باملدينة توفّي

 أهلـهم  ويتركـوا  يترهبـوا  أن ومجاعـة  هو .. اتفق.سنة وستني بضعاً توفّي يوم عمره وكان
 اآليـة  فيهم فرتلت والصيام، الصالة علي وانكبوا والراحة، والنوم الطّيبات أكل عن وميتنعوا

  ١...)مْ كُلَ  هللاُ  لَّ أحَ  امَ  اِت بَ يِّ طَ  وامُ رِّ حَ تُ  الَ واآمنُ  ينَ ذِ الَّ  اهَ اأيُّ َي (: املائدة سورة من ٨٧
سئل  .)رجال الشيخ(الرسول صلى اهللا عليه وآله، من أصحاب  عبد اهللا بن مسعود:

 حذيفـة مثـل ابـن مسـعود، ألنّ     الفضل بن شاذان عن ابن مسعود وحذيفة، فقال: مل يكن
  ٢.)رجال الكشي(القوم ومال معهم وقال هلم،  وابن مسعود خلط وواىل حذيفة كان زكياً

  : أيب جهل تلُاق ،مسعود بن عبداهللا

                                            
 . ١:  ٢٦/  ٣القرآن حرف العني  . أعالم١
 . ١٤٢:  ٣الرجال، التفرشي  نقد .٢
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. رأسه فرفع أخزاك، الذي احلمدهللا: فقلت بدمه يتشحط ووه جهل أيب إىل ...انتهيت
 وإين ولرسوله هللا: قلت ويلك؟ امللك، وملن الدين؟ ملن عبد أم ابن عبداً اهللا أخزى إمنا: فقال

 إنـه  أمـا  الغـنم،  رويعي يا صعباً مرتقاً ارتقيت قد: فقال عنقه، على رجلي ووضعت قاتلك
 رجـل  أو املطلبـيني  من رجل قتلي يتوىل أال ماليو هذا يف إياي قتلك من أشد شيء ليس
 رسـول  إىل به وجئت رأسه وأخذت فقتلته رأسه على كانت بيضة فانقلعت األحالف؟ من
 فسـجد . هشام بن جهل أيب رأس هذا البشرى اهللا رسول يا: فقلت وآله عليه اهللا صلى اهللا
  ١.شكراً هللا

  عبداهللا بن مسعود قد روى :

عـن احلسـن    ل: حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه،حدثنا أيب رمحه اهللا، قا
عون بن عبـد اهللا بـن    بن حمبوب، عن عبد اهللا بن سنان، عن حممد بن املنكدر، قال: مرض

مسعود؟ قلت: بلـى. قـال:    مسعود فأتيته أعوده، فقال: أفال أحدثك حبديث عن عبداهللا بن
رسول  فقلت: ما لك يا ليه وآله إذ تبسم،قال عبد اهللا: بينا حنن عند رسول اهللا صلى اهللا ع

يعلم ما له يف السقم من الثواب  اهللا تبسمت؟ قال: عجبت من املؤمن وجزعه من السقم، ولو
  ٢.وجلّحىت يلقى ربه عز ألحب أن ال يزال سقيماً

األئمـة  <صلى اهللا عليه وآلـه يقـول:    عن عبد اهللا بن مسعود قال: مسعت رسول اهللا
  ٣.>صلب احلسني والتاسع مهديهم تسعة منبعدي اثنا عشر، 

أن  أيعجز أحدكم< :عبد اهللا بن مسعود قال: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله عن

                                            
 . ٣٣٣:  ٢. تفسري الصايف ١
 . ٥٩٠، الشيخ الصدوق : األمايل .٢
 . ٢٣، اخلزاز القمي : كفاية األثر .٣
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  ١>.أحد ثلث القرآن ومن يطيق ذلك؟ قال: قل هو اهللا :ليلة ثلث القرآن؟ قالوا يقرأ كلّ
ـ  <صلى اهللا عليه وآله، قـال:   وعن عبد اهللا بن مسعود، عن النيب رأ بسـم اهللا  مـن ق

 اهللا له بكل حرف أربعة آالف حسنة، وحما عنـه أربعـة آالف سـيئة،    الرمحن الرحيم، كتب
  ٢.>ورفع له أربعة آالف درجة

اهللا صـلى اهللا   الطربسي يف مكارم األخالق: عن عبد اهللا بن مسعود قال: قال رسول
هم بـاخلري، وهـو   ويـأمر  يا بن مسعود، ال تكونن ممن يهدي الناس إىل اخلري< عليه وآله:

ــاىل:    ــول اهللا تع ــه، يق ــل عن ــأَ (غاف ــ ونَ رُ مُ أْ تَ ــ اَس النَّ ــنْ تَ وَ  ِربِّ الْ ِب ــفُ نْ أَ  نَ وْ َس إىل أن  ،)مْ كَُس
الناس وخيفف على نفسه، يقـول   السالم: يا بن مسعود، فال تكن ممن يشدد على عليه قال

  ٣.)ونَ لُ عَ فْ تَ  ا الَمَ  ونَ ولُ قُ تَ  مَ ِل (اهللا تعاىل: 
زعم  من<مسعود، قال: مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله يقول:  عن عبد اهللا بن

  ٤.>، فهو كاذب ليس مبؤمنأنه آمن يب ومبا جئت به، وهو يبغض علياً
 8واحلسـن واحلسـني   ييصـلّ  9كان رسول اهللا: <عن عبد اهللا بن مسعود قال

  ٥>.يصعدان على ظهره
النـاكثني والقاسـطني    تـال عليـه السـالم بق   أمر علي< عبد اهللا بن مسعود قال: عن

  ٦>.واملارقني
مـا  <قال الـنيب صـلى اهللا عليـه وآلـه:      ]عن عبداهللا بن مسعود[دعوات الراوندي: 

                                            
 . ٢٢٥:  ٦الشيعة  وسائل .١
 . ٣٨٧:  ٤الوسائل، النوري الطربسي  مستدرك .٢
 . ٢٠٢:  ١٢الوسائل، النوري الطربسي  مستدرك .٣
 . ٢٤٩، الشيخ الطوسي : األمايل .٤
 . ١٢٦:  ٢الرجال واحلديث، األنصاري  معجم .٥
 . ١٨٢:  ٢واحلديث، األنصاري  معجم الرجال .٦
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اللهم إين عبدك وابن عبدك، وابن أمتك، ناصييت بيـدك،  (((فقال:  وال حزنٌ هم أصاب أحداً
 كتابك، أو عدل يف قضاؤك، أسئلك بكل اسم مسيت به نفسك، وأنزلته يف، ماض يف حكمك

، من خلقك، أو استأثرت به يف علم الغيب عندك، أن جتعل القرآن ربيـع قلـيب   أحداً علمته
  ١.>فرحاً ه، وأنزل مكانهأذهب اهللا مهّ إالّ ،)))ي، وذهاب مهونور صدري، وجالء حزين

ذاك  عبد اهللا بن مسعود ملا بلغـه خـرب نفـى أيب ذر إىل الربـذة وهـو إذ      أنّ يورو
 ءِ الَ ُؤ َهـ مْ تُ أنْ  مَّ ثُ (: فهل مسعتم قول اهللا تعاىل :يف خطبة مبحفل من أهل الكوفة قال ؛بالكوفة

بعثمان فكتب الوليـد   يعرض بذلك ،)مْ هِ اِر َيـدِ  نْ مِ  مْ كُنْ مِ  ريقاً فَ  ونَ رجُ خْ تُ وَ  مْ كُسَ فُ نْ أَ  نَ لوُ تُ قْ تَ 
عثمـان   أمر ا دخل مسجد النيب صلى اهللا عليه وآلهبذلك لعثمان فأشخصه من الكوفة فلم

ـ   فدفع ابن مسعود وأخرجه من املسجد ورمـى بـه األرض   ،له أسود غالماً حراق إوأمـر ب
  ٢إىل أن مات. مصحفه وجعل مرتله حبسه وحبس عنه عطاءه أربع سنني

خلقـت األرض لسـبعة ـم يرزقـون، وـم      <عليه السالم قال:  عن أمرياملؤمنني
وعبد اهللا بـن مسـعود،    عمار، وحذيفة،وم ينصرون: أبوذر، وسلمان، واملقداد، و ميطرون،

  ٣.>الصالة على فاطمة عليها السالم قال عليه السالم: وأنا إمامهم، وهم الذين شهدوا
والتقى، قال  مث إنه قد اعتىن علماء العامة بشأنه، وهو متسامل عليه عندهم يف الفضل

حبيب اهلذيل أبو عبد ابن  اهللا بن مسعود بن غافل (مبعجمة وفاء) عبد<ابن حجر يف تقريبه: 
ره عمر علـى  الصحابة، مناقبه مجة وأم الرمحان، من السابقني األولني، ومن كبار العلماء من

  .>بعدها باملدينة الكوفة، ومات سنة اثنتني وثالثني أو يف اليت
برواياته على  أقول: على هذا األساس أثىن عليه السيد املرتضى يف الشايف، واستدل

                                            
 . ٢٧٩:  ٩٢األنوار، العالمة السي  حبار .١
 . ٢٥٠الشريازي :  املدين خان الرفيعة يف طبقات الشيعة، السيدعلي الدرجات .٢
 . ٢٦:  ١علم رجال احلديث، الشيخ علي النمازي الشاهرودي  مستدركات .٣
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  ١.املخالفني جدالً

  يونس بن يعقوب :

: له فقلت: قال السالم، عليه موسى احلسن أيب على دخلت: قال يعقوب، بن يونس
: قال فعلت، املرتلة بتلك ترتلين أن رأيت فإن ويرمحين علي يرق كان أباك إنّ فداك جعلت

 بـين  يا اُدن: يل فقال هريسة، أو حيس يديه وبني أيب على دخلت إين يونس يا: يل فقال
 حـافظون>. قـال   لـك  فنحن القدماء، شيعتنا من إنه يونس إلينا به بعث هذا هذا، من كُلْف

 أبـو  إليـه  فبعـث  باملدينـة  يعقـوب  بن يونس مات: يقول احلسن بن علي مسعت: أبوالنضر
 أن وجـده  أبيـه  وموايل مواليه وأمر إليه، حيتاج ما ومجيع وكفنه حبنوطه 7الرضا احلسن

