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�

الحمد هلل رب العالمين ، 

وال�سالة وال�سالم على خاتم الأنبياء والمر�سلين ، 

وعلى اآله و�سحبه اأجمعين 

�سيدي �ساحب الجاللة الها�سمية 

الملك عبد اهلل الثاني ابن الح�سين المعظم

ِبُكِلّ  الدائِم  بالرعاية والهتمام  ْقِديْر على تف�سلكم  والتَّ كِر  بال�سُّ اأتقدم من جاللتكم  اأن  ي�سعدني 

ِرحة والأَماكِن الّدينّيِة والتَّارِيخّيِة في وطِنِنا الَعزيز. الَمقامات والأَ�سْ

اأدامكم اهلل واأبقاكم ذخرًا و�سندًا لالأمتين العربية والإ�سالمية....

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته



الر�سالة الملكية ال�سامية
لإعمار م�ساجد ومقامات

الأنبياء وال�سحابة













كلمة 
كبير اأمناء جاللة الملك





�

و�لحمد هلل رب �لعالمين و�ل�سالة و�ل�سالم على حبيب �هلل ، �سيد ولد �آدم ، خاتم �لأنبياء و�إمام 

�لمر�سلين وعلى �آله و�سحبه �لطاهرين

�سبحانه  �هلل  �أكرمني  وقد  �لح�سين.  بن  ها�سم  �هلل  �إلى  �لفقير  �لعبد  فاأنا   ، بعد  �أما   

وتعالى ب�سرٍف عظيم وهو �أن تكون لي م�ساهمة في خدمة �لأمة �لإ�سالمية و�لعربية ، من خالل 

�للجنة �لملكية للمقامات �لمكلفة بخدمة مقامات �لأنبياء و�ل�سحابة و�لمو�قع �لدينية و�لتاريخية 

�لتابعة لها ، د�عيًا �هلل عز وجل ، �أن يهبني �لتوفيق و�لقبول.

وقد بد�أ �لعمل على خدمة و�سيانة وترميم مقامات �لأنبياء و�ل�سحابة على ثرى �لأردن   

ب�سكل موؤ�س�سي ، منذ �أن �أمر �لمغفور له باإذن �هلل �لح�سين بن طالل بت�سكيل لجنة خا�سة ، ت�سم 

نخبة من ذوي �لخت�سا�ص للقيام بهذه �لمهمة �لجليلة ، عام 1404هـ �لمو�فق 1984م. فالمقامات 

كنوز �لبالد �لحقيقة ومنار�ت �إ�سعاع �لأنو�ر و�لبركة و�أماكن �لتّفُكر و�لتاأّمل و�لت�سال في �سيرة 

�لرجال  باأ�سرحة  �لت�سال  طريق  عن  وذلك  و�لمنيرة.  �لحافلة  جمعاء  و�لب�سرية  خا�سة  �لأمة 

�لذين ��سطفاهم �هلل عز وجل في �لر�سالة و�لنبوة عليهم �ل�سالم، وكل ما هو متعلق في �سيرة 

�سيدنا �ساحب �لر�سالة وخاتم �لنبوة �لحبيب �لم�سطفى �سلى �هلل عليه و�سلم و�سحابته �لكر�م 

ر�سو�ن �هلل عليهم ، من م�ساهد تاريخية و�أ�سرحة ومقامات مباركة.



�لعديد من  وترميم وخدمة  بناء  على  �لما�سية  �ل�سنين  �للجنة خالل  تلك  وقد عملت   

بهذه  �لتعريفية  �لن�سر�ت  بع�ص  و�أ�سدرت   ، و�لتاريخية  �لدينية  و�لأماكن  و�لمقامات  �لأ�سرحة 

�لأماكن.

