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 حتقيق

 حلسينيعبد اهلل ا

 غفر اهلل له ولوالَديه وللمسلمني أمجعني

 جزء  
 في القبر الذي عند

 بدمشق باب َجْيُرْون
 

 

 تأليف
مشقي الشَّافعي ين القَيسي الد ِّ  اإلمام الحافظ ابن ناصر الد ِّ

 هـ( 842 -هـ  777)
 

 

يٍَّة نفيسٍة عليها سماع  بخط ِّ المؤل ِّف ة محقَّقًا على نسخة خط ِّ ل مرَّ  يُنشر ألوَّ
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حيم محن الرَّ  بسم اهلل الرَّ

 

مة التَّحقيق  مقد ِّ
 

الة واالعاملني احلمد هلل رب   الم عىل حممَّ ، والصَّ ، الطَّاهرينالطَّي بني ، وعىل آله د سي د املرسلنيلسَّ

 . ينإىل يوم الد   ، ومن تبعهم بإحسان  نييام  ر  املَ وأصحابه الغ  

 بعد،،،ا أمَّ 

مما  هي عن املنكر: إنكارهم لكثي  يف باب األمر باملعروف والنَّ  املباركةني املصلحة من جهود األئمَّ إنَّ ف

بور واملشاهد املنسوبة لألنبياء وغيهم التي افت علت عىل يد بعض املبتدعة واجلهلة، وكشفهم اشت هر من الق  

 .العميل الدؤوب إلزالتها وآثارهاحلقيقتها التَّارخيية، وفضحهم ملقاصدها الباطلة، وسعيهم 

نوتنقسم جهود من   يف ذلك إىل ثالثة أقسام:منهم  دوَّ

 

ة: : مصنَّفات عامَّ  أوًلا

 

، »التَّاريخ»و، »البدع واملحدثات»، و»الفتاوى»و، »الفقه» دواوينوهي مباحث علميَّة شائعة يف 

 بعض القبور. حقيقةوغيها، تنبو عن احلرص حول 

 

فردة:ثانياا: مصنَّفات   م 

 

دة، ثار حوهلا اجلدل، وخيف من اًلفتتان هبا،  رسائل وأجزاءي وه علميَّة مستقلَّة حول حقيقة قبور حمدَّ

 منها:

جمموع »هـ(، وهي مطبوعة ضمن  728ة )املتوىف ًلبن تيميَّ  »رسالة يف رأس احل سني ريض اهلل عنه». 1

 ( .489-27/450) »الفتاوى

مشقيًلبن  »هي عن املنكرعروف والنَّ الكنز األكرب يف األمر بامل». 2  928)املتوىف  قايض َعجلون الد 

 .، ط بع بتحقيقيهـ(
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ن». 3 ور ة العيون يف أخبار باب َجير  ، ط بعت بتحقيق: د. هـ ( 953احلي )املتوىف ًلبن طولون الصَّ  »قرَّ

 ين املنجد.صالح الد  

 

ف  :(1)ةـة واملوضوعرـث املشتهـردة يف مصنَّفات األحاديـثالثاا: مباحث م 
 

ة وأحلقوها ب ة  دواوينوهي مباحث علميَّة مجعها األئمَّ األحاديث املشتهرة واملوضوعة، لبيان حقيقة عدَّ

هرة، ومن هذه املصنَّفات:قبور مشهورة، فكيف بالَّ   تي دوهنا ش 

م ذوي جاللة ، مبحث: قبور ألقوا»املقاصد احلسنة يف بيان كثي من األحاديث املشتهرة عىل األلسنة». 1

 هـ(.  902خاوي )املتوىف ( للسَّ 482-480ه )ص مع بطالن ذلك كل  

، مبحث: قبور ألقوام ذوي جاللة »اس من احلديثب من اخلبيث فيام يدور عىل ألسنة النَّ ي  متييز الطَّ ». 2

 هـ(. 944يباين )املتوىف يبع الشَّ ( ًلبن الدَّ 201-202ه )ص مع بطالن ذلك كل  

-2/271ه )، مبحث: قبور ألقوام ذوي جاللة مع بطالن ذلك كل  »يف األحاديث املشتهرة ذرةالشَّ ». 3

 احلي.ًلبن طولون الصَّ  (273

 تَّ ( للفَ 220اء )ص ـاء واألوليـور األنبيـض قبـاب يف بعــ، ب»اتـوعـوضـرة املــذكـت». 4
)املتوىف ي ن 

 .هـ( 986

ه قوام ذوي جاللة مع بطالن ذلك كل  ، مبحث: قبور أل»األرسار املرفوعة يف األخبار املوضوعة». 5

 هـ(. 1014( لعيل القاري )املتوىف 386-381)ص 

( لعيل 230-227، مبحث: مما ًل أصل له من القبور )ص »املصنوع يف معرفة احلديث املوضوع». 6

ا القاري   هـ(. 1014)املتوىف أيضا

( 280-279)ص  »األلسنة خمترص املقاصد احلسنة يف بيان كثي من األحاديث املشتهرة عىل». 7

 هـ(. 1122رقاين )املتوىف للز  

                                                                                                               

بور وأمكنة منسـوبة لألنبيـاء وغـيهم، وص تصـك تلـك ق  »حتت عنوان : اجلزءقد أدرجت  هذه املباحث ضمن مالحق  (1)

 .»سبة إليهمالن  
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، مبحث: قبور ألقوام »اسكشف اخلفاء ومزيل اإللباس عام اشتهر من األحاديث عىل ألسنة النَّ ». 8

 هـ (. 1162( للعجلوين )املتوىف 403-2/401ه )ذوي جاللة مع بطالن ذلك كل  

وص  ،ائدة: يف ذكر قبور وأمكنة منسوبة لألنبياء وغيهم، ف»أسنى املطالب يف أحاديث خمتلفة املراتب». 9

 هـ(. 1277د احلوت )املتوىف ( ملحمَّ 353-352سبة إليهم )ص تصك تلك الن  

ابع اهلجري افتعل  معو  ن أحد أبواب مدينة دمشقور عند باب َجير   اقربا بعض اجلهلة بدايات القرن السَّ

، األخيار ببطالنه نه، وأفتى العلامءأ نكر هذا الفعل القبيك يف زماف ،-حرسها اهلل تعاىل وسائر بالد اإلسالم-

ا عىل العابثني. ين، وتضييقا ا لذرائع الفتن، وتوسعةا للامر   صيانةا جلناب التَّوحيد، وسدًّ

ة  م دَ يف املكان املذكور  -ريض اهلل عنهم-األعالم ومن عجيب كرامات األئمَّ عوات، عَ أهنَّ وا هبذه الدَّ

وإزالة ، ن أعان عىل هدمهجزل ثواب مَ أو، ب يف بنائهمن تسبَّ  َنكال ضاعف اهلل  »أيب شامة املقديس: ك

، »ارفَّ ألعدائه من الك   د  َص رامل  ، ارم يف هدم مسجد الّض  ي صىل اهلل عليه وسلَّ ب  ة النَّ نَّ ا لس  اتباعا ، اعتدائه

»نور ير  ذي يف َج ب القرب الَّ خير  رجالا َأق م لدينك  همَّ اللَّ »النَّووي: و
مشقيوابن نارص ا، (1) ين الد  فأجزل » :لد 

م، ؤهلس  ومنحهم دعوهتم،  عزَّ وجلَّ فاستجاب اهلل  ،»قش من الباباهلل  األجر والثواب، ملن يمحو هذا النَّ 

ق م    !من كرامةام أعظمها ، فرادهموحقَّ

ا هذا اجلزء املفرد الوجيز النَّفيس الذي بني يَديك ن بد» :أمَّ ور  »مشقجزء يف القرب الذي عند باب َجير 

مشقي ابن لإلمام  ين الد  ا ملواقف أهل العلم الذين حكموا عليه  -رمحه اهلل تعاىل-نارص الد  في عد  توثيقا

ا مهامًّ يف بيان حقيقته  ا  يستمرَّ ى حتَّ  ،عىل توايل األزمانبالب طالن، ومرجعا ا بذلك إن شاء اهلل تعاىل طريقا عامَّ

لَّ واهلوان.والبهتان ل البدعكام كان، حمفوظاا من حمدثات أهللمسلمني   ، زادهم اهلل  الذ 

مت  بني يدي قد و  مبحَثني: اجلزءقدَّ

ل: مشقيبن ا ماماإل ؤل فملاترمجة  األوَّ ين الد   .نارص الد 

 دراسة اجلزء. الثَّاين:

ن، و :وأحلقت  به ور ى من باب َجير  ، وأبراجها دمشق وسورهامدينة ألبواب  اتقريبيًّ  اخمطَّطا صورةا ملا تبقَّ

 منسوبة لألنبياء وغيهم، وص تصك تلك الن سبة إليهم. بور وأمكنةق  مبحثاا يف و

                                                                                                               

 .( للغياين11)ص  »نبذة عن آخر حياة ابن تيميَّة» (1)
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ىل أن  سبحانه وتعاىلأسأل  اهلل  ين، وقمع املبتدعة بأسامئه احل سنى وصفاته الع  يديم ببقائه تأييد الد 

ينا عنه من البدع واملخالفات، واملفسدين، ويوف قنا للعمل بام أمرنا به من الطَّاعات، وجين بنا كلَّ م ينفع وا هن 