 وقـال  العـراق،  يسكن كان السالم عليه عبداهللا أليب موىل هذا: هلم وقال جنازته، حيضروا
 فقولـوا  البقيـع،  يف ندفنه وال عراقي إنه: املدينة أهل لكم قال فإن البقيع يف له إحفروا: هلم
 بالبقيع ندفنه أن منعتمونا فإن العراق، يسكن وكان السالم عليه اهللا عبد أليب موىل هذا: هلم

 موسـى  بـن  علـي  احلسن أبو ووجه البقيع، يف فدفن البقيع، يف يكمموال تدفنوا أن منعناكم
  ٢احلباب... بن حممد زميله إىل السالم عليه

 له د، موىل الكويف الدهين البجلي اجلالب أبوعلى قيس بن يعقوب بن يونس
 يف ومات عليه، اهللا صلوات عبداهللا بأىب واختص 7احلسن  أليب يتوكل ثقة وكان كتب
 ماحيتاج ومجيع وكفنه حبنوطه 7أبواحلسن إليه فبعث باملدينة 7الرضا ناحلس أيب أيام
 عليه يصلّي أن احلباب بن حممد وأمر جنازته، حيضروا أن أبيه وموايل مواليه وأمر إليه،
 البقيع يف ندفنه ال عراقى إنه: وقالوا املدينة أهل منعكم وإن البقيع يف له إحفروا: وقال

 بالبقيع ندفنه أن منعتمونا فإن العراق، يسكن وكان 7عبداهللا أيب موىل هذا: هلم فقولوا

                                            
 . ٣٤٦:  ١١خلوئي رجال احلديث، السيد ا معجم .١
 . ٣٩٤ : ٥املستدرك، املريزا حسني النوري  خامتة .٢
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: قال الوليد بن حممد عن بإسناده الكشى وروى البقيع، يف فدفن ،مواليكم تدفنوا أن منعناكم
 علي احلسن أبا فإنّ ؟الرجل هذا من: فقال ـ ذلك بعد القرب عند وأنا ـ املقربة صاحب رآىن

 ىل وقال يوم، كلّ يف يوماً أربعني أو شهراً قربه أرش أن وأمرىن به، أوصاىن 7موسى بن
 هاشم بىن من رجل مات فإذا عندي، وآله عليه اهللا صلى اهللا رسول سرير إن: أيضاً
 الىت الليلة يف السرير فصر بالغداة، أعلم حىت مات؟ أيهم فأقول ـ صوت أي ـ السرير  صر

 أن فلما مات؟ الذى ذا فمن ريضاًم هاشم بىن من أحداً أعرف ال: فقلت يونس، فيها مات
 العراق، يسكن كان مات 7عبداهللا أليب موىل: وقالوا مين السرير فأخذوا جاؤوا الغد كان

  ١.عمار بنت منية وإمسها عمار بن معاوية أخت أمه كانت وباجلملة
 حبنوطـه  عليـه السـالم   الرضا أبواحلسن إليه فبعث باملدينة، يعقوب بن يونس مات

: هلـم  وقال حيضروا جنازته، أن وجده أبيه وموايل مواليه وأمر إليه، حيتاج ما ومجيع وكفنه
 البقيـع،  يف لـه  إحفـروا  :هلم وقال العراق، يسكن وكان السالم عليه اهللا عبد أليب موىل هذا
 مـوىل  هـذا : هلـم  البقيـع، فقولـوا   يف ندفنـه  وال عراقـي  إنـه  املدينـة  أهـل  لكم قال فإن
 تـدفنوا  أن منعنـاكم  يف البقيع ندفنه أن منعتمونا فإن العراق، يسكن وكان 7عبداهللا أليب

 بـن  حممـد  زميلـه  إىل موسى علي بن أبواحلسن ووجه البقيع، يف فدفن البقيع، يف مواليكم
 حـدثين : قـال  احلسن بن علي أنت. عليه صلِّ: فقال الكوفة، أهل من رجالً وكان احلباب

 الرجل هذا من: يل فقال ذلك، القرب بعد عند اوأن املقرب؟ صاحب رآين: قال الوليد بن حممد
 أن وأمـرين  بـه  أوصـاين  عليهما السالم موسى بن علي احلسن أبا فإنّ ؟القرب هذا صاحب

  ٢يوماً. أربعني أو شهراً أربعني قربه أرش
بن قيس أبوعلي اجلالب البجلي الدهين أمه منية بنت عمار بـن   يونس بن يعقوب

ية بن عمار. اختص بأيب عبد اهللا وأيب احلسن عليهما السالم، الدهين أخت معاو أيب معاوية
                                            

 . ٤:  ٦النعماين  الغيبة .١
 . ٣٣٠: الكشي رجال ؛ ١٣٠: ١ نقالً عن التهذيب ٢٦:  ٧٩األنوار  حبار .٢
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فتـوىل   وكان يتوكل أليب احلسن عليه السالم، ومات باملدينة يف أيام الرضا عليـه السـالم،  
أخربنا أمحد  له كتاب احلج. . وكان قد قال بعبد اهللا ورجع.عندهم، موثقاً أمره. وكان حظياً

قال: حدثنا حممد بـن املفضـل بـن إبـراهيم      د بن سعيدقال: حدثنا أمحد بن حمم ،بن حممد
  ١.عن يونس بكتابه األشعري قال: حدثنا احلسن بن فضال

 أمحد بن حممد، عن موسى بن طلحة، عن أيب حممد أخي يونس بن يعقوب، حدثين
فقال:  عنه، قال: كنت باملدينة فاستقبل جعفر بن حممد عليهما السالم يف بعض أزقتها، قال،

قال: فجئت إىل الباب فإذا عيسى بن  .>منا أهل البيت بالباب رجالً نّإا يونس فاذهب ي<
من أنت؟ فقال له: أنا رجل من أهل قـم، قـال: فلـم     عبد اهللا القمي جالس، قال: فقلت له

يكن بأسرع من أن أقبل أبوعبد اهللا عليه السالم، قال: فدخل على احلمار الدار، مث التفـت  
عيسـى بـن    مث قال: يا يونس بن يعقوب أحسبك أنكرت قويل لك أنّ أدخال.<إلينا فقال: 

عيسى بن عبد اهللا رجل من  نّقال قلت: أي واهللا جعلت فداك أل >.منا أهل البيت! عبد اهللا
  ٢.>عيسى بن عبد اهللا هو منا حي وهو منا ميت !يا يونس< :فقال .قم أهل

 اختلف علماؤنا فيـه:  .يونس بن يعقوب بن قيس، أبو علي اجلالب البجلي الدهين
  يف عدة مواضع. نه ثقة، موىل د، له كتب، وعدلهإفقال الشيخ الطوسي رمحه اهللا: 

 يب عبد اهللا عليه السالم وأيب احلسن عليه السالم وكانأنه اختص بإوقال النجاشي: 
مـره وكـان    أمن الرضا عليه السالم فتـوىل  ومات يف املدينة قريباً ،7يتوكل أليب احلسن

  ، وكان قد قال بعبد اهللا، مث رجع.عندهم موثقاً اًحظي
  خوه يوسف.أنه فطحي، هو وإوقال أبو جعفر بن بابويه: 

فطحي كويف،  يونس بن يعقوب نّأقال الكشي: حدثين محدويه، عن بعض أصحابنا 
  عليه السالم. مات باملدينة، وكفنه الرضا

                                            
 . ٤٤٦:  رجال النجاشي .١
 . ٦٢٤:  ٢معرفة الرجال، الشيخ الطوسي  اختيار .٢



 هـ١٤٣٩/ رجب املرّجب   ٤٩ميقات الحّج ـ 

               ١٠٦ 
 

عتمـد  أوالـذي   ،وروى الكشي أحاديث حسنة تدل على صحة عقيدة هذا الرجـل 
  ١عليه قبول روايته.

يصـر إذا   وكان ـ  9أي سرير النيب ـالسرير صر عندي   نّإوقال صاحب املقربة: 
موىل اليب عبد اهللا : مات هامشي، فلما كان من الغد أخذوا السرير من صاحب املقربة وقالوا

ل، وعبـارة  مجـا إ(هذه العبارة ملخصة من احلديث، وفيها  عليه السالم كان يسكن العراق.
 9يعين سرير النيب ـالسرير عندي   نّإالكشي هكذا: قال يل صاحب املقربة:  احلديث يف

مات حىت أعلـم بالغـداة، فصـر     فإذا مات رجل من بين هاشم صر السرير، فأقول: أيهم ـ
، فمن الـذي  منهم مريضاً ال أعرف أحداً السرير يف الليلة اليت مات فيها هذا الرجل، فقلت:

يب عبد اهللا عليه السالم السرير وقالوا: موىل أل ا كان من الغد جاؤوا فأخذوا مينمات؟ فلم
منـا  إ ،همالرضا عليه السالم قال له: ال واهللا ما أنت عندنا مبـت  وروى أنّ كان يسكن العراق.