وقد ر�أيت �أن �أُ�سهم في خدمة هذ� �لم�سروع ، فا�ستقر بي �لر�أي على �إنجاز هذ� �لكتاب   

وهو دليل مقامات �لأنبياء و�ل�سحابة و�لمو�قع �لدينية و�لتاريخية في �لمملكة �لأردنية �لها�سمية، 

من خالل تقديم نبذة تعريفية و�فية عن كل من �أ�سحاب هذه �لمقامات و�لأ�سرحة، من �لأنبياء 

و�ل�سحابة و�ل�سهد�ء ، وعن �أهمية تلك �لمو�قع �لدينية و�لتاريخية، و�سور لهذه �لأماكن ، ُتثري 

 ، �لأجيال  من  �لنا�سئة  وتعرف   ، و�لأماكن  و�لأ�سرحة  �لمقامات  هذه  باأ�سحاب  �لز�ئر  معرفة 

�أمثلة �لبطولة و�لت�سحية في �سبيل �لعقيدة و�لأمة  �أروع  على منار�ت من �لهدى و�ل�سالح وعلى 

و�لب�سرية.

وقد جاء هذ� �لدليل في �أربعة �أبو�ب رئي�سية ، ُخ�س�ص �لباب �لأول لمقامات �لأنبياء   

و�لر�سل عليهم �ل�سالم ، وُخ�س�ص �لباب �لثاني لمقامات �ل�سحابة ر�سو�ن �هلل عليهم و�لتابعين 

طيب �هلل ثر�هم ، و�لثالث للمو�قع �لدينية و�لتاريخية �لأخرى ، �أما �لباب �لر�بع و�لأخير فُخ�س�ص 

لآد�ب زيارة هذه �لمقامات ، وما ي�ستحب عند زيارتها من �أدعية و�أعمال طلبًا لالنتفاع و�لبركة 

و�لثو�ب.



وقد ُ�عتمد في هذ� �لدليل ب�سكل رئي�سي على ما جاء في �لقر�آن �لكريم و�ل�ُسّنة �لنبوية   

�ل�سريفة، وما �أثبته �لموؤرخون �لأو�ئل �لثقات، وكذلك ما ُبني عليه مذ�هب �أهل �ل�سنة و�لجماعة 

منذ تاأ�سي�ص �لمذ�هب ، وثمة ملحق يو�سح مو�قع هذه �لمقامات و�لأ�سرحة على خريطة �لمملكة 

�لأردنية �لها�سمية.

�أود �أن �أتقدم بال�سكر �لجزيل لكل من �ساهم في �إنجاز هذ� �لم�سروع من م�سايخ كر�م   

وكّتاب ومدققين، وكل من �ساهم في �لإ�سر�ف عليه، فلهم مني جزيل �ل�سكر و�لعرفان ، وجز�هم 

�هلل كل �لخير.

و�أ�ساأل �لمولى عز وجل �أن �أكون قد ُوّفقت في م�سعاي ، و�أ�سهمت ولو ب�سيء ب�سيط في   

خدمة �أُمتي �لإ�سالمية و�لعربية.

و�لحمد هلل من قبل ومن بعد

و�هلل من ور�ء �لق�سد

         ها�سم بن الح�سين

                    كبير اأمناء جاللة الملك





المقدمة 
�سماحة المفتي العام





�
بيته  �آل  وعلى  �لآمين،  �لها�سمّي  �لعربّي  �لنبّي  على  و�ل�سالم  و�ل�سالة  �لعالمين،  رّب  �لحمد هلل 

�لطيبين �لطاهرين، و�سحابته �لغّر �لميامين، ومن تبعهم باإح�سان �إلى يوم �لدين.

�لأُْرُدنُّ بال�سّم ثّم �ل�سكون و�سم �لد�ّل وت�سديد �لنون، وتعني �لقوة و�لغلبة، و�لنعا�ص �لعليل؛ وذلك 

لطيب هو�ئه، ورقة ن�سماته، وخ�سوبة �أر�سه، و�سمي بهذ� �ل�سم ن�سبة �إلى نهر �لأردن.

و�ل�سم �لر�سمي لالأردن �ليوم هو: )�لمملكة �لأردنية �لها�سمية(، وهو �إحدى �لدول �لعربية �لتي 

تقع في �لجنوب �لغربي لقارة �آ�سيا، وهو جزء من بالد �ل�سام، وي�سّكل �لجزء �لجنوبّي منها، ويقع 

في �ل�سمال من منطقة �سبه �لجزيرة �لعربية.