ولنا ولوالدينا وملشاخينا وإلخواننا وألحبابنا  سخلنَّالو للمؤل فاإلسالم واملسلمني، ويغفر  اجلزء اهبذ

سلمني أمجعني. اتنا ولتالمذتنا وللم  يَّ  وألهلينا ولذر 

رب  احلمد هلل آخر دعوانا أن و، بعنيالتَّا، وعىل آله، وصحبه، واألمنينبي  العىل وسلَّم وصىلَّ اهلل 

 .العاملني

د سعيد الحسيني   وكتبه / عبد هللا بن محمَّ

 البحرين –البُسيتين 

Al7usaini81@gmail.com 
 

 فجر يوم اجلمعة

 هـ 1439من شهر ذي القعدة  7 

 م7/2018/ 20
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 ولالمبحث األ
مشقيالد ِّ  رصانابن مؤل ِّف اإلمام لاترجمة   ين الد ِّ

 هـ( 842 -هـ  777)
 (1) يبن فهد الهاشمي المك ِّ اعمر  :تلميذه وكاتب هذا الجزء بقلم

 

يخ » َاهد د بن عبد اهلل بن حممَّ حممَّ الشَّ د بن بن يوسف بن حممَّ  -وفتك اجليم بضم امليم-د بن أمحد بن جم 

مشقي الشَّ  -بفتك القاف وسكون الياء املثناة من حتت-أمحد بن عيل الَقيريس  هي بابن نارص الشَّ  ،افعيالد 

 ين، أبو عبد اهلل بن أيب بكر.ين، احلافظ شمس الد  الد  

 أ هبا.م سنة سبع وسبعني وسبع مائة بدمشق، ونشلد يف العرش األول من املحرَّ و  

ه سمع من لفظه يف يسمعهم احلديث، وأنَّ ف ،غار يف املكتبامت كان يدور عىل الص  املحب الصَّ  وذكر أنَّ 

عنه باإلجازة إن ص يكن  ث  ين أمحد بن يوسف البانيايس شيئاا ًل يذكره، وكان حيد  يخ شهاب الد  مكتب الشَّ 

ا.  سامعا

عة من أهل دمشق والواردين إليها، وًلزم احلافظ وطلب احلديث بنفسه، فقرأ، وسمع الكثي عىل مجا

امع عىل يس يف السَّ هَ ين خليل بن حممد األقفج به، ورافق احلافظ غرس الد  وخترَّ ، ةائحي مدَّ ين الرشَّ مجال الد  

امي، وأمحد بن خليل املرداوي، ومريم بنت األذرعي، وأجاز له الربهان الشَّ ، وغيه ،هبيأيب هريرة بن الذَّ 

  بن عثامن املرصي، ومجاعة.ومعني

                                                                                                               

ـــيو » (1) ، رصيـــةًلبـــن خطيـــب النا( 226-2/225) »الـــدرر املنتخـــب»انظـــر: ، و(239-238ص ) »معجـــم الش 

 (289-3/285) »املعجم املؤسس»، وللمقريزي( 128-3/127) »درر العقود الفريدة»و(، 4/1148) »السلوك»و

للتقـي ابـن فهـد ( 209-206)ص  »حلظ األحلاظ»، وللريض العامري (55-54ص ) »هبجة الناظرين»، وًلبن حجر

-8/102) »الضوء الالمع»، وتغري بردي( ًلبن 2/581) »الدليل الشايف»و (15/465) »النجوم الزاهرة»، واملكي

شـذرات »، ولنعيمـي( ل33-1/32) »الـدارس»، وللسـيوطي( 250ص ) »ذيل طبقات احلفاظ»، وللسخاوي( 105

ـا من املعارصين زكريا بن عبد العزيز اجلاسم شيخال أفردوقد ، وغيهم، العامد( ًلبن 356-9/354) »الذهب يف  كتابا

ه:  يفين الد  رص الد  اإلمام ابن نا»ترمجته سامَّ  .»مشقي وجهوده يف احلديث الرشَّ
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د اخلطَّ باق، وشارك يف العلوم، ونظر يف األدب حتى نظم الش  ط  وكتب ال عىل طريقة  عر الوسط، وجوَّ

ر ه غالباا، وكتب به الكثي، وتفرَّ هبي بحيث صار حياكي خطَّ احلافظ الذَّ  د بعلم احلديث ببلده، وتصدَّ

ث بالكثي.تلالش  غال، وحدَّ

توضيك املشتبه يف أسامء »دات، وثالث جملَّ  »جامع اآلثار يف مولد املختار»فات احلسنة، منها: ف املؤلَّ وألَّ 

د لطيف، هبي يف جملَّ هبي، وأفرد منه أوهام الذَّ وهو توضيك مشتبه الذَّ  ،داتثالث جملَّ  »جال وغريبهالر  

ج لنفسه أربعني رشحني، وخرَّ  ورشحها ،م قصيدة يف علوم احلديثظَ ة، ونَ اظ يف ألفيَّ م أعيان احلفَّ ظَ ونَ 

 حديثاا متاينات األسانيد واملتون.

إىل أن مات،  واستمرَّ  ،ل ما أ نشئمن أوَّ  ،ارصي من مسجد القصبويل اإلمامة واخلطابة باجلامع النَّ 

 ة أمايل إىل أن مات.ة بدمشق، يف أوائل سنة سبع وثالثني، فأمىل هبا عدَّ وويل مشيخة دار احلديث األرشفيَّ 

ا للخاص  و مة، حافظاا، كثي احلياء، سليم اخلاطر، حسن األخالق، متواضعا ا، عالَّ والعام،  كان إماما

ا عند الناس، حسن البرش والود   أن  شديد اًلحتامل، قلَّ  ،، لطيف املحارضة واملحادثة، كثي املداراةحمبوبا

ا بام يكرهه ولو   ام ألصحابه.يَّ ذاه، ذا مرؤة غزيرة وإفضال جزيل ًل سآيواجه أحدا

فن بمقابر العقيبة خر سنة اثنتني وأربعني وثامن مائة بدمشق، ود  ومات يف ثامن عرشين شهر ربيع اآل

 .عند والده

  .»ام بعده يف جمموعه مثله، رمحه اهلل، وريض عنهوص خيلف بالشَّ 
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 المبحث الثاني
 دراسة الجزء

 

 اسم الجزء: •
 

، وعنـدما  -رمحه اهلل تعاىل-ص يضع املؤل ف  ه باسم معـنيَّ ا، كام أنَّ النَّاسخ ص يسم  دا هلذا اجلزء اساما حمدَّ

 .»جزٌء يتعلَّق باملكان املذكور»ذكره ابن قايض عجلون قال: 

ا أقرب إىل مضامني اجلزء.»بدمشق نور ير  جزء يف القرب الذي عند باب َج »وقد آثرت  تسميته بـ   ؛ ألهنَّ

 نسبة الجزء: •
 

فهالن سبة إىل  هذا اجلزء ثابت  ، وذلك ألمور  عديدة ، منها:مؤل 

ا من لفظه. أنَّ -1  النَّاسخ قد افتتك اجلزء بذكر اسم مؤل فه سامعا

ة سامع الكاتب ومن معهأنَّ -2 ، وهذه املرتبـة مـن إلمالئه املؤل ف قد أثبت بخط ه يف آخر اجلزء صحَّ

ة الن سخ  .أقوى مراتب صحَّ

 من أهل العلم، منهم: ليه مجاعةٌ اجلزء قد نسبه إأنَّ -3

افعي ) مشقي الشَّ ين أبو بكر بن عبد اهلل ابن قايض َعجلون الد  هـ(، وهو  928 -هـ  841* تقي الد 

اته عنه، قال يف (: 78-70)ص  »لكنز األكرب يف األمر باملعروف والنَّهـي عـن املنكـرا»كتابه  ضمن مرويَّ

ـة، شمس الـد  اميَّ ة، حافظ البالد الشَّ ميخ، اإلمام، العاص، العالَّ ذكر الشَّ » د، الشـهي ين، أبـو عبـد اهلل، حممَّ

ـزء يتعلَّ يف ج   -رمحه اهلل تعاىل-ين بابن نارص الد   ةا إن ص تكـن ق باملكان املـذكور، ونرويـه عنـه إجـازة عامَّ

ـ»، فنقله بحروفه، ثمَّ قال: »ة، قال يف اجلزء املذكورخاصَّ  زئـه  الـد  يخ ابـن نـارصانتهى كـالم الشَّ ين يف ج 

 .»املذكور

مشقي احلنفي ) احلي الد  د بن عيل ابن طولون الصَّ ين حممَّ جزئـه: هـ( يف  953-هـ 880* شمس الد 

كـامالا لشـيخه  »لكنـز األكـربا»(، حيث سـاق كتـاب 18-17)ص  »نور ير  ة العيون يف أخبار باب َج قرَّ »

 ابن قايض عجلون، وقرأه عليه، ومنه هذا اجلزء.