  منا أهل البيت، فجعلك اهللا مع رسوله وأهل بيته، فاعل ذلك أن شاء اهللا. أنت رجل
يونس بن  مد، عن حممد بن أمحد، عن حممد بن عبد احلميد، عنالطريق: علي بن حم

  يعقوب.
أليس مما صـنع اهللا ليـونس أن نقلـه مـن     <وروى عن الرضا عليه السالم أنه قال: 

  .>ه عليه السالمإىل جوار نبي العراق
 الطريق: علي بن احلسـن، عـن حممـد بـن الوليـد، عـن صـفوان بـن حيـىي، عـن          

  السالم. عليه الرضا
كتبـه   يف مثل هذا احلديث السابق عن الرضا عليه السالم يف جـواب كتـاب  وروى 

  نك أخي.إ :إليه: يا سيدي، فقال عليه السالم للرسول: قل يل
يعقوب  حديث أنقله بصورته: علي بن احلسن، عن عباس بن عامر، عن يونس بن

                                            
 . ٢٩٨ة احللّي: األقوال، العالم خالصة .١
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لدينه، فلـم   به أسأله أن يدعو اهللا يل أن جيعلين ممن ينتصر 7اهللا عبد قال: كتبت إىل أيب
إليه مبثل ما كتبت (يف  جيبين فاغتممت لذلك، قال يونس: فأخربين بعض أصحابنا أنه كتب

القلم) إليه، فأجابه وكتب يف أسفل  الثانية من سبق نّأخطه "كتب" يف املوضعني، وال ريب 
  .>لدينه بشر خلقه منا ينتصر اهللاإيرمحك اهللا، <جوابه: 

املعىن أو  ه عليه السالم بأن الوقت غري صاحل لطلب هذاقلت: لعل تركه اجلواب لعلم
الشيخ أبـو جعفـر    لغري ذلك من األسباب، وأما ما حكاه عن بعض أصحابه فريده ما رواه

صفوان بن حيىي، عن العالء  الكليين، عن أيب علي األشعري، عن حممد بن عبد اجلبار، عن
يف  اللهم أوسـع علـي  <قل  م قال:بن رزين، عن حممد بن مسلم، عن أيب جعفر عليه السال

تنتصر بـه لـدينك وال تسـتبدل يب     مدد يل يف عمري واغفر يل ذنيب واجعلين ممنارزقي و
  .>غريي

اليت بدأت  ، والروايةنه يبعد مع جمموع ما رويت أن يكون املشار إليه فطحياًإأقول: 
  ١.ضعيفة [وهي] الشاهدة بكونه فطحياً بذكرها أوالً

  أحاديث حسنة تدل على صحة عقيدته. ضاًوذكر الكشي أي
  ٢وقال العالمة يف اخلالصة: والذي اعتمد عليه قبول روايته.

له تلك األوامر مـن ناحيـة    صدرتملا  ومنحرفاً، أقول: والخيفى أنه لو كان فطحياً
حىت بعد موت يونس، وهذا يدل بأنّ يونس بن يعقوب كان رجالً مؤمناً  7اإلمام الرضا

  دة صحيحة، وقد مات رمحه اهللا على تلك العقيدة الصحيحة.له عقيكان  و

  جابر بن عبداهللا األنصاري :

 مـن  األوىل األربعني يف كربالء إىل جاءوا الشيعة، كبار من كالمها وعطية جابر كان

                                            
 . ٦٢٠الطاووسي، حسن بن زين الدين العاملي:  التحرير .١
 . ١١٣:  ٥، التفرشي نقد الرجال .٢
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 مـن  سـنة  عشـرة  مخس قبل املدينة يف جابر ولد لزيارته، 7احلسني اإلمام استشهاد بعد
 اإلسـالم،  إىل السابقني من حزام بن اهللا عبد وأبوه هو كان زرج،اخل قبيلة من وهو اهلجرة،

 وشهد وآله، عليه اهللا صلّى النيب مع غزوة عشرة ومثاين بدراً شهد أحد، معركة يف أبوه قتل
  ١.طالب أيب بن علي مع صفني

 هـذا  علـى  وسـار  عمـره،  أواخـر  يف ىبـالعم  الكـبري  الشـيعي  احملدث هذا أصيب
 وتطيب الفرات ماء يف واغتسل. 7احلسني قرب كربالء لزيارة إىل عويفال عطية برفقة  احلال
. حبيبه جييب ال حبيب: فيه وجاء واألسى، احلزن يثري بكالم هناك وتكلّم القرب، إىل واتجه

 مجلة من لعطية قال العودة، طريق ويف. الشهداء سائر على وسلّم القرب أطراف إىل إلتفت مث
 كـان  نإو. أبغضـهم  مـا  حممد آل مبغض وأبغض أحبهم، ما حممد آل حمب <أحب: قاله ما

  ٢.قواماً>و صواماً
ـّا السالم، عليه الباقر اإلمام عن املدينة شوارع يف يبحث جابر كان  أبلغـه  لقيـه  ومل

  .9اهللا رسول سالم
 احلجاج زمن ويف العقبة، بيعة شهد ممن احلياة قيد على بقوا الذين األواخر من وهو

  ٣.البيت أهل مواالة بتهمة بالنار هبدن وشم
 سنة وتسعني نيف إبن وهو. هـ ٧٨ سنة يف مروان بن امللك عبد أيام يف جابر ومات

  ٤.البقيع يف ودفن. بصره ذهب وقد
شهريار، عن حممد بـن حممـد    عماد الدين الطربي يف بشارة املصطفى: عن حممد بن

أمحد بن محـران، عـن [إسـحاق بـن]     بن  الربسي، عن حممد بن احلسني القرشي، عن أمحد

                                            
 . ١٤١: ١ البحار سفينة .١
 . ١٩٥:  ٩٨ ، ١٣٠:  ٦٥ األنوار، العالمة السي حبار .٢
 . ٢١: ١ ، العالمة األميينالغدير .٣
 . ١٤٣:  ١وسوعة عاشوراء، جواد احملدثي م؛  ٢١: ١ الغدير ؛ ١١٥: ٣ الذهب مروج. ٤
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عبيد اهللا بن (حممد األيادي) عن عمر بن مدرك، عن حممـد بـن    حممد بن علي املقرئ، عن
جـابر بـن    املكي، عن جرير بن عبد احلميد، عن األعمش، عن عطيـة العـويف، عـن    زياد
ـ <يقول:  9حبييب رسول اهللا األنصاري، قال: قال يف حديث: يا عطية، مسعت اهللا عبد ن م

  ١اخلرب. >،ومن أحب عمل قوم أشرك يف عملهم حشر معهم، أحب قوماً
مر األ جابر بن عبد اهللا الصحايب األنصاري مشترك بني االثنني، وقد التبس نّأليعلم 

، من متهر أيضاً فيهما على غري واحد ممن مل يتمهر يف املعرفة بأحوال الرجال، بل على بعض
  بعض من اخلاصة. مة قد وقع يف هذا االلتباس، وكذلكفها أبو عبد اهللا الذهيب من العا

الـذي حنـن يف    وهـو  أحدمها: الصحايب املشهور الكبري العظيم الشأن من عظماء الصحابة،
األنصاري العقـيب، شـهد    ترمجته وبيان حاله، جابر بن عبد اهللا بن عمرو بن حزام بن ثعلبة

أبو عبد الـرمحن قالـه ابـن عبـد       وقيلالعقبة مع السبعني وكان أصغرهم، كنيته أبو عبد اهللا
وعلـو مرتبتـه يف صـحة العقيـدة      الربقي كتاب الصحابة، وابن األثري يف جـامع األصـول  

إىل أهل البيـت صـلى اهللا علـيهم ممـا ال      واستقامة الطريقة وخلوص االنقطاع عن األقوام
  امتراء فيه.

عمر بن  بن عبد اهللا بن قال الشيخ رمحه اهللا يف كتاب الرجال يف باب الصحابة: جابر
مثان  غزوة مع النيب صلى اهللا عليه وآله، مات سنة ةومثاين عشر حزام نزل املدينة شهد بدراً

  وسبعني.
الصـحيح،   حزام بامهال احلاء املكسورة قبل الزاء قاله يف القـاموس وغـريه، وهـو   

  وضبطه بعضهم بالراء بعد احلاء املفتوحة.
 املؤمنني عليه السالم: جابر بن عبد اهللا األنصاريوقال الشيخ يف باب أصحاب أمري

إىل العرنة، وقيل:  العرين اخلزرجي. بالراء املفتوحة بني العني املهملة املضمومة والنون نسبة

                                            
 . ١٠٨:  ١٢الوسائل  كدرستم؛  ١٩٦:  ٩٨حبار األنوار  .١
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  ة.ليإىل العرنية بطن من جب
ينسـب   يف املغرب: عرنة واد حبذاء عرفات، وبتصغريها مسيت عرينية، وهي قبيلـة 

  إليها العرنيون.
بعرفات،  قاموس: العرينة كجهينة، منهم العرنيون املرتدون، وبطن عرنة كهمزةويف ال

  وليس من املوقف.
 وقال الشيخ يف أصحاب أيب حممد احلسن بن علي عليهما السالم: جابر بن عبد اهللا

  األنصاري.
  وكذلك يف أصحاب أيب عبد اهللا احلسني عليه السالم.

لي بن احلسني عليهما السـالم: جـابر   وقال يف أصحاب سيد الساجدين أيب حممد ع
  عبد اهللا بن حزام األنصاري صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله. بن

 وقال يف أصحاب أيب جعفر الباقر حممد بن علي بن احلسني عليهما السالم: جابر بن
  عبد اهللا بن عمرو بن حزام أبو عبد اهللا األنصاري صحايب.

صـفر:   املتهجد يف زيارة األربعني وهو العشرون منوقال رمحه اهللا تعاىل يف مصباح 
من  يف يوم العشرين منه كان رجوع حرم سيدنا أيب عبد اهللا احلسني بن علي عليهما السالم

الشام إىل مدينة الرسول صلى اهللا عليه وآله، وهو اليوم الذي ورد فيه جابر بن عبد اهللا بن 
وآله من املدينة إىل كربالء لزيـارة قـرب    األنصاري صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه حزام

عبد اهللا احلسني عليه السالم، وكان أول من زاره من الناس، وتسـتحب زيارتـه عليـه     أيب
  األربعني. السالم وهي زيارة

  هو األصح. قلت: ما قاله الشيخ رمحه اهللا أنه رضي اهللا تعاىل عنه شهد بدراً
 فخلفه أبـوه علـى أخواتـه وكـن تسـعاً     وقال ابن عبد الرب: وأراد جابر شهود بدر 

ومحيد  وشهد ما بعد ذلك، وكان له من الولد عبد الرمحن وحممد وخلفه أبوه يوم أحد أيضاً
  وميمونة وأم حبيب، ومات سنة مثان وسبعني وهو ابن أربع وتسعني.