وعا�سمته عّمان، وهي مدينة كانت ت�سّمى َرّبة عمون، وقد �سكنها �لعمونيون، و�أقامو� فيها دولتهم 

في �لقرن �لثالث ع�سر قبل �لميالد، وما ز�لت بقايا �آثار �لعمونيين ماثلة في جبل �لقلعة �إلى �ليوم.

ويمتاز �لأردن بتنوع مناخه، وت�ساري�سه، ففيه �لقمم �لجبلية �لعالية، وفيه �ل�سهول، وفيه �أخف�ص 

منطقة في �لعالم، فاأعلى قّمة في �لأردن هي جبل �أم �لّد�مي، ويرتفع 1854 مترً� عن �سطح �لبحر، 

و�أخف�ص بقعة فيه هي منطقة �لبحر �لميت، وتنخف�ص 428 مترً� عن �سطح �لبحر.

ميالد  قبل  ما  �إلى  تاريخه  ويعود  �لإن�سانية،  و�لح�سارة  �لب�سري  �لتاريخ  في  �سارب  بلد  و�لأردن 

غالب  وممر  ومقر  �ل�سماوية،  �لر�سالت  �أر�ص  فهو  �ل�سنين،  باآلف  �ل�سالم  عليه  �لم�سيح  �ل�سيد 

�لأنبياء و�لر�سل عليهم �ل�سالة و�ل�سالم، فقد وطئت �أقد�مهم �أر�سه، وهذه �أ�سرحتهم ومقاماتهم 

ومز�ر�تهم وم�ساهدهم و�آثارهم، �ساهدة على ذلك، تحكي �أخبارهم، فعلى �أر�سه �سار نبي �هلل 

تعالى نوح عليه �ل�سالم، وما ز�لت �آثاره على مقربة من مدينة �لكرك في �لجنوب، وفيه مقامات 

�أنبياء �هلل عز وجل هود و�سالح ولوط و�سعيب و�أيوب ومو�سى وعي�سى بن مريم وهارون و�سليمان 

ويحيى )يوحنا �لمعمد�ن( ويو�سع بن نون عليهم �ل�سالة و�ل�سالم.



وقرى  ومدين،  �لكهف،  �أهل  �لقر�آني، كق�سة  �لق�س�ص  �أحد�ث  لكثير من  م�سرحًا  �أر�سه  وكانت 

�سدوم ) قوم لوط (، وعيون مو�سى عليهما �ل�سالم.

ووطئت �أقد�ُم نبينا محمد �سلى �هلل عليه و�سلم �أر�سه �أكثر من مرة في رحالته �إلى �ل�سام، وقد 

)�ل�سفاوي(  �لبقيعاوية  منطقة  في  هذ�  يومنا  �إلى  ماثلة  ز�لت  ما  مباركة  �سجرة  تحت  ��ستظّل 

عندما مر ومن معه بالر�هب بحير�.

تعالــــى:            فقـــــــال  �لكريم،  كتابه  في  وجل  عّز  �هلل  باركها  مباركة،  طاهرة،  �أر�ٌص  فاأر�ســـه  لـــذ� 

�سبــــحانــــــــــه:        وقــــال  ]�لأنبياء: 71[،  ِلْلَعاَلِميَن}  ِفيَها  َباَرْكَنا  ِتي  �لَّ �ْلأَْر�ِص  �إَِلى  َوُلوًطا  ْيَناُه  {َوَنجَّ

َباَرْكَنا َحْوَلُه  ى �لَِّذي  �ْلأَْق�سَ �ْلَم�ْسِجِد  َلى  �إِ �ْلَحَر�ِم  �ْلَم�ْسِجِد  َلْياًل ِمَن  ِبَعْبِدِه  �أَ�ْسَرى  {�ُسْبَحاَن �لَِّذي 

يُر{ ]�لإ�سر�ء: 1[. ِميُع �ْلَب�سِ ُه ُهَو �ل�سَّ ِلُنِرَيُه ِمْن �آَياِتَنا �إِنَّ

فقد  و�سلم،  عليه  �هلل  �سلى  �هلل  ر�سول  حديث  في  حا�سرة  ومدنه  �لأردن  �أر�ص  كانت  وقد  هذ� 