يف»*  ي الرشَّ  (.9/326) »فهرس خمطوطات مكتبة احلرم املك 

ا مع أسلوب -4  .يف تصانيفه األخرى املؤل فأنَّ أسلوب اجلزء يتَّفق متاما

 موضوع الجزء: •
 

ق فيه املؤل ف إىل بيان حقيقة القرب الذي عند باب َج  ا بكتـاب بدمشـق نور ير  تطرَّ الباعـث »، مستشـهدا

مشـقي لإلمـام أيب شـامة املقـديس  »عىل إنكار البدع واحلـوادث صـل إليـه حـول بـدايات بإسـناده املتَّ الد 
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نيعة، مبي ناا مـا  افتعال القرب وتضاعف خطره بعد بناء مسجد مغصوب عليه، معل الا سبب هذه البدعة الشَّ

ن نقش نَس  فرتى عىل عتبة بابه بفعل العوام واحرتاقه واهنياره يف فتنة تيمور،استجدَّ فيه م  داعياـا ملـن  ب  م 

ا للباطل. ى من آثار النَّقش؛ إزهاقا  يمحو ما تبقَّ

يَّة المعتمدة في التَّحقيق: •  وصف النُّسخة الخط ِّ

ة  حمفوظ  تامَّ
ـيف مكتبةيف  ة  اعتمدت  يف التَّحقيق عىل نسخة  وحيدة  نفيسة  ي الرشَّ حرسـها -احلرم املك 

 (.106جمموعة رقم )التَّاريخ،  -( 3862/4قم العام )الرَّ ، -اهلل تعاىل

(، ويف كــل 94-93ابــع ضــمن جممــوع، يف ورقــة واحــدة مــن صــفحة )تيــب الرَّ ويقــع اجلــزء يف الرتَّ 

ا.( 23) صفحة  سطرا

ين أبـو القاسـم تلميذه : هو -ؤل ف يف هذا املجموعامل مصنَّفاتومجيع - اهوناسخ   مة نجـم الـد  العالَّ

د د بن أيب بن  املدعو عمر حممَّ د بن حممَّ ـافعي )حممَّ ـي الشَّ د بن فهد اهلاشـمي العلـوي املك   812اخلي حممَّ

د صـي   885 -هـ  ، وحـدَّ
 
ا من لفظ مؤل فها باملـداد األسـود بخـطس نسـخيس معتـاد  مقـروء هـ(، كتبها سامعا

ل ورؤوس الفقـرات وهنايتهـا وخطـول التَّنبيـه الفوقيَّـة والفواصـل باملـداد األمحـر،  والتـزم نظـام التَّحم 

م احلرام، سـنة سـبع وعرشـين وثـامين مائـة، ، وذلك عقيبةالتَّ  ك جبـل فر بَسـيوم األحد، العرشين من املحرَّ

ي ون
 .َقاس 

وهذه الن سخة من إمالء املؤل ف، ومقابلٌة عىل أصله، ويف آخرها سامع للنَّاسخ ومن معه عىل املؤل ـف 

 بخط ه.

ــون هــذا اجلــزء خطــأا يف املجمــوع، و ن ــد ع  ــيففهــرس خمطوطــ»وق ــي الرشَّ ــة احلــرم املك   »ات مكتب

 .»بواعث الفكرة يف حوادث اهلجرة»( بـ: 9/326)

 عملي في تحقيق الجزء: •
 

 نسخت  اجلزء املخطول عىل الطَّريقة اإلمالئيَّة احلديثة، ثم قابلت  املنسو  باملخطول. .1

مشقي لترمجت   .2 ين الد  مة ا اجلزء: هذ ناسخبقلم تلميذه ولمؤل ف اإلمام ابن نارص الد  بـن اعمر العالَّ

ي  .، وأحلت  إىل أهم  املرتمجني لهفهد اهلاشمي املك 

جت  اآلي .3  وجعلته بني معقوفتني. ،قالقرآنيَّة يف النَّص املحقَّ  ةخرَّ

 ترمجت  لألعالم ترمجة موجزة، وأحلت  إىل أهم  املرتمجني هلم. .4

فت  باملواضع واملدارس املذكورة. .5  عرَّ

كل م .6  ا حيتاج إىل ضبط من النَّص.ضبطت  بالشَّ
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 عزوت  إىل املراجع العلميَّة املنقول منها. .7

 الغريبة من كتب الل غة وغيها. الكلامت ت  فّسَّ  .8

 أضفت  بعض التَّعليقات والن قوًلت املتعل قة باجلزء يف هامش التَّحقيق. .9

ة التَّ أضفت   .10  الية:إليه املالحق املهمَّ

ل: ى من با األوَّ نصورة ملا تبقَّ ور  .بدمشق ب َجير 

كالمها من إعداد األستاذ قتيبة  ،دمشق وسورها وأبراجهامدينة خمطَّط تقريبي ألبواب  :ثَّاينال

 .الشهايب

منسوبة لألنبياء وغيهم، وص تصك تلك الن سبة إليهم، استللت ها من مصنَّفات  بور وأمكنةق   :ثَّالثال

 .، مع ترقيمهااألحاديث املشتهرة واملوضوعة

 ، واملحتويات.نعت  فهرس املصادر واملراجعص .11
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  بدمشق جزء  في القبر الذي عند باب َجْيُرْون
 تأليف

مشقي القَ  ين الد ِّ  سي الشَّافعييْ اإلمام الحافظ ابن ناصر الد ِّ
 هـ( 842 -هـ  777)

ق[  ]النَّص  املحقَّ

 

حيم93] محن الرَّ  [ بسم اهلل الرَّ

د، وصحبه، وسلَّم صىلَّ اهلل عىل د، وآل سي دنا حممَّ  سي دنا حممَّ

ثنا سي   مةحدَّ يخ، اإلمام، العاص، العالَّ ة، احلَرب، احلافظ، قامع ، دنا وموًلنا، الشَّ دوة، احل جَّ األَوحد، الق 

اميَّة، شمس ين، حافظ البالد الشَّ نَّة والد  د ، ين، أبو عبد اهللالد   املبتدعني، نارص الس  يخ املرحوم حممَّ بن الشَّ

ين أيب عبد اهلل حممَّ  يخ املقديس نارص الد  ين أيب بكر عبد اهلل بن الشَّ مشقييسد، الَقير هباء الد  هي ، الشَّ ، الد 

م احلرام، سنة سبع وعرشين ه  فظ  من لَ  -أبقاه اهلل تعاىل- ينبابن نارص الد   ، يف يوم األحد، العرشين من املحرَّ

ي ونفر بَس وثامين مائة، 
 :(1) ك جبل َقاس 

د عبد اهلل بن  قال: أنبأنا د بن اإلمام أيب حممَّ ين، أبو بكر، حممَّ مة، شمس الد  مجاعٌة، منهم: احلافظ، العالَّ

دي  عر ين، أيب احلسن، عيل بن حييى بن أيب بكر (2)أمحد بن املحب  السَّ يخ، الفاضل، مجال الد  ،  عن الشَّ

                                                                                                               

ي ون: (1)
ة مغاور وكهوف، وكان يف  َقاس  سفحه هو اجلبل امل رشف عىل مدينة دمشق من جهَتيها الشاملية والغربية، وفيه عدَّ

 وجامعان، ومارسـتان، وسـوق كبـي، أول مـن سـكن بـه املقادسـة الـذين هـاجروا مـن بـالد ،ومدارس ،وربط ،ربت  

، فجاءوا وسـكنوا بـه، وسـكن معهـم بعـد ذلـك نـاس كثـي ،القدس حني كان ملوكهم الفرنج قبل فتك صالح الدين

احلية، انظر :  ان، وبجبل الصَّ ا باجلبل، وبجبل دير مرَّ وفيـات »(، و296-4/295) »معجم البلدان»وي عرف اختصارا

معجـم دمشـق »(، و3/1057) »نـة والبقـاعمراصد اًلطالع عىل أسـامء األمك»(، و4/391( و)2/342) »األعيان

 (.1/138) »التارخيي

الصاحلي السعدي حممد بن املحب عبد اهلل بن أمحد بن املحب عبد اهلل  هـ(: 789 -هـ  712ابن املحب الصامت ) (2)

امت،   )ص »املعجم املختص باملحدثني»، شمس الدين: حافظ، حمدث، مسند، انظر: أبو بكراملقديس احلنبيل، الصَّ

 »غاية النهاية»، و(133-1/132) »ذيل التقييد»، و(41-40)ص  »ذيل طبقات احلفاظ»، و(235-236

درر العقود »(، و92-91)ص  »الرد الوافر»(، و1511-3/1509) »التبيان لبديعة الزمان»، و(2/174-175)

إنباء »و (،210-5/209) »الدرر الكامنة»(، و233-3/232) »تاريخ ابن قايض شهبة»(، و3/184) »الفريدة

 (.344-1/343) »الغمر
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اط بي  مة، احلافظ، م   ، قال: أخربنا(1)الشَّ يخ، اإلمام، العالَّ َرق، بقيَّة الشَّ
ين، فتي الف  املجتهدين، شهاب الد 

افعي، أبو َش أيب حممَّ  محن بن إسامعيل بن إبراهيم، املقديس، الشَّ ، قراءةا -رمحة اهلل عليه-(2)ة امَ د، عبد الرَّ

ل، سنة اثنتني ومخسني وستامئة ، يف شهر ربيع األوَّ ليَّة عليه وأنا أسمع 
قال يف بدمشق،  (3)، باملدرسة الَعاد 

 :(4) »الباعث عىل إنكار البدع واحلوادث»كتابه 

                                                                                                               

، أبو التجيبي األندليس الشاطبي الدمشقي الشاهد عيل بن حييى بن عيل بن أيب بكر :هـ(721 -هـ  636الشاطبي ) (1)