يف  وقال أبو احلسن املسعودي يف مروج الذهب: مات جابر بن عبـد اهللا األنصـاري  
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وهو ابـن   مللك بن مروان باملدينة ، وذلك يف سنة مثاين وسبعني، وقد ذهب بصرهأيام عبد ا
أما مسعـت   نيف وتسعني سنة، وقد كان قدم إىل معاوية بدمشق فلما اذن له قال يا معاوية:

 من حجب ذا فاقة وحاجـة حجبـه اهللا، يـوم فاقتـه    <رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله يقول: 
فاصربوا  انكم ستلقون بعدي أثرة<: وأنت قد مسعته يقول : ، فغضب معاوية وقال>وحاجته

  فهال صربت. >،حىت تردوا علي احلوض
معاويـة   قال: ذكرتين ما نسيت، وخرج فاستوى على راحلته، ومضى فوجـه إليـه  

صـحيفتك   ها وقال لرسوله: قل يابن آكلة األكبـاد: واهللا ال وجـدت يف  بستمائة دينار، فرد
  نتهى كالم مروج الذهب.ا سنة أنا سببها أبداً

 ِربْ اْصـوَ  كَ ى إلْيـوحَ ا يُ مَ  عْ بِ اتَّ وَ (ويف الكشاف: يف قوله عز سلطانه آخر سورة يونس 
األنصـار   9وروي أا ملا نزلـت مجـع رسـول اهللا    .)sَ اكمِ حَ الْ  �ُ و خَ هُ وَ  هللاُ  مَ كُحْ ى َي تَّ حَ 

اآليـة بالصـرب     هـذه فاصربوا حىت تلقوين، يعين أمرت يف ةفقال: انكم ستجدون بعدي أثر
  اجلورة. مراءعلى ما سامتين الكفرة فصربت فاصربوا أنتم على ما يسومكم األ

املدينـة   أبا قتادة ختلف عن تلقي معاوية حني قـدم  نّأقال أنس: فلم نصرب، وروي 
دواب فقال:  وقد تلقته األنصار، مث دخل عليه فقال له: مالك مل تتلقنا؟ فقال: مل يكن عندنا

  واضح؟ قال: قطعناها يف طلبك وطلب أبيك يوم بدر.أين الن
وقد قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله يا معشر األنصار انكم ستلقون بعدي أثـرة،  

فماذا قال؟ قال: فاصربوا حىت تلقوين قال: فاصربوا، قـال : اذن نصـرب فقـال     قال معاوية
  ابن حسان: الرمحن عبد

  املني نثا كالميال أبلغ معاوية بن حرب * أمري الظأ
  بأنا صابرون فمنظروكم * إىل يوم التغابن واخلصام

  انتهى كالم الكشاف.

  ألنصاري.ا جابر بن عبد اهللا بن رآب السلمي : وثانيهما

بـن   وذكره الشيخ رمحه اهللا تعاىل يف كتاب الرجال يف عـداد الصـحابة بعـد جـابر    
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روى  رئاب السلمي سـكن املدينـة،  اهللا بن عمرو بن حزام فقال: جابر بن عبد اهللا بن  عبد
  عن أنس حديثني كنيته أبو ياسر. رئاب بالراء املكسورة واهلمزة بعدها.

والـد   يف القاموس: رأب الصدع كمنع، أصلحه وأشعبه كأرتابـه، ورئـاب ككتـاب،   
ابـن عبـداهللا    جـابر  جـد  هارون بن رئاب الصحايب البدري، ورئاب بن عبد اهللا احملدث، و

  زينب بنت جحش رضي اهللا تعاىل عنهم. جد الصحايب، و
  مهال السني املفتوحة وكسر الالم.إوالسلمي ب

سلمة بطن من  احلجر، وا مسي بنو ـبفتح السني وكسر الالم   ـيف املغرب: السلمة  
  األنصار.

الطريق إىل أيب الزبري صحيح، وأبو الزبري املكي  قوله رمحه اهللا: عن أيب الزبري املكي
رضي اهللا تعاىل عنه، ومعاوية بن عمـار معـروف الروايـة عنـه،      ة عن جابرمعروف الرواي

  عثمان. وكذلك فضيل بن
وعبد الرمحن  قال الذهيب يف خمتصره: جابر بن عبد اهللا السلمي عقيب، عنه بنوه حممد

  .٧٨الزبري وخلق، مات   وعقيل وابن املنكدر وأبو
بالتحريك،  يلة، ويقال: دهنوقال معاوية بن عمار الدهين، ودهن بالضم حي من جب

قوله رضى اهللا تعاىل عنه:  عن أيب الزبري وجعفر بن حممد، وعنه معبد بن راشد وقتيبة، ثقة
سكان النون على املخففـة مـن املثقلـة ويبطـل     إن بكسر اهلمزة وإ كنا لنعرف املنافقني نْإ

جلملـة الفعليـة إن   وتدخل على اجلملة االمسية مثل ان زيد ملنطلق، وعلى ا التخفيف عملها
  ١.لكرمياً كان زيد

 أبيه على فرض الذي احلصار رأى جهنم، ذئاب من الذئب هذا يوسف، بن احلجاج
 مـا  ويكتبون يشاؤون ما فيقولون حريتهم؛ بكامل يتحركون الناس كان كيف رأى اجلليل،

                                            
 . ٢٠٩ـ  ٢٠٥:  ١معرفة الرجال، الشيخ الطوسي  اختيار .١
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 االقتراب على جيرؤون ال والناس عليهم، حمظورة فاحلرية الرسول، بيت أهل إالّ يشاؤون،
 زيـن  ألنّ إالّ لشيٍء؛ ال ذلك، غري أم كانت دينية مسألة، أي عن سؤاله أو اإلمام، بيت من

  .السالم عليهم طالب أيب بن علي وحفيد احلسني ابن هو العابدين
 احلكّـام،  ألوامر يأون ال ٍ، صدق رجال هناك كان فقد الشديد التضييق هذا ورغم

 هـو  وجـابر  الء،هـؤ  أحد األنصاري اهللا عبد بن جابر وكان ،السالم عليه للقائه وحيضرون
  .السن يف طاعناً شيخاً أصبح وقد األيام، تلك يف الرسول أصحاب من بقي من آخر

 غالم يا: قال جابر رآه فلما غالم، به فمر املدينة، طرق بعض يف يوم ذات جابر كان
. بيـده  نفسـي  والـذي  اهللا، رسول مشائل: جابر قال مث فأدبر، أدبر،: له قال مثّ فأقبل، أقبل،

 بأيب: ويقول رأسه يقبل جابر فقام. احلسني بن علي بن حممد امسي: قال امسك؟ ما غالم يا
 اهللا رسول وعلى: حممد فقال السالم، يقرئك وآله عليه اهللا صلى اهللا رسول أبوك وأمي، أنت

  .وبركاته اهللا ورمحة السالم
: قال جابر؟ فعلها قد بين، يا: له فقال اخلرب، فأخربه مذعوراً أبيه إىل حممد رجع مث

  .بين يا بيتك الزم: قال نعم،
 قـد  كانـت  األموية احلكومة ألنّ ولده، على خاف 7العابدين زين اإلمام أنّ ذلك

  .بسوٍء ينالوه أن 7فخشي وأهله، اإلمام على شديدةً رقابةً فرضت
  

 أدرك وقـد  احلـديث،  معه ويتبادل ابدين،الع زين ابن يلتقي جابر كان. .  بعد وفيما
: يوماً له فقال. الغالم هذا عند أودعت قد وآله عليه اهللا صلى اهللا رسول ومعارف علوم أنّ
 علـى  وتـرد  الباحثني، عند العلوم مشاكل وستحلّ الدين، أمور الناس ستعلّم إنك بين، أي

 الـذين  مـن  إنـك  »العلـوم  باقر« كإن طالب، أيب بن احلسني بن علي يابن السائلني، أسئلة
  .)بّياً صَ  مَ كْحُ الْ  اهُ نَ وآتيْ (: سبحانه الرمحن فيهم وقال صغاراً، العلم أوتوا

  

 حـني  عـام،  املئـة  يقارب ما وآله عليه اهللا صلى الرسول هجرة على مضى قد كان
 سـن  وكانـت  باإلمامـة،  حممـد  البنـه  أوصـى  أن بعـد  احليـاة،  العابـدين  زين اإلمام ودع
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  ١.عاماً األربعني تقارب السالم عليه مدحم
 اهللا عبـد  بـن  جـابر و فيهـا  زاد و مثله، أخرى رواية يف و كثروا، و حلقوا ... الناس

 و تـراب  أبـا  تلعن: قال و طلبه احلجاج أن السالم عليه جعفر أيب عن روي و األنصاري،
  .قتله و رجليه و يديه بقطع أمر

 وحيـىي  الكابلي خالد (أبو األجالء هؤالء كان ـ  1أقول: ـ والقول للعالمة السي 
 األئمة أصحاب خواص من، األنصاري) اهللا عبد بن وجابر مطعم، بن وجبري الطويل أم بن

 خفية، خاصة ملصلحة التقية بترك السالم عليهم األئمة قبل من مأذونني كانوا السالم عليهم
 أو املعصـوم  بأخبار حال كل على تلونيق أم و التقية ينفعهم ال أنه يعلمون كانوا أم أو

 إبقـاء  جتـب  إمنـا  التقية أن األخبار بعض من يظهر أنه مع نفعت إذا جتب إمنا والتقية غريه،
 وإن حينئذ تقية فال بالكلية الدين اضمحالل توجب اًحد الضاللة بلغت فإذا أهله، و للدين

 التقيـة  تـرك  رأسـا  احلـق  ارآث انطماس رأى ملا السالم عليه احلسني أن كما القتل أوجب
  ٢.املساملة و

اخلري)  يبكان جابر بن عبد اهللا األنصاري من الطبقة األوىل يف (طبقات املفسرين أل
ه السيوطي يف الصحابة املفسرين. وهو من شيعة أمرياملؤمنني عليه السالموعد.  

رضي اهللا  قال العالمة يف رجاله: قال الفضل بن شاذان: جابر بن عبد اهللا األنصاري
السالم وقـال أبـو    عنه من السابقني الذين رجعوا إىل أمرياملؤمنني علي بن أيب طالب عليه

  إنه منقطع إىل أهل البيت عليهم السالم. ـعند ذكره  ـالعباس بن عقدة 
  وذكر ذلك الكشي يف رجاله يف ترمجة أيب أيوب األنصاري.