وفي  و�أحمد،  �لترمذي  رو�ه  �لبلقاء«  عمان  �إلى  عدن  من  »حو�سي  و�ل�سالم:  �ل�سالة  عليه  قال 

حديث ثوبان ر�سي �هلل عنه �أّن �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلمَ �ُسِئَل عن َعْر�ِص هذ� �لحو�ص و�سعته، 

اَن« رو�ه م�سلم، وفي ذلك دللة على مكانة �لأردن و�أهميته في �لتاريخ  َفَقاَل: »ِمْن َمَقاِمي �إَِلى َعمَّ

�لإن�ساني، وبركة �أر�سه و�سمائه في �لجانب �لروحي.

�لجغر�فية  لأهميته  �ساهدة لأحد�ث ج�سام نظرً�  �أر�سه  كانت   ، �لإ�سالمي  �لتاريخ  بد�يات  ومنُذ 

�لأزدي ر�سي �هلل عنه،  �لحارث بن عمير  �أر�سه  �ل�سهد�ء على  �أول  �ل�ستر�تيجي، فكان  وموقعه 

�لذي �أر�سله �لنبّي �سلى �هلل عليه و�سلم �إلى �لحارث �لغ�ساني فقتله، فاأر�سل �لنبي �سلى �هلل عليه 

و�سلم جي�ص موؤتة بقيادة زيد بن حارثة ر�سي �هلل عنه حيث �رتقى �سهيدً� على �أر�ص �لأردن في 

موؤتة، هو و�بن عم �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم، جعفر بن �أبي طالب، وعبد �هلل بن رو�حه ر�سي �هلل 

عنهم �أجمعين، و�سم ثر�ه �لطاهر �أج�ساد �ل�سهد�ء من خيرة �أ�سحاب �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم 

و�أعلمها  �لجر�ح ر�سي �هلل عنه، وفقيهها  �أبي عبيدة عامر بن  �لأمة  �أمين  كاأمثال  و�ل�سالحين، 



بالحالل وبالحر�م معاذ بن جبل ر�سي �هلل عنه، و�سرحبيل بن ح�سنه ر�سي �هلل عنه �لذي فتح 

�لأردن �سنة ) 13هـ( وغيرهم �لكثير من �أ�سحاب �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم.

وتو�لت �لحو�دث على �أر�سه �لمباركة، فعلى ثر�ه وقعت معركة طبقة فحل �سنة )13هـ( ومعركة 

�ليرموك �سنة )15هـ(.

و�لمقامات  لالأ�سرحة  و�لمعنوية  �لدينية  �لقيمة  على  وء  �ل�سّ ليلقي  �لكتاب،  هذ�  وياأتي  هذ� 

ينبغي  وما  زيارتها  و�آد�ب  �لم�ساهد  معرفة هذه  للز�ئر  ليتيح  و�سهل؛  مي�ّسر  باأ�سلوب  و�لم�ساهد، 

عندها؛  و�لدعاء  منها،  و�لتبّرك  �لأماكن  هذه  زيارة  على  و�ل�سالحون  �لعلماء  د�أب  فقد  فيها، 

�سالحة  وقدوة  بذلك حلقة م�سيئة  ويكونو�  �لزمان،  عبق  ويتن�سمو�  �لمكان،  لي�ستح�سرو� عظمة 

لمن بعدهم ت�سهد على تاريخ �لأردن �لعريق، وتحافظ على حا�سره، وتبني م�ستقبله، ليتبو�أ مكانه 

في �لح�سارة �لإن�سانية.