(، 4/62) »العربذيل »و(، 64-2/63) »معجم الشيو  الكبي»، انظر: فقيه، قرئاحلسن، عالء الدين: مسند، م

-22/198) »الوايف بالوفيات»(، و3/572) »أعيان العرص وأعوان النرص»و ،(218)ص  »ذيل تاريخ اإلسالم»و

 (.4/162) »الدرر الكامنة»، و(227-2/226) »ذيل التقييد»و(، 199

عبد الرمحن بن إسامعيل بن إبراهيم بن عثامن املقديس الدمشقي الشافعي، أبو  هـ(:655 -هـ  599أبو شامة املقديس ) (2)

 »ذيل مرآة الزمان»(، و45-37)ص  »الذيل عىل الروضتني»لدين: إمام، جمتهد، متفنن، انظر : حممد، شهاب ا

تذكرة »(، و115-15/114) »تاريخ اإلسالم»(، و248-4/246) »طبقات علامء احلديث»(، و2/367-368)

 »فوات الوفيات»(، و362-361)ص  »معرفة القراء الكبار»(، و3/313) »العرب»(، و4/168) »احلفاظ

 »طبقات الشافعية الكربى»(، و4/124) »مرآة اجلنان»(، و70-18/67) »الوايف بالوفيات»(، و2/269-271)

 »غاية النهاية»، و(81-2/80) »ذيل التقييد»(، و474-17/472) »البداية والنهاية»(، و8/165-168)

 (.1421-3/1419) »التبيان لبديعة الزمان»، و(1/365-366)

ت نسب للملك العادل سيف الدين أيب بكر حممد بن أيوب بن شادي التي أنشأها يف العهد  ة الكربى:املدرسة العادلي (3)

س  619هـ، وتويف قبل أن تكتمل، فأمتها ولده املعظم سنة  612األيويب سنة  هـ، وكانت قبلة لطلبة العلم حيث درَّ

سة قبالة املدرسة الظاهرية الكربى، فيها مجاعة من كبار العلامء والقضاة والفقهاء، وًل يزال بناؤها قا ئاما يف حي الكالَّ

 »الدارس يف تاريخ املدارس»م املتحف الوطني، واملجمع العلمي العريب، انظر: 1919وقد أ سس فيها سنة 

 (.2/195) »معجم دمشق التارخيي»(، و1/271-278)

ره من بدعة التَّعظيم ملواضع خمصوصة يف (، وذلك أثناء حتذي102-101)ص  »الباعث عىل إنكار البدع واحلوادث» (4)

أيـنام  -رمحكـم اهلل  -فـانظروا »(: 105)ص  »كتـاب احلـوادث والبـدع»كل بلـد، واستشـهاده بكـالم الطرطـو  يف 

وينوطـون هبـا ، ويرجـون الـربء والشـفاء مـن قبلهـا، مـون مـن شـأهناويعظ  ، وجدتم سدرة أو شجرة يقصـدها النـاس

: »فاقطعوها، أنوالفهي ذات ، املسامي واخلرق ق اسـحإولقد أعجبنـي مـا صـنعه الشـيخ أبـو »، فعلَّق أبو شامة قائالا

 حممـد بـن أيب العبـاس  ، أبـو عبـد اهللالصالك ه حكى عنه صاحب  ، أحد الصاحلني ببالد إفريقية يف املائة الرابعة، ب نََياين  اجل  

ر عليهـا ن تعـذَّ َمـ، توهنـا مـن اآلفـاقأي، ة قـد افتتنـوا هبـاالعامَّ كان ة، عني العافي: ىني تسمَّ نبه عَ اىل جإأنه كان ، باملؤد  

ف هبا الفتنة، ىل العافيةإامضوا يب : قالتولد، أو ، نكاح ر  ـأف: قال أبو عبد اهلل، فت ع   ذ سـمعت  ، إحر ذات ليلـة  نـا يف السَّ
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ن ور ير  جَ ب  ، (1)ابلةريق السَّ الطَّ  عهم عىل قطإقدام   :ر  مَ وأَ  ،ن ذلكدهى م  أو :قلت  »
حد األبواب أيف  (2)

ةيَّ اد  الثة القديمة العَ الثَّ 
الة وعليه اهلل سليامن  نبي  يف زمن  تي هي من بناء اجلن  الَّ ، (3) من بناء  و، أالمالسَّ الصَّ

حرسها - (4) »تاريخ مدينة دمشق»يف كتاب  م عىل ما نقلناه  قد  ؤذن بالتَّ ا ي  ممَّ ، ذلك وقيل فيها غي، نيرنَ ذي القَ 

 .اميل  الشَّ  وهو الباب  ، -اهلل تعاىل
ذلك املكان  ا يقتيض أنَّ أى مناما ه رَ أنَّ ، وستامئة   وثالثني ثق به يف شهور سنة ستس ون ًل ي  بعض مَ  مهل ذكرَ 

 .(5) المعليهم السَّ  أهل البيت فن فيه بعض  د  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

فـال ، ها لـكهـدمت  إين قد هم اللَّ : ثم قال ، بك عليهالص  لن وأذَّ ، هاه قد هدمَ فوجدت  ، فخرجت  ، ق نحوهااسحأيب إأذان 

 .» وأدهى من ذلك ..»، ثم قال: »ىل اآلنإفع هلا رأس فام ر  : قال، اترفع هلا رأسا 

ابلة: (1)  (.29/162) »تاج العروس»(، و11/320) »لسان العرب»أي الطريق املسلوكة، انظر:  السَّ

ند التقاء زقاق النارنجة بجادة القيمرية اليوم، واملؤدية إىل اسم للبوابة الرشقية الضخمة بأقسامها الثالث ع :ونير  َج  (2)

رواق سوق معبد جوبيرت الدمشقي قبل أن يتحول إىل اجلامع األموي، وشاعت هذه التسمية عىل كامل حي النوفرة 

بن احلايل، وينحو املؤرخون العرب إىل أن اسم جيون منسوب إىل ملك يمني، هو جيون بن سعد بن لقامن بن عاد 

عوص بن إرم بن سام بن نوح، وقيل غي ذلك، وما زالت بقايا باب جيون ماثلة للعيان عند النهاية الرشقية من حي 

النوفرة، بينه وبني بداية سوق القيمرية، ويتألف من بوابتني صغيتني كانت بينهام بوابة الدخول الكربى الرئيسية، وًل 

قايا القوس الرومانية املاثلة إىل اليوم يف حملة باب الربيد بني النهاية الرشقية وجود هلا اليوم، ويتناظر هذا الباب مع ب

لسوق احلميدية واملسكية، فيؤلفان حدود معبد جوبيرت من اجلهتني الرشقية والغربية، واجلدير بالذكر أن تسمية باب 

من الباب الرشقي لسور معبد  جيون شاعت عىل الباب الرشقي للجامع األموي يف القرن الرابع للهجرة، متنقلة

-2/408) »معجم ما استعجم من أسامء البالد واملواضع»جوبيرت اخلارجي إىل الباب الرشقي للجامع نفسه، انظر: 

 »أبواب دمشق وأحداثها التارخيية»، و»قرة العيون يف أخبار باب جيون»(، و2/199) »معجم البلدان»(، و409

 (.1/22) »يمعجم دمشق التارخي»(، و255-249)ص 

(3) : ي 
اليشء القديم، وعادي  األرض ما تقادم ملكه، والعرب تنسب البناء الوثيق والبئر املحكمة الطي الكثية املاء  العاد 

 (.438-8/437) »تاج العروس»(، و3/323) »لسان العرب»إىل قبيلة عاد لتقدمهم، انظر: 

 (.18-1/11) »تاريخ دمشق» (4)

ج مثل (5) ( عـن 2/888) »التَّعليـق»املفتعلـة بـني فـرتة وأخـرى، قـال ابـن طـوق يف واحلكايات هذه املنامات  كانت ت روَّ

وصىلَّ اخلاصكي باجلـامع األمـوي، فأخـذه الـدقاق، وجـاء إىل »هـ:  894أحداث الثالث والعرشين من رمضان سنة 

 -ربام يكون رافضـيًّا-كمييل البغدادي باب جيون، وأطلعه عىل املكان بعد الصالة، ومعه ابن احلريري النابليس، وال

ـا، وواحـد  ابا ا يف هذا املكان، وثالثة عرش ركَّ ا أنه رأى نورا ، وشخص من حلب يظهر أنه عريب، وقال هذا أنه رأى مناما
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 .(2)ل ذلكه افتعَ نَّ أله  اعرتَف ه أنَّ  (1) ثقةٌ خربين أوقد 
، هيكبسال   ضيق  ريق يَ طَّ الوقد كان ، اصوبا غم امسجدا  وجعلوا الباب بكامله  ، فيه ةفقطعوا طريق املارَّ 

 .(3)خرجو ن دخلج عىل مَ رَ يق واحلَ الض   ضاعففتَ 
 ة  ن  ا لس  باعا ات  ، اعتدائه   وإزالة، دمهعىل هَ  ن أعانَ جزل ثواب مَ أو، نائه  ب يف بن تسبَّ مَ  َنكال اهلل  َف ضاعَ 