 النص على إمامة األئمة االثـين وهو الراوي لصحيفة فاطمة عليها السالم اليت فيها 
السـالم،   الرحال من املدينة لزيارة قرب احلسني عليـه  عشر عليهم السالم وهو أول من شد
                                            

 . ٧:  ٨ :سلسلة أئمة أهل البيت .١
 . ٩٨ : ١١الرسول، العالمة السي  آل أخبار شرح يف العقول مرآة .٢
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  ووصل إىل قربه يف اليوم العشرين من شهر صفر سنة قتل احلسني.
تـارة مـن    هوعد اهللا يف (رجاله ط النجف) من البدريني وذكره الشيخ الطوسي رمحه

ـ  7مـن أصـحاب علـي    ـوثانية  ، 9أصحاب رسول اهللا  مـن أصـحاب   ـوثالثـة    . ـ
من أصـحاب علـي بـن     ـوخامسة   ـ .  7من أصحاب احلسني ـورابعة  ـ .   7احلسن
  ١ـ . 7من أصحاب الباقر ـوسادسة  ـ . 7احلسني

  ألثرية يف املدينة املنورة:ا ألماكنا . املساجد و٢٨

األحاديث الواردة من أئمة  حول فضائل املسجد النبوي الشريف، فقد نقلنـا مفصالً
  نعيد. فال :أهل البيت

بـن   علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أيب عمري، وحممد بن إمساعيل، عن الفضـل 
أبو عبد  ، عن معاوية بن عمار قال: قالشاذان، عن صفوان بن حيىي، وابن أيب عمري مجعياً

التقـوى   سجد الذي أسس علـى فإنه امل ،مسجد قباء؛ هاتيان املشاهد كلّإال تدع <: 7اهللا
األحـزاب   ومسـجد ؛ وقبور الشهداء ؛ ومسجد الفضيخ  ؛ إبراهيم ومشربة أم .من أول يوم

يـا صـريخ املكـروبني    : وليكن فيما تقول عنـد مسـجد الفـتح   ...قال:  ؛ وهو مسجد الفتح
ـ   ي وغمياجميب دعوة املضطرين اكشف مهّ و ـ  ه وي وكريب كما كشفت عـن نبيـك مهّ ه غم
  .>ه يف هذا املكانكفيته هول عدو به وكر و

 حممد بن حيىي، عن حممد بن احلسني، عن حممد بن عبد اهللا بن هالل، عن عقبة بـن 
 ؟ فقـال: أا نأيت املساجد اليت حول املدينة فبأيهـا أبـد  أن 7اهللا عبد خالد قال: سألت أبا

 مث ،يف هذه العرصـة  9فيه رسول اهللا ىفيه وأكثر فإنه أول مسجد صلّ فصلِّ ،بقباء أبدإ<
 مث تـأيت مسـجد   ،هومصـالّ  9وهي مسكن رسول اهللا ،فيها إبراهيم فصلِّ أم ةائت مشرب

 تأفإذا قضيت هذا اجلانب أتيت جانب أحد فبد ،ى فيه نبيكفتصلي فيه فقد صلّ ،الفضيخ

                                            
 اهلامش . ١٣٥:  ٢جالية، السيد مهدي حبرالعلوم الر الفوائد .١



 هـ١٤٣٩/ رجب املرّجب   ٤٩ميقات الحّج ـ 

               ١١٦ 
 

 ،مت عليـه مث مررت بقرب محزة بن عبد املطلب فسلّ ،باملسجد الذي دون احلرة فصليت فيه
 السالم عليكم يا أهل الديار أنتم لنا فرطـ فقمت عندهم فقلت:   ،ررت بقبور الشهداءمث م

ميينك  مث تأيت املسجد الذي كان يف املكان الواسع إىل جنب اجلبل عن ـ  وإنا بكم الحقون
فلـم   إىل أحـد حـني لقـى املشـركني     9فتصلي فيه فعنده خرج النيب حني تدخل أحداً

الشهداء  حىت ترجع فتصلي عند قبور لى فيه، مث مر أيضاًيربحوا حىت حضرت الصالة فص
وتـدعو اهللا   ما كتب اهللا لك، مث امض على وجهك حىت تأيت مسجد األحزاب فتصلي فيـه 

يا صريخ املكروبني ويا جميب دعـوة   دعا فيه يوم األحزاب وقال: 9فإن رسول اهللا ،فيه
  .>قد ترى حايل وحال أصحايبي في وكريب وغماملضطرين ويا مغيث املهمومني اكشف مهّ

سـويد،   عدة من أصحابنا، عن أمحد بن حممد، عن احلسني بن سعيد، عن النضر بن
سالم اهللا عليهـا   عاشت فاطمة<قال: مسعته يقول:  7اهللا عبد  عن هشام بن سامل، عن أيب

بور تأيت ق ،كاشرة وال ضاحكة مل تر بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله مخسة وسبعني يوماً
ههنا كان  و ،9رسول اهللا انثنني واخلميس فتقول: ههنا كاإل ،مجعة مرتني الشهداء يف كلّ

  املشركون.
هنـاك   أا كانت تصلي< :7ويف رواية أخرى أبان، عمن أخربه، عن أيب عبد اهللا

  .>السالم وتدعو حىت ماتت عليها
ليـث   حل، عـن حممد بن حيىي، عن أمحد بن حممد، عن ابن فضال، عن املفضل بن صا

فقـال:   مسـجد الفضـيخ؟   يمس معن مسجد الفضيخ ل 7اهللا عبد املرادي قال: سألت أبا
>لنخل يسمي مسجد الفضيخى الفضيخ فلذلك مس<.  

مسكان،  أبو علي األشعري، عن حممد بن عبد اجلبار، عن صفوان بن حيىي، عن ابن
أو مشربة  قباء أو مسجد الفضيخهل أتيتم مسجد <: 7اهللا عبد قال: قال أبو ،عن احلليب

وقد غري غـري   إالّيء ش 9أم إبراهيم؟ قلت: نعم، قال: أما إنه مل يبق من آثار رسول اهللا
  .>هذا

سعيد، عن  عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن موسى بن جعفر، عن عمر بن
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 ،مسـجد الفضـيخ   7احلسن بن صدقة، عن عمار بن موسى قال، دخلت أنا وأبو عبد اهللا
جعفـر الـيت خلـف عليهـا      يا عمار ترى هذه الوهدة؟ قلت: نعم، قال: كانت امرأة<فقال: 

جعفر فبكت فقال هلـا ابناهـا: مـا     قاعدة يف هذا املوضع ومعها ابناها من 7أمرياملؤمنني
فقاال هلا: تـبكني ألمرياملـؤمنني وال تـبكني     7يبكيك يا أمه؟ قالت: بكيت ألمرياملؤمنني

يف هـذا   7حـدثين بـه أمرياملـؤمنني    حـديثاً  س هذا هكذا ولكن ذكرتألبينا؟ قالت: لي
كنت أنا وأمرياملؤمنني يف هذا املسجد فقال يل: ترين  املوضع فأبكاين، قاال: وما هو؟ قالت:

رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله قاعدين فيها إذ وضع  كنت أنا و هذه الوهدة؟ قلت: نعم قال:
وحضرت صالة العصر فكرهت أن أحرك رأسـه عـن    ،رأسه يف حجري مث خفق حىت غط

فانتبـه   .حىت ذهب الوقت وفاتـت  ،صلى اهللا عليه وآله اهللا فخذي فأكون قد آذيت رسول
ـ  قـال: و  صلى اهللا عليه وآله فقال: يا علي صليت؟ قلـت: ال،  رسول اهللا لذلـك؟ قلـت:    م

الشـمس إىل   ل: اللهم ردوقا يديه كلتيهما قال: فقام واستقبل القبلة ومد .كرهت أن أوذيك
صليت العصـر مث انقضـت    فرجعت الشمس إىل وقت الصالة حىت ؛وقتها حىت يصلي علي

  ١.>انقضاض الكوكب
 فصلّ السالم عليها فاطمة ومسجد بالبقيع سادةال قبور ائت مث: الرضوي نسخ بعض

ـ  ومسجد السقيا، ومسجد الفتح، ومسجد الشهداء، وقبور محزة، قرب وزر ركعتني،  فـإنّ  ا،قب
 بـن  جعفـر  ودار السـالم،  عليه طالب أيب بن علي وبيت اخللوة، ومسجد كثرياً، فضالً فيها

  .ركعتني فيها تصلي املسجد باب عند السالم عليهما حممد
 أبيه، عن احلمريي، اهللا عبد بن حممد عن: الزيارة كامل يف قولويه بن حممد بن جعفر

 اهللا عبد عن البصري، محاد بن اهللا عبد عن د،خال بن حممد عن سامل، بن حممد بن علي عن
ـ  السـالم  عليـه  اهللا عبد أيب عن سامل، بن هشام عن األصم، الرمحان عبد بن  حـديث  يف ـ

                                            
 . ٥٦٢ـ  ٥٦٠:  ٤الكايف  .١
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 اجلنـة  :قـال  زاره؟ ملن فما: قال .<نعم: فقال والدك؟ يزار هل: فقال رجل أتاه أنه ـ طويل
  ١احلسرة>. يوم رةاحلس: قال عنه؟ رغبة تركه ملن فما: قال .به يأمت كان إن

هو اسم موضع ثنية مشرفة على املدينـة وىف األصـل كـل    ـ بتشديد الياء   ـوالثنية  
موضـع يف   ـبكسر املـيم    ـثنية مدران   :اامهإحد، عقبة يف جبل مسلوكة، وللمدينة ثنيتان
  .9فيه مسجد للنيب طريق تبوك من املدينة يف مشاهلا الغريب

الغـريب يطؤهـا مـن     رفة على املدينة يف جنواوهو ثنية مش ،ثنية الوداع :وأخرى
  ٢.يريد مكة

  ٣الصوران: موضع باملدينة بالبقيع.
 واملراد هنا ثنيـة الـوداع يف املدينـة    ،الثنية: هي العقبة يف اجلبل فيها طريق مسلوك 

  ٤املنورة من جهة مكة.
لسـالم  عبد اهللا عليـه ا  ويف رواية ابن مسكان، عن أيب بصري، عن أيب :قال الكليين

 ،قـم اإىل و ،املدينـة مـن ذبـاب    صـلى اهللا عليـه وآلـه مـن     اهللا حد ما حرم رسول<قال: 
  ٥من قبل مكة. ،والنقب ،والعريض

الصفار، عن العباس بن  عن ،ورواه الصدوق يف (معاين األخبار) عن حممد بن احلسن
ان عن حممد بن سنان، عن ابن مسـك  ،سعيد معروف، عن علي بن مهزيار، عن احلسني بن

  ويف حديث آخر من الصورين إىل الثنية. مثله، مث قال: قال ابن مسكان:

                                            
 . ٣٥٠:  ١٠الوسائل  مستدرك .١
 اهلامش . ٥٦١:  ٢الحيضره الفقيه، الشيخ الصدوق  من .٢
 . ٤٣٢:  ٣معجم البلدان  .٣
 . ٨٦:  ٢البلدان  معجم .٤
 . ٥٦٤:  ٤ . الكايف٥
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  ١ذباب: جبل باملدينة املنورة.
  ٢قم إىل جانبه.اة وحر قم: حصن من حصون املدينة املنورة واو

  ٣العريض: واد باملدينة املنورة.
  ٤النقب: موضع يف املدينة املنورة يعرف بنقب بين دينار من بين النجار.