                      �سماحة المفتي العام

        الدكتور محمد الخاليلة





دليل مقامات الأنبياء وال�صحابة
واملواقع الدينية والتاريخية
يف اململكة الأردنية الها�صمية
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29 �لطفيلة ب�سري� مقام نبي �هلل �سيدنا �سيث عليه �ل�سالم

30 �لكرك �لكرك مقام نبي �هلل �سيدنا نوح عليه �ل�سالم

32 �لبلقاء و�دي �ل�سعيب �سريح نبي �هلل �سيدنا �سعيب عليه �ل�سالم 

34 جر�ص هود مقام  نبي �هلل �سيدنا هود عليه �ل�سالم

3٦ �إربد �ملز�ر �ل�سمايل مقام نبي �هلل �سيدنا د�ود عليه �ل�سالم

38 �لكرك �سرفا مقام نبي �هلل �سيدنا �سليمان عليه �ل�سالم

40 معان و�دي مو�سى �سريح  نبي �هلل �سيدنا  هارون عليه �ل�سالم

42 �لبلقاء �ل�سلط مقام نبي �هلل �سيدنا �أيوب عليه �ل�سالم 

44 عجلون خربة �لوهادنة مقام  نبي �هلل �سيدنا  �إليا�ص عليه �ل�سالم

4٦ �لبلقاء �ل�سلط �سريح  نبي �هلل �سيدنا  يو�سع بن نون عليه �ل�سالم 

48 �لبلقاء ماح�ص مقام  نبي �هلل �سيدنا  �خل�سر عليه �ل�سالم
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٦٦ �لبلقاء �لغو�ر �لو�سطى �سريح �ل�سحابي �جلليل �سيدنا �أبي عبيدة عامر بن �جلر�ح ر�سي �هلل عنه 

٦8 �إربد �لغو�ر �ل�سمالية �سريح �ل�سحابي �جلليل �سيدنا �سرحبيل بن ح�سنة ر�سي �هلل عنه

الأنبياء والر�سل عليهم ال�سالم 
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84 �لعا�سمة و�دي �ل�سري مقام �ل�سحابي �جلليل �سيدنا بالل بن رباح ر�سي �هلل عنه  

8٦ عجلون دير �ل�سمادية �سريح �ل�سحابي �جلليل �سيدنا عكرمة بن عمرو بن ه�سام ر�سي �هلل عنه

88 معان �أذرح مقام �ل�سحابي �جلليل �سيدنا �أبي مو�سى �لأ�سعري ر�سي �هلل عنه 

89 �لطفيلة �لطفيلة مقام �ل�سحابي �جلليل �سيدنا جابر بن عبد�هلل ر�سي �هلل عنه

90 �لكرك �لغور �ل�سايف مقام �ل�سحابي �جلليل �سيدنا كعب بن عمري �لغفاري ر�سي �هلل عنه
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باب
ذكرالأنبياء والر�سل عليهم ال�سالم 





�سيدنا �سيث هو �بن �سيدنا �آدم عليهما �ل�سالم ، ومعنى �سيث �أي هبة �هلل تعالى، و�سمي بذلك 

لأن �هلل رزقه ل�سيدنا �آدم عليه �ل�سالم بعد �أن َقَتَل قابيُل هابيَل، لم ُيذكر ��سم �سيدنا �سيث عليه 

�ل�سالم في �لقر�آن �لكريم ، لكن ورد في �لحديث، قال �سيدنا �أبو ذر ر�سي �هلل عنه في حديثه 

عن ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�آله و�سلم : »�إن �هلل �أنزل مائة �سحيفة و�أربع �سحف، على �سيث 

خم�سين �سحيفة« 1 .قال محمد بن �إ�سحاق: ولما ح�سرت �آدم �لوفاة عهد �إلى �بنه �سيث وعلمه 

�ساعات �لليل و�لنهار وعلمه عباد�ت تلك �ل�ساعات و�أعلمه بوقوع �لطوفان بعد ذلك، ويقال �إن 

�نت�ساب بني �آدم �ليوم كلهم ينتهي �إلى �سيث و�سائر �أولد �آدم غيره �نقر�سو� وبادو� و�هلل �أعلم .

يقع مقام �سيدنا �سيث عليه �ل�سالم في محافظة �لطفيلة حيث يعتقد �أنه �أقام في تلك �لمنطقة 

�أن قبره و�سريحه في بلدة )�لنبي �سيث( في جبال و�دي �لبقاع  فترة من �لزمن. و�لم�سهور 

في لبنان، حيث يوجد م�سجد با�سمه، و�سفه �لجغر�في �بن جبير في �لقرن �لثاني ع�سر. وفي 

رو�يات �أخرى من جغر�فيي �لقرون �لو�سطى �لعرب �لذين عا�سو� منذ �لقرن �لثالث ع�سر فيها 

ي�سفون وجود قبر �لنبي �سيث في بلدة ب�سيت جنوب غرب بلدة �لرملة في فل�سطين2. 