 .(4)ار فَّ عدائه من الك  د ألَ رَص امل  ، اردم مسجد الّض  م يف هَ  اهلل عليه وسلَّ صىلَّ  رسول اهلل [94]
 ، ه  مَ دَ وهَ  ،اىل كونه مسجدا إع الرشَّ ر ينظ   مفلَ 

دوء والد به من الس  ص  ق   امل   ه صىلَّ لنبي   وجلَّ  اهلل عزَّ ، وقال ىرَّ

 .(5)[ 108]التوبة:  چڤ  ڤ  ڦ  ڦچ : معليه وسلَّ اهلل 
الف رضاهن كل  لكريم معافاته م  ا اهلل (6)فنسأل    .»هواه ذ إهله، فاختَّ هن أضلَّ  جيعلنا ممَّ ، وأن ًلَّ  ما خي 

 .»الباعث عىل إنكار البدع واحلوادث»يف كتابه:  -رمحة اهلل عليه- ةامَ َش  أبواإلمام  هذا ما ذكره

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

، وانرصـفوا، فـال  كة بنت عيل، إىل غي ذلك من اخلزعبالت التي تـدخل عـىل كـل غبـيس
منهم يقول: إنَّه مدفون هنا َمل 

 .»ًل قوة إًل باهللحول و

 .»وقد أخربين عنه ثقة»(: 101)ص  »الباعث»يف  (1)

ـ»( : 99-98)ص  »الباعث»يف ، فقال ةيباملراملنامات  هذهخطورة أبو شامة بنيَّ  (2) قسـم أي:  –ا ومن هـذا القسـم أيضا

ختليـق  ني الشـيطان للعامـةبـتالء بـه مـن تـزياًل ما قد عـمَّ : -وإما مكروهة، تعرف العامة واخلاصة أنه بدعة إما حمرمة

ـه رأى يف منامه هبـا أحـدا أنَّ  هلم حاك   يحيك، مواضع خمصومة يف كل بلد جورس، احليطان والعمد هر بالصـالح ا ممـن ش 

ثـم ، ويظنـون أهنـم متقربـون بـذلك، مع تضييعهم فرائض اهلل تعاىل وسننه، وحيافظون عليه، فيفعلون ذلك، والوًلية

وقضـاء حـوائجهم ، فاء ملرضاهمويرجون الش  ، موهنافيعظ  ، تلك األماكن يف قلوهبم م وقع  عظ  ىل أن يَ إيتجاوزون هذا 

: مواضع متعددة-صاهنا اهلل تعاىل من ذلك -ويف مدينة دمشق ، وحائط وحجر ،وهي من بني عيون وشجرا، بالنذر هل

لعونة اليابسة خارج بـاب النرصـ يف والشجرة امل، ق داخل باب الصغيوالعمود املخلَّ ، كعوينة احلمى خارج باب توما

 .»فام أشببها بذات أنوال الواردة يف احلديث، ل اهلل قطعها واجتثاثها من أصلهاسهَّ ، نفس قارعة الطريق

 .»ومن خرج»(: 102)ص  »الباعث»يف  (3)

  .(1/246) »الزواجر عن اقرتاف الكبائر»انظر:  (4)

وا عىل هدمه ولو كان اتَّفق الفقهاء عىل منع البناء يف الط ر (5) ا بي ناا، بل نص  ة رضرا ة بام يّض  بمصلحة الطَّريق أو املارَّ ق العامَّ

ا، انظـر:  األحكـام »(، و6/59) »حاشـية العـدوي عـىل اخلـر »(، و6/593) »حاشـية ابـن عابـدين»املبني مسـجدا

 (.1/564) »فتك الباري»راء، و( أليب يعىل الف306)ص  »األحكام السلطانية»( للاموردي، و338)ص  »السلطانية

 .»نسأل»(: 102)ص  »الباعث»يف  (6)
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ال جلس عند الباب ؤَّ الس   بعَض نيعة أنَّ دعة الشَّ سبب هذه الب   أنَّ  -رمحهم اهلل-وخي ي  ر يل بعض ش  كَ وذَ 

نياهماملذكور، وسأل النَّ  فتك عل، فكأنَّ اس من د  ، ه ص ي 
 
وَزيَّقه، فأدخل رأسه يف جيبيه بيشء

، ثمَّ رفع رأسه (1)

ا:  صائحا
ون فوقها!ل كة، وأنمَ  ت  الس   نا قرب  ا ه  هَ  ا معرش املسلمني،يَ »  .» تم متش 

ل  ناع  اسالنَّ  حوله عوام   فاجتمعَ   ، ثمَّ اس من املرور يف ذلك املكاننعوا النَّ فمَ ، ق، واعَتقد صدَقه  أتباع ك 

، ابنوه مسجدا 
 
ا ًل عىل  ء  .(2)ب  غي صحيك  ة بنََس الباب اسم َمل كَ بة شوا عىل عتَ ونقَ ، وأحدثوا فيه قربا

ن فعل وكل     .(3)غام، واجلهلة الط  وامالعَ  ذلك م 
 .(4)طالنهب  األخيار ب   لامء، وأفتى الع  بيك يف زمانهنكر هذا الفعل القَ ولقد أ  

                                                                                                               

 (.5/401) »تكملة املعاجم العربية»(، و1/186) »حتفة النظار»هو وضع الرأس عىل الركبتني، انظر:  التَّزييق: (1)

ر منه  (2) ان قد ن قش معه وك»: فقال ،(100-98)ص  »الكنز األكرب»ابن قايض عجلون يف كان هناك نقٌش آخر معه حذَّ

نقش مثله  عىل أبـواب املسـاجد 18]التوبة: چڳ  ڱ  ڱ  ڱ  چ عىل العتبة قوله سبحانه وتعاىل :  [ اآلية، كام ي 

ا بأن املكان مسجد، ويف النقش املذكور عىل َعتبة الباب هذا تدليٌس وتلبيٌس عـىل مـن جيهـل حالـه، إذ  احلقيقية، إعالما

ـا مـن هـذا اًلعتقـاد الباطـل، يعتقد به أن املكان املذكور مسجد ـا متعـني، خوفا ، وليس كذلك، فمحو هذا النقش أيضا

تـب موضـع ذلـك  فأ زيل النقش املذكور لذلك، مع أن العلامء رصحوا بكراهة نقش القرآن عىل احليطان ونحوهـا، وك 

ام عىل توايل األزمان، ويسـتمر كل ه عىل أصل العتبة ما ذكره العلامء يف أمر هذا املكان عىل احلقيقة، ليعلمه اخلاص والع

لَّ واهلوان ا كام كان ، حمفوظاا من حمدثات أهل البدع، زادهم اهلل  الذ   .»بذلك إن شاء اهلل تعاىل طريقا

 »فضـل زيـارة القبـور»يف عن سبب قيام هؤًلء بإحداث قبور ومهيَّة وإضافتها إىل الفضـالء، فقـال ابن العطَّار  كشف (3)

ما يفعله كثي من اجلهلة من بناء أماكن، وإضافتها إىل قبـور أقـوام صـاحلني، ليجعلوهـا مأكلـة، ا أمَّ »( : 64-63)ص 

حت الذي وصف اهلل تعاىل اليهود بأكله، مع ما ارتكبوا من اآلثام بفعل ذلك الكذب أو الكفر، أمـا بنـاء  فهذا من الس 

عت له من صالة، وذكـر، وتـالوة، ونحـو املساجد، ًل ألجل القبور، وًل للّضار، وًل للرياء، وًل للسمعة،  إًل ملا رش 

ذلك، فهو من أفضل القربات، وأجل الطاعات، وأحسن العامرات، وقد ذكـر اهلل عـز وجـل يف القـرآن العزيـز آيـات 

 .»كريامت تدل عىل ذلك، وكذلك يف األحاديث الصحاح املرويات، وهي أشهر من أن ت ذكر، وأظهر من أن ت شهر

ووي: كان من دعاء  (4) ـ هـم َأقـم لـدينك رجـالا اللَّ »النَـّ ـار قـال ، و»وني  ب القـرب الـذي يف َجـر  خي   »الفتـاوى» يفابـن العطَّ

يف املائـة السـابعة، وص  فاسـدة   يك املذكور، فهو باطٌل، حمَدٌث، ًل أصل له، أ حدث ألغـراض  ا الّضَّ أمَّ »: ب[/152]ق

َمـن  ريض اهلل عنه ة عيليَّ قبور دمشق، وًل غيه، وًل ي عرف يف ذر   يف -رمحه اهلل-يذكره احلافظ أبو القاسم ابن عساكر 

هم، وعامهم، وقد بنيَّ ل  اسمها مَ   كة، فتجب إزالته، وإعادته إىل ما كان عليه، وهو طريٌق للمسلمني، مشرتك بني خاص 

عذلك العلامء   تب البدع واحلوادث التي بدمشق التي هي عىل خالف الرشَّ ابـن قـايض عجلـون كـالم مجع ، وقد »يف ك 
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ا هلواه، وات  ون عن إبطاله، جهالا من كلس منهمًلة كانوا يصد  لو  هني من اهني عند املتجو  لكنَّ املتوج    .باعا
ا بذلك املسجد املغصوب ق يف فتنة َعدو  اإلسالم واملسلمني إىل أن أ حر  بالف جور،  وص يزل الباب مسدودا

ر ور م  ير تَ 
(1). 