خرج مع رسول اهللا صلى اهللا عليـه وآلـه    7علي بن أيب طالب أنّ ،عن أمساء ...
 يا رسول اهللا أجتعلـين مـع  <يبكي ويقول:  الوداع وهو يريد تبوك وعلي حىت إذا جاء ثنية

أن تكون مين مبرتلة هارون مـن   فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله: أما ترضى ؟!اخلوالف
  ٥؟>أنه ليس بعدي نيب موسى إالّ

ـ  حىت جاء 9بن أيب طالب خرج مع النيب يعل نّإ  يثنية الوداع يريد تبوك، وعل
مبرتلـة   ن تكون مـين أ: أال ترضى 9ختلفين مع اخلوالف؟ فقال رسول اهللا< :ويقول ييبك

  >؟النبوة هارون من موسى إالّ
ويف تفسري العياشي عن جابر  أقول: والرواية مروية بطرق كثرية من طرق الفريقني.

  ٦.>مع النساء<قال:  ،)ِف اِل وَ خَ الْ  عَ وا مَ نُ كوُ يَ  نْ أَ وا بِ ضُ رَ (يف قوله:  7ن أيب جعفرع
رسـول   فقـال  .رووا عن جابر أنه قال: خرجنا ومعنا النسـاء الـيت اسـتمتعنا ـن    

الـوداع ومـا    إىل يوم القيامة فودعننا عند ذلك فسميت عند ذلك ثنية حرام نه: <9اهللا

                                            
 . ٣:  ٣معجم البلدان  .١
 . ٣٥٤:  ٥ لبلدانمعجم ا .٢
 . ١١٤:  ٤معجم البلدان  .٣
 . ٢٩٨:  ٥ معجم البلدان .٤
 . ٥٣٦:  ١، حممد بن سليمان الكويف 7مناقب اإلمام أمرياملؤمنني .٥
 . ٣٦٨:  ٩، العالمة الطباطبائي تفسري امليزان .٦
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  ١نية الركاب.ث الّإكانت قبل ذلك 
، 7إبـراهيم  ومشـربة أم  ،وهي مسجد قبا ،ها باملدينةإتيان املساجد كلّ ويستحب

ويـأيت قـرب    ،هـم وقبور الشهداء كلّ خ،ومسجد الفضي ،وهو مسجد الفتح ومسجد األحزاب
  ٢.عند الضرورة إن شاء اهللا تعاىل يتركه إالّ محزة عليه السالم بأحد وال

كان إذا أتى قبـور الشـهداء    9رسول اهللا نا أنّبلغ< :يف الصحيح 7قال الصادق
  .السالم عليكم مبا صربمت فنعم عقىب الدار :قال

 ؟بدأأفبأيها  ،إنا نأتى املساجد اليت حول املدينة: 7بن خالد الصادق ةوسأل عقب
ى فيه ورسول اهللا صلى اهللا عليه وآله فيه وأكثر فإنه أول مسجد صلّ إبدأ بقبا فصلّ< :فقال

مث  ،ومصاله 9مسكن رسول اهللا فيه هو إبراهيم فصلّ مث ائت مشربة أم ،لعرصةيف هذه ا
 ،دفإذا قضيت هذا اجلانب أتيت جانب أح ،ى فيه نبيكفيه وقد صلّ يمسجد الفضيخ فتصلّ

فيه مث مررت بقرب محزة بن عبد املطلب فسـلمت   فبدأت باملسجد الذي دون احلرة فصليت
السالم عليكم يا أهل الديار أنـتم لنـا    :فقلت .مت عندهمعليه مث مررت بقبور الشهداء فق

املسجد الذي يف املكان الواسع إىل جنب اجلبل عن ميينـك   مث يأيت .فرط وإنا بكم الحقون
إىل أحد حيث لقى املشركني فلم يرموا  9فيه فعنده خرج النيب يفتصل حىت تدخل أحداً

  .ى فيهحىت حضرت الصالة فصلّ
مث امـض علـى    .ي عند قبور الشهداء ما كتب اهللا لـك ع فتصلّحىت ترج مث مر أيضاً

رسـول اهللا دعـا فيـه يـوم      فيه وتدعو به فـإنّ  يوجهك حىت تأتى مسجد األحزاب فتصل
ى اكشف مهّ ،مغيث املهمومني يا صريخ املكروبني ويا جميب املضطرين ويا: األحزاب وقال

الصـالة يف مسـجد   ويسـتحب   .ى فقـد تـرى حـايل وحـال أصـحايب     (وكريب صح) وغم

                                            
 . ٢٦١:  ٢معامل املدرستني، السيد مرتضى العسكري  .١
 . ٣٨٦:  ١ 1، الشيخ الطوسي. املبسوط ٢
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  ١...>. غدير
،الراية مسجد ،اجلمعة  مسجد ،إلجابةا  مسجد ،السبعة  املساجد ،القبلتني  مسجد ،قباء  سجدم
مسـجد   ،مسـجد العنربيـة   ،مسجد العصبة ،مسجد السقيا، السجدة جدمس، السبق مسجد 

مسـجد بـين    ،مسجد بـين بياضـة   ،مسجد املنارتني ،مسجد الفقري ،مسجد الفضيخ، الفسح
مسجد ذو  ،مسجد بين غفار ،مسجد بين زريق ،مسجد بين خطمة ،مسجد بين خدارة ،امحر

 مســجد مشــربة أم ،)مصــبح(مســجد بنــو أنيــف ، مســجد عتبــان بــن مالــك ،احلليفــة
  ).املستراح( مسجد بين حارثة ،مسجد بين عبد األشهل ،مسجد عينني ،إبراهيم

  :الغمامة  مسجد* 

 املعروف املسجد حملّ أنه املذكورة األوصاف من ويظهر :العيد مصلّى املصلّى، مسجد
  .7علي مسجد منه وبالقرب ،الغمامة مبسجد اليوم

  
  :قباء مسجد *

  .النبوي املسجد عن كيلومترات مخسة حوايل ويبعد املدينة، جنوب ويقع

                                            
  . ٤٠٣:  ١  1، العالمة احللّي. تذكرة الفقهاء١
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  :الضرار مسجد *

  .قباء مسجد من كان بالقرب إنه. املنافقون بناه وإمنا الرسول، مساجد من ليس

  :اجلمعة مسجد *

 قائم وهو املدينة، يف اجلمعة اهللا رسول فيه صلّى مسجد أول وهو رانوناء، وادي يف
 قباء شارع أو »النازل اخلط« يسمى ما ميني على املدينة، ومركز قباء بني الناس، فيه يصلّي
  .النازل
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  :الفضيخ  مسجد *

ليـث   حممد بن حيىي، عن أمحد بن حممد، عن ابن فضال، عن املفضل بن صاحل، عـن 
فقـال:   مسـجد الفضـيخ؟   يمس مضيخ لعن مسجد الف 7اهللا عبد املرادي قال: سألت أبا

>لنخل يسم١.>ي مسجد الفضيخى الفضيخ فلذلك مس  
 مسجد شرقي وهو: معجمة وخاء حتتية مثناة بعدها املعجمة، الضاد وكسر الفاء بفتح

  اإلسم. سبب على يتفقوا ومل. األرض من نشز على قباء

                                            
 . ٥٦١:  ٤ . الكايف ١
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  مسجد الفضيخ قبل اهلدم

  : القبلتني مسجد *
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  مسجد اإلجابة : *
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  املساجد السبعة : *

  
  

  
  : 3مسجد فاطمة الزهراء *
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  مسجد الراية : *
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  مسجد السقيا : *

  

  
  سجد السبق :م *
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  : ، مسجد  البدائع رعالد دشيخني ، مسجمسجد ال *

قـال املطـري: الشـيخان     .يقال له: مسجد الشيخني لوقوعه يف موضع الشـيخني  ـأ
قـال ابـن   . موضع بني املدينة وبني جبل أحد على الطريق الشرقية مع احلرة إىل جبل أحد

ذان يقال هلما الشيخان بفضائهما املسجد زبالة: وكان لبعض من هناك من اليهود األطمان الل
  .حني سار إىل أحد 9الذي صلى فيه رسول اهللا

قال الفريوزآبادي: شيخان بلفظ تثنية شيخ، موضع باملدينة يقال لـه ثنيـة شـيخان    
وهنـاك عـرض النـاس     ،ليلة خرج لقتال املشتركني بأحد 9وكان فيه معسكر رسول اهللا

ـ  براهيم العياشي: إن الشـيخني أطمـان  وقال إ. فأجاز من رأى ورد من رأى كمـا قـال    ـ
املشـهورين   ،موجودان اليوم يف شرق بئر الساملية العائدة لورثـة علـي خضـره    ـ زبالة بنا

ويف الشمال الغريب من مزرعة أخينا حمماس الدخيل الـيت يف احلـرة شـرق القـني،      .بالقني
غري يف يسار الطريـق... وقـد   واألطمان أحدمها على ميني الطريق يف الثنية واآلخر وهو ص

وتكون البـدائع   ،أحدثت منازل كثرية واستعمرت املنطقة حول ثنية الشيخني فصارت قرية
  .هي بئر القني نفسها

ويقال له: مسجد البدائع كما ورد يف حـديث أم سـلمة رضـي اهللا عنـها اآليت      ـ  ب
  .ذكره

ريـق، كمـا ذكـره    ويقال له: مسجد العدوة، ولعل ذلك لوقوعه على عـدوة الط  ـ  ج
املطري. والعدوة بضم العني وكسرها، جانب الوادي وحافته وقال أبو عمـرو: هـي املكـان    
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  .املرتفع
  ...وأطلق عليه بعض املتأخرين مسجد الدرع ـ د

هـ رأيت لوحـة مثبتـة علـى بـاب املسـجد مكتـوب عليهـا        ١٤١٨ويف سنة  ـ  هـ
جع التارخييـة الـيت حتـدثت عـن هـذا      ومل أجد أصالً هلذه التسمية يف املرا >،اخلري مسجد<

  .املسجد. فهو اسم مستحدث
  

يقع على ميني اخلط النازل من سيد الشهداء ويف اجلهة اجلنوبية من مسجد املستراح 
على بعد ثالمثائة متر تقريباً يف املدخل املتفرع من هذا الشارع وعلى ميني الداخل فيه على 

  .بعد عشرين متراً
هـ) هـذا املسـجد ضـمن    ٢٦٢أورد ابن شبه (املتوىف  :ريخسجد الشيخني عرب التام

، وقد ورد أنه صلى العصر واملغرب والعشاء يف موضع هذا 9املساجد اليت صلى فيها النيب
  .املسجد

ى يف املسجد الذي عند الشيخني وهو صلَّ 9النيب هـ) أن٧٤١ّأفاد املطري (املتوىف 
شرقية مع احلرة إىل جبل أحد، وبات بـه  موضع بني املدينة وبني جبل أحد على الطريق ال

وغدا صبح يوم السبت إِىل أحد، ففيه كانت وقعة أحد يف النصف من شوال سنة ثالث من 
  ..اهلجرة.