وى النَّ (2)ه ما كان ، فكأنَّ ، وزال املسجد املغصوبنيانفاهنار ذلك الب   بة الباب فرتى عىل عتَ قش امل  ، س 

رَ   ى.ي 
 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

ر من هذا كل ه أنَّ املكان »(: 91-90، ثمَّ قال )ص »الكنز األكرب»األئمة األعالم يف تقرير بطالن هذا املوضع يف  فتحرَّ

ة سيدنا عيل بن أيب طالب ريض اهلل عنه، وًل غيه، وإنام هو طريق عـام  يَّ املذكور ليس به مسجد، وًل قرب ألحد من ذر 

فض فيهللمسلمني، وحي ا، ملا حيصل به من املفاسد، وأفظعها إقامة شعار الرَّ  .»رم البناء فيه حترياما شديدا

سفاك ، جبار، غشوم، ظلومملغيل: قائد طاغية، ابن ألغاي  غايرتبن كوركان تيمور  هـ(: 807 –هـ 728لنك ) رور م  ير تَ  (1)

، وجعلهـا أصـالا ، زخـانيعتمد قواعد جنكاوالفساد،  ، أباد البالد والعباد، وأظهر يف األرضللدماء، مقدام عىل ذلك

(، 559-1/501) »درر العقـود الفريـدة»، انظر: سالم يف بالده ظاهرةولذلك أفتى مجع جم بكفره مع أن شعائر اإل

 »شـــذرات الـــذهب»(، و50-3/46) »الضـــوء الالمـــع»(، و304-2/299( ، و)21-1/17) »إنبـــاء الغمـــر»و

 .»يف أخبار تيمور عجائب املقدور»(، و9/96-101)

هــ،  803أمجل لنا املقريزي شيئاا من الفظائع والشنائع التي اقرتفها الطاغية تيمـور لنـك عنـد دخولـه إىل دمشـق سـنة  (2)

فلام استصفى أموال الناس، أمر بعقوبـة األعيـان مـن النـاس، فنـزل هبـم »: (1/530)  »درر العقود الفريدة»يف  فقال

ن معه النهب والسبي والقتل واإلحراق، فهجموا املدينة، وص يدعوا هبا شـيئاا قـدروا عليـه، بالٌء ًل يوصف، ثم أباح مل

ا من غـي تسـرت  ثم عذبوا الناس عىل إظهار خباياهم بأنواع العذاب، وسبوا النساء واألوًلد، وفجروا بالفريقني جهارا

، ووصف لنا »املباين بأرسها، فاحرتقت بأمجعهامدة ثالثة أيام، وخرجوا بالنساء مربوطات باحلبال، وأرضموا النار يف 

 -لعنـه اهلل-وكان تيمـور»( خروج تيمور من دمشق، فقال: 246-12/245)  »النجوم الزاهرة»ابن تغري بردي يف 

ـ، يوم السبت ثالث شهر شعبان سار من دمشق يف وسـقطت ، هـاا، وقـد احرتقـت كل  بعد ما أقام عىل دمشق ثامنني يوما

وذهبـت مسـاجد دمشـق ، ره قائمـةد  وتفط ر رخامه، وص يبق غي ج  ، من احلريق، وزالت أبوابه يةسقوف جامع بنى أم

ا خالية، وص يبق هبا دابة تدب إًل أطفال يتجـاوز عـددهم ورسوما ،  باليةوصارت أطالًلا ، ومح اماهتا يارسهاورها وقَ ود  

 .(139-2/138)  »مرإنباء الغ»، انظر: »فيهم من مات، وفيهم من سيموت من اجلوع، آًلف
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ٌب لب طالنهوه واجحَم  ألنَّ  قش من الباب؛محو هذا النَّ ، ملن يَ األجر والثَّواب اهلل  َل فأجز
، واهلل سبحانه (1)

 .(2)أن يعفو عنَّا بكرمه وامت نانه املسؤول
ا.م ت، وسلَّ محة، وعىل آله، وصحبهالرَّ  د نبي  دنا حممَّ عىل سي   هم صل  اللَّ  سلياما كثيا

 (3) 
 

 هلل: احلمد  
ه اهلل تعاىل-كَّ سامع  هذا الفصل لكاتبه َص   ، وسمعه معه آخرون.-أعزَّ

 

                                                                                                               

ــك  (1) مشــقي وضَّ ــه الغــافلني»يف واجــب اإلنكــار ملثــل هــذا الباطــل، فقــال ابــن النَّحــاس الد  (: 420-419)ص  »تنبي

فالواجب  عىل من رأى شيئاا من ذلك أن يذهب أثره ما قدر عليه، وي طفئ مـا وجـد عليـه مـن رسج، وشـمع، ونحـو »

، واعتقاٌد فاسٌد ًل حيل، وأنَّه ًل ضار وًل نافع إًل اهلل تعاىل وحده، وجيب عىل ذلك، ويبني  للناس أن هذا منكٌر، وبدعةٌ 

نكروه بام تصل إليه قدرهتم، واهلل هيدي من يشاء إىل  العلامء إذا اشتهر   ء من ذلك أن يبي نوا للناس حكم اهلل فيه، وي 

 .»رصال مستقيم

استجاب اهلل  تعاىل دعاء األئمة األعالم، حفاظ دين اإلسالم، »(: 100)ص »الكنز األكرب»قال ابن قايض عجلون يف  (2)

ا عىل ما كان عليه من قديم الزمان، وحَمَا مـا ـمَ اإلمام أيب شامة، وغيه، ل   ن أزال ما أ حدث يف هذا املكان، وأعاده طريقا

 .»بات، وأهم املطلوباتهو مكتوب عىل عتبة الباب من الزور والبهتان، وإزالة هذه البدعة الفظيعة من أعظم القر

 .»ق وبل بأصله»كتب النَّاسخ يف اهلامش:  (3)

ل يه  مم 

د بن أيب بكر عبد اهلل  حممَّ

 عفا اهلل عنهام
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 ن بدمشقوْ رُ يْ ى من باب جَ ما تبقل: صورة 1ملحق
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 : مخطَّط تقريبي ألبواب دمشق وسورها وأبراجها2ملحق
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 بور وأمكنة منسوبة لألنبياء وغيرهمق: 3ملحق
 سبة إليهمولم تصح تلك الن ِّ 

 

خاوي  ين السَّ  :-رمحه اهلل تعاىل- (1)قال اإلمام شمس الد 

 .ا استحّضناهما أوردناه ممَّ  وإذ انتهى»

 .ة ونحوهم ببعضهر من لقاء بعض األئمَّ فيلتحق بذلك ما اشت  

 .هطالن ذلك كل  وقبور ألقوام ذوي جاللة، مع ب  وكذا تصانيف تضاف ألناس، 

، وربام تساهل يف أو يف خصوص علم معنيَّ ، اا مطلقا إمَّ ، وأناس يذكرون بني كثي من العوام بالعلم

أو تشاغل بام ، كثم زال بالرتَّ ، ا بهصفا تَّ ا، أو استصحب ما كان ممعرفة له بذلك العلم تقليدا ذلك من ًل 

 .» ... ًل ينحرص وهو يف مجيع هذا كثيٌ ، انسلخ به عن الوصف األول

 ثمَّ قال:

 :ومن القبور»

 .ابعةاملائة السَّ  ام حدث يف أثناءالم، وإنَّ ذكر بجبل لبنان من البقاع أنه قرب نوح عليه السَّ ما ي   [1]

فاق العلامء مع ات  ، قي من دمشقباجلانب الرشَّ ]ريض اهلل عنه[ بن كعب  نسب أليب  واملشهد الذي ي   [2]

 . عن دفنه فيهاه ص يقدمها، فضالا أنَّ 

ًل أصل له ، وكذلك املشهد املنسوب لعبد اهلل بن سالم ريض اهلل عنه يف قرية سقبا من الغوطة] [3]

 (1) [: النَّووي.منهم، كام ذكره العلامء املعتربون، دفنه باملدينةام موإنَّ ، هنا

                                                                                                               

ـخاوي، و482-480)ص  »املقاصد احلسنة يف بيان كثـي مـن األحاديـث املشـتهرة عـىل األلسـنة»انظر:  (1) متييـز »( للسَّ

الشـذرة يف »و( ًلبـن الـديبع الشـيباين، 201-202)ص  »الطيب من اخلبيث فيام يدور عىل ألسنة الناس من احلـديث

ـتَّ ( للفَ 220)ص  »تــذكرة املوضــوعات»( ًلبــن طولــون الصــاحلي، و273-2/271) »األحاديــث املشــتهرة ي، نـ 

-227)ص  »املصنوع يف معرفة احلديث املوضـوع»(، و386-381)ص  »األرسار املرفوعة يف األخبار املوضوعة»و

( 280-279)ص  »حاديث املشـتهرة عـىل األلسـنةخمترص املقاصد احلسنة يف بيان كثي من األ»( لعيل القاري، و230

( للعجلـوين، 403-2/401) »كشف اخلفاء ومزيل اإللباس عام اشتهر من األحاديث عىل ألسنة الناس»للزرقاين، و

 .( ملحمد احلوت353-352)ص  »أسنى املطالب يف أحاديث خمتلفة املراتب»و
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فقوا من وجه، وإن اتَّ  ًل يصك  ، عنه من اجلبل الذي باملعالة واملكان املنسوب ًلبن عمر ريض اهلل [4]

 .ة بمكَّ ه تويف  عىل أنَّ 

نام رآه بعضهم بعد مدد ام هو بمإنَّ ، عنه من قرافة مرص واملكان املنسوب لعقبة بن عامر ريض اهلل [5]

 .متطاولة

ام هو قرب جندرة بن خيشنة، كام جزم به إنَّ ، عنه بعسقالن واملكان املنسوب أليب هريرة ريض اهلل [6]

 .لني، ولكن قد جزم ابن حبان وتبعه شيخنا باألوَّ امي  اظ الشَّ بعض احلفَّ 

وليس ، حايبالصَّ  هعلم أنَّ يمن ًل  ظن  في، هريرة يبأعرف بي   كانٌ وبخارج مدينة اجليزة م]قال املقريزي: 

 (2)[ .اىل ابن بنته بل هو منسوٌب ، كذلك

ام فاق، وإنَّ ا فيه بات  عنه مدفونا  ليس احلسني ريض اهلل، سيني بالقاهرةواملكان املعروف باملشهد احل   [7]

ا له جوابا  فقد رأيت  ، ةيَّ قي ابن تيمومنهم التَّ ، ونفاه بعضهم، قاله شيخنا، فيام ذكر بعض املرصيني، فيه رأسه

 .وأطال فيه، بال  فيه يف إنكار ذلك

ني هم الفاطمي   بيدي، ودولتهم كانت يف القرن الرابع، فلعلَّ القاهرة بناها عبد القاهر الفاطمي الع   ألنَّ ]

 .كاذبون ونسبوا أنفسهم إىل احلسني، وهم، موا أهل البيتم عظَّ ألهنَّ  ؛روا املشهد احلسينيالذي عمَّ 

 .قتله حمل  ، ا جسم احلسني ريض اهلل عنه، فبكربالء من أرض العراقأمَّ 

زه يزيد بن ام، وجهَّ سه إىل الشَّ أل رملا علمت، وقيل: مح   فقيل: يف املشهد، وص يصك  ، يفا رأسه الرشَّ وأمَّ 

: وضع يزيد فن بقبة العباس عند أمه وأخيه احلسن، وقيلفد  ، دفن عند أهلهلي  ، وأرسله إىل املدينة، معاوية

، واهلل رأس احلسني يف قرب أبيه معاوية، وقيل: يف املسجد عىل عمود سرته، وقيل: عىل سور البلد وسرته

 .أعلم

، ل من مكان إىل مكانيريدون أنه ينتقَّ ، ار املاءكاحلجر يف تيَّ ، ت يف الربز املي   ا قول أهل الباطن: أنَّ وأمَّ 

 .املشهور قل يف الربز  إىل املكاناحلسني ن   وأنَّ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 »خلفاء ومزيل اإللباس عام اشتهر من األحاديث عىل ألسنة الناسكشف ا»ما بني املعقوفتني من إضافات العجلوين يف  (1)

(2/402-403. ) 

رقاين يف  (2)  (.279)ص  »خمترص املقاصد احلسنة»ما بني املعقوفتني من إضافات الز 
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 (1).[إليه لتفت  ة بذلك، فال ي  جَّ ة صحيحة، وًل ح  جَّ  بح  ًلَّ إ فهذا ًل يثبت  

التي وصفها ، ابنة احلسن بن زيد بن احلسن بن عيل بن أيب طالب، دة نفيسةي  واملكان املعروف بالسَّ  [8]

 .خفية ديار مرص: ااحلافظ العلم الربزايل بأهنَّ 

 .افعية أفضل من الشَّ يار املرصيَّ : ليس بالد  -نافيها ًل يممَّ -نا يقول وكان شيخ  

 .-رمحهام اهللَّ ونفعنا بربكاهتام-وهو كذلك 

ها يف تلك البقعة ليس هو قربها، ولكنَّ ، زارخصوص هذا املحل الذي ي   فقد ذكر بعض أهل املعرفة أنَّ 

 فاق.باًلت  

فنت فيه باملراغة، حملٌّ بينه  ة أنَّ ريَّ واملعروف بني النَّاس، وهو الذي ذكره يف الكواكب الد  ] قربها الذي د 

زار اآلن مسافة بعيدة، ثمَّ  زار اآلن، ألنَّ  وبني مشهدها الذي ي  حكم الربز   ظهرت يف هذا املكان الذي ي 

، فيطفو بعد ذلك يف مكان آخر، فطَ  زار اآلن، فَ حكم إنسان تدىلَّ يف تيار جار  ت يف هذا املوضع الذي ي 

 (2) [سبحانه العليم. انتهى. واهلل

 ا.هـ »بإفراده يف تأليف واستيفاء ذلك مع ما بعده يطول، وهو جديرٌ 

ين وقال اإلمام   :-رمحه اهلل تعاىل- (3)عيل القاري نور الد 

 :بن اجلزرياد يخ حممَّ مة الشَّ ما قاله العالَّ ، لحق بهي   ممَّاو: أقول  »

الم يف تلك دنا إبراهيم عليه السَّ نعم سي  ، المالة والسَّ ليه الصَّ نا عغي نبي   تعيني قرب نبيس  ًل يصك  » [9]

 انتهى »ًل بخصوص تلك البقعة، القرية

غيه بخصوصه  نكر قرب نبيس نا يف املدينة يف املكان املخصوص، وًل يكفر م  نكر كون قرب نبي  ويكفر م  ]

 (1) .[بتدعه م  فإنَّ ، يل يف الغار يف بلده املعروفةنكر كون قرب اخلل م  إًلَّ ، بتداعنسب إىل اًلحتى إبراهيم، وًل ي  

                                                                                                               

 (.353)ص  »أسنى املطالب»ما بني املعقوفتني من إضافات حممد احلوت يف  (1)

ا ما سبق من حتريـر العالمـة 280)ص  »خمترص املقاصد احلسنة»رقاين يف ما بني املعقوفتني من إضافة الز   (2) (، وانظر لزاما

 حممد احلوت يف تفنيد مثل هذه اخلرافة.

)ص  »املصـنوع يف معرفـة احلـديث املوضـوع»(، و386-385)ص  »األرسار املرفوعة يف األخبار املوضـوعة»انظر:  (3)

( 2403) »اإللباس عام اشتهر مـن األحاديـث عـىل ألسـنة النـاس كشف اخلفاء ومزيل»( لعيل القاري، و229-230

 ( ملحمد احلوت.353-352)ص  »أسنى املطالب يف أحاديث خمتلفة املراتب»للعجلوين، و
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حتى قرب ، كام ذكره األعالم، ا مقابرهم فغي معروفةأمَّ ، حابة الكرامة كثي من الصَّ فن بمكَّ ود   [10]

 .لبعضهم من املنام ني عىل ما وقعام ب  إنَّ  خدجية

ة باملوضع املعروف عند عند أهل مكَّ وإن اشتهر ، المالة والسَّ اختلفوا يف مكان مولده عليه الصَّ  ثمَّ 

 .األنام

ربك فال يظهر وجه التَّ ، مع عدم ثبوهتا، ا ما أحدثوا من مواليد أيب بكر وعمر وعيل ريض اهلل عنهمأمَّ 

ص يكن هلم  ء من ، وإًل فحني وًلدهتم ،قدرهم يف أواخر عمرهم  باعتبار مآل أمرهم وعلو  إًلَّ ، بأرضها

 .ابقةم سبقت هلم احلسنى يف اآلزال السَّ حقة أهنَّ األحوال الالَّ نعم ظهر يف ، وًليتهم

 :نيعةيعة الشَّ فرتيات الش  ومن مجلة م  

ا ليس قربه أيضا  مع أنَّ ، ريض اهلل عنه الم بجنب قرب عيلس جعل صورة قرب آدم ونوح عليهام السَّ  [11]

 .ونحوه من الكالم، ني عىل أمر املنامام ب  وإنَّ ، بثابت

الة حابة الكرام يف رضحيه عليه الصَّ يخني من الصَّ رأوا مقام الشَّ  ملَّام أهنَّ ، لباعث عىل ما فعلوها ولعلَّ 

 .ده يف ذلك املقامريض اهلل عنه عن تفر   زوير جرب عيلس قصدوا بالتَّ ، الموالسَّ 

 ضاءسى الر  مقربة اإلمام عيل بن مو ونحوهم يف، واملقعد، واألشج  ، وكذا ما ينسبون من إبراء األعمى

 .وهبتانٌ  ه زورٌ فإنَّ ، حية والثناءعليه وعىل آبائه التَّ 

، الم بخصوص ليلة املعراجالة والسَّ ور عند قربه عليه الصَّ عاه جهلة أهل احلرمني برؤية الن  وكذا ما ادَّ 

 ا.هـ »ورطالن والز  من عمل أهل الب   ه كذٌب فإنَّ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 »كشف اخلفاء ومزيل اإللباس عام اشتهر من األحاديث عىل ألسنة الناس»ما بني املعقوفتني من إضافات العجلوين يف  (1)

(2/402-403. ) 
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، أبو شامة املقديس، عني بنرشه وراجع أصله ووقف عىل طبعه: السيد الذيل عىل الروضتني .32

 م. 1974العطار احلسيني، دار اجليل، بيوت، الطبعة الثانية،  عزت

 م.1992، اليونيني، دار الكتاب اإلسالمي، القاهرة، الطبعة الثانية، ذيل مرآة الزمان .33