  

هـ): شيخان بلفظ تثنية شيخ أطمان جبهة الـواجل، قـال   ٩١١قال السمهودي (املتوىف 
وقد وصـفه  . إىل أحد حني سار 9ابن زبالة: بفضائهما املسجد الذي صلى فيه رسول اهللا

وبني سيدنا محزة والبلدة الطاهرة مسجد : <م كما يلي١٨٨٥هـ/١٣٠٣علي بن موسى سنة 
عند احلديقة الساملية على مرتفع من األرض وهو غري مسـقوف، وهـو مسـجد الشـيخني     

 .هـــ١٣٠٣. فالبنــاء احلــايل للمســجد متــأخر مــن ســنة >ويعــرف اآلن مبســجد الــدرع

 هـ): وهو من قسمني، اجلنويب عليه قبتـان والشـمايل  ١٤٠٠(املتوىف وقال إبراهيم العياشي 
 ...رحبة، وهو جمصص جتصيصاً قويـاً منـذ أن بـين، وبابـه مـن الـركن الشـمايل الغـريب        
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  ١.وهو عامر تقام يف الصلوات اخلمس
تقام يف هذا املسجد الصلوات اخلمس، وله إمام ومؤذن حيث أنـه مسـجل لـدى    ...

ري حتيط به املباين من ثالث جهات. وهو غري جمهز، وقد عرفـت  األوقاف. وهو مسجد صغ
فاعل خري قد قدم خدمة للمسجد حديثاً، جزى اهللا احملسنني خرياً. ويسمى هذا املسجد  أنّ

مبسجد الدرع ومسجد البدائع، ويقال له املسجد األثري أو التركي، ومسته األوقاف حـديثاً  
سم. ويقال سجد، ومل أقف على سبب تغيري اإلمسجد اخلري بلوحة صغرية علقت خارج امل

ى واملسلمون عندما خرجوا يف غزوة أحد، حيث صلّ 9ى فيه الرسولإنه املكان الذي صلّ
فيه العصر واملغرب والعشاء، وقيل بل املغرب والعشاء والفجر واستعرض اجليش عند أمجة 

وم أحد يف هذا املكـان  أنزل الدرعني اللذين كان يلبسهما ي 9الرسول الشيخني. وقيل إنّ
  .غدا إىل أحد وبات هناك مث أصبح و

وقد غلط بعض املؤرخني وظنه مسجد املستراح وهو غريه، أما مسجد املستراح فقد 
حارثة على طرف  ى يف مسجد بينصلَّ 9الرسول يكون مسجد بين حارثة حيث ذكر أنّ

  ٢.ى ميني النازلحرة بين حارثة، وكال املسجدين يقعان على طريق سيد الشهداء عل

  
                                            

 ـ .ه١/١٤١٨مطابع الرشيد ط، ١١٨ -١١١ :حممد إلياس عبد الغين  األثرية يف املدينة النبوية املساجد .١
 ـ .ه١٤٢١/ ١ط ٤٢ـ٤١ : غازي بن سامل التمام يف آثار املدينة النبوية رسائل .٢
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[

  
  مسجد بين زريق : *

يف املدينة املنـورة، وهـو أول   ، من اخلزرجـ   بتقدمي الزاي كزبري ـ  مسجد بين زريق
صـبح داخـل   أغراض توسعة املسجد النبوي أزيـل املسـجد و  ألو ،مسجد قرئ فيه القرآن

  .املسجد النبوي
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يـه وآلـه أجـرى اخليـل الـيت      إنّ رسول اهللا صـلى اهللا عل <قال الباقر عليه السالم: 

، زريق وسبقها من ثالث خنالت، فأعطى السابق عذقاً أضمرت من احلصى إىل مسجد بين
  ١.، وأعطى الثالث عذقاًوأعطى املصلّي عذقاً

  (بين حارثة) : أو املستراح مسجد االستراحة *

  

                                            
 . ٣١٢:  ٦األمة إىل أحكام األئمة، احلر العاملي  ةهداي .١
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  مسجد عينني : *

   ى فيـه  لـذي صـلّ  ح) امسجد عينني (مسجد الظرب، مسجد الصبح، مسـجد مصـب
   .احلبيب صلى اهللا عليه وآله
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  (علي عريضي): 7حممد الصادق بن مسجد عريض، وعنده قرب علي بن اإلمام جعفر
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  مسجد بين غفار (بين عبد األشهل) :
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  : 9وداع قرب النيب

 كامل الزيارة: مجاعة مشاخيي، عن سعد، عن بن عيسى، عن ابن فضال، عن يونس
اهللا عليه السالم عن وداع قرب الـنيب صـلى اهللا عليـه وآلـه      عبد قال: سألت أبا بن يعقوب

  ١.>ال جعله اهللا آخر تسليمي عليك ،السالم عليك ،اهللا عليك ىتقول: صلّ< :فقال
سـألت أبـا    :قَـال  ،عن صـفْوانَ بـن يحيـى    ،عن أحمد بن محمد ،محمد بن يحيى

لَم < :فَقَالَ. 9سلِّم علَى النيباُوال  9ممر في مؤخر مسجد رسول اهللاعن الْ 7الْحسن
  >.قُلْت فَيدخلُ الْمسجِد فَيسلِّم من بعيد ال يدنو من الْقَبر .يصنع ذَلك 7يكُن أبوالْحسن

 عليـه  السالم ينبغي ال أنه هب املراد لعل >،7مل يكن أبواحلسن<قوله عليه السالم: 
 خيـرج  وحـني  ،املدينة يدخل حني املقررة باآلداب يزوره بل ،املسجد باب ومن اًمار هكذا
 مـن  الدنو البد أنه املعىن و ،بعيد من عليه ميسلّ املدينة من خرج إذا مث ،الوداع زيارة منها
 أنـه  املعىن أو ،البعيدة البالد يف عليه ويسلم ،للخروج الزيارة صالة بعد عليه والسالم ،القرب

 حيـث  مـن  بعيد من عليه مفليسلّ وإالّ ،فليفعل قريب من عليه والسالم الدخول أمكنه إذا
فيـأيت  يدخل كان السالم عليه الكاظم إن املعىن يكون أن وحيتمل املسجد، يدخل وال ،مير 

 وجـه  أي علـى  عليه مفسلّ أنت وأما ،املسجد خلف مر ماكلّ قريب من عليه مويسلّ القرب
  ٢.قريب و داخل و خارج من تريد

  : :قيعالبأئمة ر ووداع قب

حممد عليهما السالم يف زيارة الوداع:  ما رواه ابن بابويه والشيخ، عن اإلمام علي بن
السـالم علـيكم    ـإىل أن قـال    ـع  مـود  إذا أردت االنصراف فقل: السالم عليكم سـالم <

وجعلين مـن حـزبكم، ومكـنين يف دولـتكم،      حوضكم، حشرين اهللا يف زمرتكم، وأوردين

                                            
 . ٥١٦:  ١٢؛ جامع أحاديث الشيعة، السيد الربوجردي  ١٥٧:  ٩٧، العالمة السي حباراألنوار .١
 .٢٦٣:  ١٨العقول، العالمة السي  مرآة .٢
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  ١.>أيامكم وأحياين يف رجعتكم، وملكين يف
ورمحـة اهللا   ،السالم عليكم سالم مودع ال سئم وال قال< إذا أردت االنصراف فقل:

 ،إنه محيد جميد. سالم ويلّ غري راغب عنكم، وال مستبدل بكم ،وبركاته عليكم أهل البيت
جعله اهللا آخر العهد من زيارة  وال زاهد يف قربكم، ال ،ال منحرف عنكمو ،وال مؤثر عليكم

قبوركم، وإتيان مشاهدكم، والسالم عليكم، وحشرين اهللا يف زمرتكم، وأوردين حوضـكم،  
وجعلين يف حزبكم، وأرضاكم عني، ومكَّنين يف دولتكم، وأحياين يف رجعتكم، وملَّكـين يف  

نيب بشفاعتكم، وأقال عثـريت مبحبـتكم، وأعلـى كعـيب     وغفر ذ ،أيامكم، وشكر سعيي لكم
 ساملاً غامناً منجحاً مبواالتكم، وشرفين بطاعتكم، وأعزين داكم، وجعلين ممن ينقلب مفلحاً

برضوان اهللا وفضله وكفايته، بأفضل مـا ينقلـب بـه أحـد مـن زواركـم،        فائزاً معاىف غنياً
ما أبقاين ربـي بنيـة     العود مثّ العود مثّ العود أبداًومواليكم، وحمبيكم، وشيعتكم، ورزقين اهللا

صادقة، وإميان وتقوى وإخبات، ورزق واسع حالل طيب. اللَّهم ال جتعله آخر العهـد مـن   
زيارم وذكرهم، والصالة عليهم، وأوجب يل املغفرة واخلري والرمحة والربكة والفوز، والنور 