 م.1992، الطبعة الثانية، بيوت، دار الفكر ، ابن عابدين،رد املحتار عىل الدر املختار .34

، ابن نارص الدين الدمشقي، بن تيمية شيخ اإلسالم كافرالرد الوافر عىل من زعم بأن من سمى ا .35

 م. 1980، الطبعة األوىل، بيوت، املكتب اإلسالمي، زهي الشاويش: حققه

 .م1987الطبعة األوىل، ، بيوت، دار الفكر، ابن حجر اهليتمي، الزواجر عن اقرتاف الكبائر .36

حممد مصطفى زيادة، مطبعة جلنة  ، املقريزي، صححه ووضع حواشيه:السلوك ملعرفة دول امللوك .37

 م.1958-1936التأليف والرتمجة والنرش، القاهرة، الطبعة الثانية، ما بني عام 

خرج أحاديثه: ، حققه: حممود األرناؤول، ابن العامد احلنبيل، شذرات الذهب يف أخبار من ذهب .38

 .م1986الطبعة األوىل، ، بيوت ،دار ابن كثي، دمشق، عبد القادر األرناؤول

، ابن طولون الصاحلي، حتقيق: كامل بن بسيوين زغلول، دار الكتب الشذرة يف األحاديث املشتهرة .39

 م. 1993العلمية، بيوت، الطبعة األوىل، 

 .بيوت ،دار الفكر للطباعة، حاشية العدوي، وهبامشه: اخلر ، رشح خمترص خليل .40

 .بيوت ،مكتبة احلياةمنشورات دار ، السخاوي، الضوء الالمع ألهل القرن التاسع .41

، التقي السبكي، حتقيق: د. حممود الطناحي ود. عبد الفتاح احللو، دار طبقات الشافعية الكربى .42

 هـ. 1413هجر، الطبعة الثانية، 
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، ابن عبد اهلادي، حتقيق: أكرم البو  وإبراهيم الزيبق، مؤسسة الرسالة، طبقات علامء احلديث .43

 م.1996بيوت، الطبعة الثانية، 

، الذهبي، حتقيق: حممد السعيد بن بسيوين زغلول، دار الكتب لعرب يف خرب من غرب وذيلها .44

 العلمية، بيوت.  

 م. 1817 ،طبعة كلكتا، ابن عربشاه، عجائب املقدور يف أخبار تيمور .45

 ، ابن اجلزري، مكتبة ابن تيمية.غاية النهاية يف طبقات القراء .46

ين ، الفتاوى .47  (.6579) طول بمغنيسيا، رقمابن العطَّار، خمعالء الد 

، ابن حجر العسقالين، قام بإخراجه وصححه وأرشف عىل فتك الباري رشح صحيك البخاري .48

، تعليقات: ابن باز، دار رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: حممد فؤاد عبد الباقيطبعه: حمب الدين اخلطيب، 

 هـ. 1379املعرفة، بيوت، 

، ابن العطار، حتقيق نها واملحذور واملرشوع املعروف واملنكورفضل زيارة القبور وأحكام املقبول م .49

 م.1992وتعليق: أمحد العيسوي، دار الصحابة للرتاث، طنطا، الطبعة األوىل، 

ي الرشيف .50 ، إعداد: حممد بن سيد أمحد مطيع الرمحن وآخرون، فهرس خمطوطات مكتبة احلرم املك 

 هـ.1438، دار املأثور، املدينة املنورة، الطبعة األوىل، تقديم: أ.د عبد الرمحن بن عبد العزيز السديس

، ابن شاكر الكتبي، حتقيق: إحسان عباس، دار صادر، بيوت، الطبعة األوىل، فوات الوفيات .51

 م.1974

بن طولون الصاحلي، حتقيق: صالح الدين املنجد، مطبوعات ا، نور ير  قرة العيون يف أخبار باب َج  .52

 م. 1964شق، املجمع العلمي العريب، دم

مكتبة ، العجلوين، كشف اخلفاء ومزيل اإللباس عام اشتهر من األحاديث عىل ألسنة الناس .53

 .هـ 1351، القديس، القاهرة

، تقي الدين ابن قايض عجلون، حتقيق: عبد اهلل الكنز األكرب يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر .54

 م. 2015ألوىل، احلسيني، دار البشائر اإلسالمية، بيوت، الطبعة ا

، التقي ابن فهد املكي، دار الكتب العلمية، بيوت، الطبعة حلظ األحلاظ بذيل طبقات احلفاظ .55

 م.1998األوىل، 

 هـ.1414، ابن منظور، دار صادر، بيوت، الطبعة الثالثة، لسان العرب .56
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 ، ابن حجر العسقالين، حتقيق: د. يوسف املرعشيل، داراملجمع املؤسس للمعجم املفهرس .57

 م.1994املعرفة، بيوت، الطبعة األوىل، 

، الزرقاين، حتقيق: حممد املقاصد احلسنة يف بيان كثي من األحاديث املشتهرة عىل األلسنةخمترص  .58

 هـ. 1403لطفي الصباغ، مكتب الرتبية العريب لدول اخلليج، الرياض، الطبعة الثانية، 

د احلق البغدادي، دار اجليل، بيوت، الطبعة ، ًلبن عبمراصد اًلطالع عىل أسامء األمكنة والبقاع .59

 هـ.1412األوىل، 

، وضع حواشيه: خليل مرآة اجلنان وعربة اليقظان يف معرفة ما يعترب من حوادث الزمان، اليافعي .60

 م.1997املنصور، دار الكتب العلمية، بيوت، الطبعة األوىل، 

، مكتب املطبوعات د الفتاح أبو غدةعب ، عيل القاري، حتقيق:املصنوع يف معرفة احلديث املوضوع .61

 .هـ 1414ة، امسالطبعة اخلحلب،  اإلسالمية،

 .م 1995الطبعة الثانية، ، ، بيوتردار صاد، ياقوت احلموي، معجم البلدان .62

معجم دمشق التارخيي لألماكن واألحياء واملشيدات ومواقعها وتارخيها كام وردت يف نصوص  .63

 م. 1999وزارة الثقافة، دمشق،  ، قتيبة الشهايب، منشوراتاملؤرخني

، النجم ابن فهد املكي، حتقيق وتقديم: حممد الزاهي، راجعه وقابله عىل أصله: معجم الشيو  .64

 هـ.1402محد اجلارس، دار الياممة، الرياض، 

، الذهبي، حتقيق: د. حممد احلبيب اهليلة، مكتبة الصديق، الطائف، الطبعة معجم الشيو  الكبي .65

 .م 1988األوىل، 

، عاص الكتب، بيوت، البكري األندليس عبد اهلل، معجم ما استعجم من أسامء البالد واملواضع .66

 .هـ 1403الطبعة الثالثة، 

، الذهبي، حتقيق: د. حممد احلبيب اهليلة، مكتبة الصديق، الطائف، املعجم املختص باملحدثني .67

 هـ. 1408الطبعة األوىل، 

، الذهبي، دار الكتب العلمية، بيوت، الطبعة ألعصارمعرفة القراء الكبار عىل الطبقات وا .68

 م.1997األوىل، 
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، السخاوي، صححه وعلق املقاصد احلسنة يف بيان كثي من األحاديث املشتهرة عىل األلسنة .69

 حواشيه: عبد اهلل حممد الصديق، قدمه وترجم للمؤلف: عبد الوهاب عبد اللطيف، مكتبة اخلانجي،

 م. 1991 ،ثانيةالطبعة الالقاهرة، 

، إبراهيم بن أمحد الغياين، حتقيق: حمب الدين اخلطيب، نبذة عن آخر حياة شيخ اإلسالم ابن تيمية .70

 هـ.1425املكتب اإلسالمي إلحياء الرتاث، القاهرة، الطبعة األوىل، 

، وزارة الثقافة واإلرشاد القومي، دار بن تغري بردي، االنجوم الزاهرة يف ملوك مرص والقاهرة .71

 مرص.الكتب، 

، الصفدي، حتقيق: أمحد األرناؤول وتركي مصطفى، دار إحياء الرتاث، بيوت، الوايف بالوفيات .72

 م.2000

، ابن خلكان، حتقيق: إحسان عباس، دار صادر، بيوت، وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان .73

 م.1994
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 املحتويات

 

مة التَّحقيق   4 مقد 

مشقي بقلم املبحث األول: ترمجة املؤل ف اإلمام ين الد  ي عمر  :ابن نارص الد   8 ابن فهد املك 

 10 املبحث الثاين: دراسة اجلزء 

 10 اسم اجلزء-

 10 نسبة اجلزء-

 10 موضوع اجلزء -

 11 الن سخة اخلط يَّة املعتمدة يف التَّحقيق -

 11 عميل يف حتقيق اجلزء -

 13 صور الن سخة اخلط يَّة املعتمدة يف التَّحقيق -

ق: جزء يف القرب الذي عند باب جيون بدمشق   15 النَّص  املحقَّ

ى من باب جيون1ملحق  22 : صورة ملا تبقَّ

 23 : خمطط تقريبي ألبواب دمشق وسورها وأبراجها 2ملحق

 24 : قبور وأمكنة منسوبة لألنبياء وغيهم وص تصك تلك النسبة إليهم 3ملحق

 28 فهرس املراجع واملصادر 
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