وليائك العارفني حبقّهم، املوجبني طاعتهم، والراغبني واإلميان وحسن اإلجابة كما أوجبت أل
اجعلـوين يف   ،يف زيارم، املتقربني إليك وإليهم. بأيب أنتم وأمـي ونفسـي ومـايل وأهلـي    

مهّكم، وصيروين يف حزبكم، وأدخلوين يف شفاعتكم، واذكروين عند ربكم. اللَّهم صلّ على 
والسالم عليه وعليهم ورمحـة اهللا   ،مين السالم وأبلغ أرواحهم وأجسادهم ،حممد وآل حممد

  ٢>.وبركاته
سالم مودع  ،السالم عليكم<قال يف من ال حيضره الفقيه: إذا أردت االنصراف فقل: 

  .>ورمحة اهللا وبركاته ،ال سئم وال قال وال مالّ
أقول : ال ريب يف أن املؤمن املستبصر يرى األئمة عليهم السالم مطلعني على حاله 

                                            
 . ٢٢٤، احلر العاملي : اإليقاظ .١
 . ١٣:  ١بالئي الساطعة، الشيخ جواد بن عباس كر األنوار .٢
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لـديهم علـيهم    الشرح، وهو بقلبه يرى نفسه حاضـراً  هدين ألعماله كما تقدم يف طيوشا
هو عن إمامـه، هـذا حبسـب     وال ،األحوال، فكأنه بقلبه ال يغيب إمامه عنه السالم يف كلّ

 :ملشـاهدهم  املستفاد من اآلثار منهم عليهم السـالم أنّ  أنّ اإلميان واالعتقاد القليب، إالّ
وألزموهم باحترامها وتعظيمها، فإا من شعائر  ،ظوها وأرادوها من شيعتهمقد الح أحكاماً

الزائر إذا ورد إليها يلـزم   منها: أنّ، احترامية هلا أحكاماً اهللا تعاىل املأمورة بالتعظيم، مث إنّ
عليه اإلتيان بأمور من الغسل ولبس أنظف ثيابه يف غري زيارة احلسني عليه السالم والعمل 

يف  :إذا وصل فعليـه أن يسـلَّم علـيهم مبـا ورد منـهم      بيانه يف أول الشرح. مثّ مبا تقدم
ومنها: سالم الوداع كما هو املشهور من الشرع من أنه  زيارم ويسمى هذا بسالم الورود.

كما يستحب السالم عند الورود، كذلك يستحب عند الوداع، مث إنه ال إشكال يف استحباب 
  ١.وداعاً و السالم وروداً

  زيارة الوداع :

 قال: رأيت أبا احلسن عليه السالم وهو ،بن فضالاسناد، عن كامل الزيارة: ذا اإل
ع للخروج إىل العمرة فأتى القرب من موضع رأس رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه    يريد أن يود

م على النيب صلى اهللا عليه وآله ولزق بالقرب مث انصـرف حـىت أتـى    فسلّ ،املغرب وآله بعد
مـن األسـطوانة الـيت دون     ي وألزق منكبه األيسر بـالقرب قريبـاً  جانبه يصلّ قرب فقام إىلال

ى سـت ركعـات أو مثـان    املخلقة اليت عند رأس النيب صلى اهللا عليه وآله فصـلّ  األسطوانة
قال: فكان مقدار ركوعه وسجوده ثالث تسبيحات أو أكثـر، فلمـا فـرغ    . ركعات يف نعليه

قال: وذكر بعض أصـحابنا أنـه رآه    عرقه احلصا. سجود حىت بلّأطال فيها ال سجد سجدة
ه بأرض املسجد.لصق خد  

بـن   عن جده علي بن مهزيار، عن احلسن ،كامل الزيارة: حممد بن احلسن، عن أبيه

                                            
 . ٥٥٣:  ٥الساطعة، الشيخ جواد بن عباس كربالئي  األنوار .١
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قـال أبـو    قـال:  ،وابن أيب عمري وفضالة، عن معاوية بن عمار ،سعيد، عن صفوان بن حيىي
صـلى اهللا   دت أن خترج من املدينة فاغتسل مث ائت قرب الـنيب إذا أر<عبد اهللا عليه السالم: 

دخولـك وقـل:    عه واصنع مثل ما صنعت عنـد فود ،بعد ما تفرغ من حوائجك ،عليه وآله
ـ  ن توفيتين قبلإاللهم ال جتعله آخر العهد من زيارة قرب نبيك ف ين أشـهد يف ممـايت   إذلك ف

  عبدك ورسولك. حممداً أنّعلى ما أشهد عليه يف حيايت أن ال إله إال أنت و
  الكايف: علي بن إبراهيم، عن ابن أيب عمري مثله.

  .أقول: وجدت يف بعض نسخ الفقه الرضوي على من نسب إليه السالم
مدينـة   يستحب إذا قدم املدينة<أروي عن موسى بن جعفر عليهما السالم أنه قال: 
 ه ا مقام أن جيعـل صـومها يف  الرسول صلى اهللا عليه وآله أن يصوم ثالثة أيام فإن كان ل

  ..يوم األربعاء واخلميس واجلمعة.
 م وقل: السالم عليـك أيهـا الـنيب ورمحـة اهللا    مث قف عند رأسه مستقبل القبلة وسلّ

عليك  القاسم، السالم عليك يا سيد األولني واآلخرين، السالم وبركاته، السالم عليك يا أبا
 ،ال شـريك لـه   لقيامة، أشهد أن ال إله إال اهللا وحدهيا زين القيامة، السالم عليك يا شفيع ا

وجاهـدت يف  ، ونصـحت أمتـك   ،بلغت الرسالة، وأديت األمانة ،وأشهد أنك عبده ورسوله
، وطبـت ميتـاً   ،حيـاً  طبت ،صلى اهللا عليك وعلى أهل بيتك ،سبيل ربك حىت أتاك اليقني

ابنتك سـيدة نسـاء    وعلى ،ك، وابن عمك أمري املؤمننيى اهللا عليك وعلى أخيك ووصيصلّ
 ،وأطهـر الصـالة  ، أفضل السـالم وأطيـب التحيـة    ،وعلى ولديك احلسن واحلسني ،العاملني

  وعلينا منكم السالم ورمحة اهللا وبركاته.
التوبـة   وتدعو لنفسك واجتهد يف الدعاء للمؤمنني ولوالديك مث تصلي عند أسطوانة

وائت مقام جربئيـل   درت من الصالة فيها.وعند احلنانة ويف الروضة وعند املنرب أكثر ما ق
وهـو البـاب الـذي     3باب فاطمة وهو عند امليزاب إذا خرجت من الباب الذي يقال له

يا جواد يا كرمي يا قريب غـري بعيـد أسـئلك     فصل هناك ركعتني وقل: ،حبيال زقاق البقيع
ت الـدنيا  من املهالك وأن تسـلمين مـن آفـا    أن تعصمين يء،بأنك أنت اهللا ليس كمثلك ش
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إىل وطين بعد حج مقبـول وسـعي    وأن تردين ساملاً، واآلخرة ووعثاء السفر وسوء املنقلب
  آخر العهد من حرمك وحرم نبيك صلى اهللا عليه وآله. وال جتعله ،مشكور وعمل متقبل

وقبـور   مث ائت قبور السادة بالبقيع ومسجد فاطمة فصل فيها ركعتني وزر قرب محزة
اخللـوة   ومسـجد  ؛كـثرياً  فيها فضالً ح ومسجد السقيا ومسجد قبا فإنّالشهداء ومسجد الفت

فيهـا   يوبيت علي بن أيب طالب ودار جعفر بن حممد عليهما السالم عند باب املسجد تصلّ
  ركعتني.

ع قرب النيب صلى اهللا عليه وآله تفعل مثل مـا  مث إذا أردت أن خترج من املدينة تود
ين إف هم ال جتعل آخر العهد مين من زيارة قرب نبيك وحرمهيف األول تسلم وتقول: الل فعلت

عبدك ورسولك صلى اهللا  حممداً إن توفيتين قبل ذلك وأنّ ،اهللا يف حيايت شهد أن ال إله إالّأ
  عليه وآله.

والغسـل   وأنت قد اغتسلت أو أنت متوضئ إن مل ميكنك الغسل ع القرب إالّوال تود
  أفضل.

خنـتم   ،9ل إلينا من الروايات الواردة يف كيفيـة زيارتـه  مث أقول: ملا ذكرنا ما وص
وس، والشيخ والنقيب علي بن طا لفه وأورده الشيخ اجلليل املفيد، والسيدأ الباب بايراد ما
اللهم <: اهللا عنهم أمجعني واللفظ للمفيد ومؤلف املزار الكبري وغريهم رضي ،السعيد الشهيد

وأهـل   ،وأنبياءك املرسلني ،الصاحلني وعبادك ،فاجعل صلواتك وصلوات مالئكتك املقربني
على حممد عبدك  ،من األولني واآلخرين ممن سبح لك يا رب العاملني ،السماوات واألرضني

وخاصتك وصفوتك وخريتك من خلقـك، اللـهم    ورسولك ونبيك وأمينك وجنيك وحبيبك
مرتبة وأرفعه إىل أسىن  واآلخرون، اللهم امنحه أشرف يغبطه به األولون حمموداً ابعثه مقاماً

، وجاهد يف سـبيلك،  الوسيلة والرتبة العالية اجلليلة، كما بلغ ناصحاً درجة ومرتلة، وأعطه
 األذى يف جنبك، وأوضح دينك، وأقام حججك وهدى إىل طاعتك، وأرشد إىل وصرب على

م عليهم وسلِّ ،األخيار من عترته ،يتهعليه وعلى األئمة األبرار من ذر مرضاتك، اللهم صلّ
مقبول الشفاعة عندك  إليك سواهم وال أرى شفيعاً ، اللهم إين ال أجد سبيالًأمجعني تسليماً
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مـن أعـدائهم آمـل     وبـالرباءة  ،وبواليتهم أرجـو جنتـك   ،ب إىل رمحتكم أتقر ،غريهم
م وجيهاًاخلالص من عذابك، اللهم فاج يف الدنيا واآلخرة علين   وارمحـين   ،بنيومـن املقـر

  ١.>رحم الرامحنيأ اي

µ     µ     µ  

                                            
 .١٦٠ـ١٦٢:  ٩٧حبار األنوار، العالمة السي . ١