1  رو�ه �بن حبان يف �سحيحه )7٦/2( و�إ�سناده لي�ص ثابتًا.

2  �سندوق ��ستك�ساف فل�سطني )p ,1838 ,)PEF. 84. ن�سخة حمفوظة 03 مايو 2014 على موقع و�ي باك 

م�سني.

نبي اهلل �سيدنا �سيث عليه ال�سالم

30.739736,35.607305مقام نبي اهلل �سيدنا �سيث عليه ال�سالم - ب�سريا/الطفيلة

● يقع مقام نبي الله �صيدنا �صيث عليه ال�صالم في قرية ب�صيرا في محافظة الطفيلة والتي تبعد 180 كيلومتر عن العا�صمة 
عمان.
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نبي �هلل �سيدنا نوح عليه �ل�سالم من �أولي �لعزم من �لر�سل وهم )�سيدنا نوح و�سيدنا �إبر�هيم 

و�سيدنا مو�سى و�سيدنا عي�سى و�سيدنا محمد عليهم �ل�سالة و�ل�سالم( فهو نبٌي ر�سول ون�سبه 

يرد بن  �ل�سالم بن  �إدري�ص عليه  �سيدنا  �إخنوخ وهو  بن  نوح بن لَمك بن متو�سلَخ  �سيدنا  هو: 

عليه  �لب�سر  �أبي  �آدم  �سيدنا  بن  �سيث  بن  �أنو�ص  بن  قينن  �أو  قينان  بن  مهالئيل  �أو  مهالييل 

�ل�سالم3.

�لعظيم  �لطوفان  للب�سرية بعد نجاته ومن معه من  �لثاني  �لأب  �ل�سالم هو  نوح عليه  و�سيدنا 

عمالقة  �سفينة  ل�ستعمالهم  �لطوفان  من  نجو�  �لذين  با�ستثناء  جميعًا  �لب�سرية  �أباد  �لذي 

��ستهرت با�سم �سفينة نوح. دعـا قومـه )950( �سنـة كمـا فـي �لقـر�آن �لكريــم، قــال تعالــى: 

﴿

                             ﴾ ]�لعنكبوت: 14[.

فاأر�سله  وتوحيده،  �سبحانه  �هلل  عبادة  �إلى  �لنا�ص  يدعو  �لأ�سنام  ُعِبَدْت  لما  تعالى  �هلل  بعثه 

�هلل تعالى �إلى قوم يعبدون �لأوثان ليدعوهم �إلى عبادته وحده وترك عبادة غيره، لكنهم لم 

ي�ستمعو� ولم ي�سغو� له، و��ستمر �لأكثرية على عبادة �لأوثان ون�سبو� له �لعد�وة ولمن �آمن به 

وتوعدوهم بالرجم ﴿                                                                  ﴾]�ل�سعر�ء: 11٦[.

 فاأنزل �هلل تعالى على من كفر به �لعذ�ب بالطوفان، و�أنجاه و�أ�سحاب �ل�سفينة �لموؤمنين معه.

وقد �أمره �هلل ببناء �سفينة لم تعرف �لب�سرية مثلها، وكان خ�سبها من �سجر �ل�ساج �أو �ل�سنوبر، 

منها  �لأر�سي  جعل  طو�بق،  ثالثة  منها  وجعل  بالقار،  وظاهرها  باطنها  يطلى  �أن  �أمر  وقد 

للحيو�نات و�لوحو�ص، وثانيها لبني �لإن�سان و�أعالها للطيور، و�أكنَّ لها �سقفًا مطبقًا عليها4.

3  �لبد�ية و�لنهاية للحافظ �بن كثري )100/1(، و�سرية �بن ه�سام )2/1(.

4  تاريخ �لأمم و�مللوك لبن جرير �لطربي )113/1(،و�ملنتظم للحافظ �بن �جلوزي )40/1(.

نبي اهلل �سيدنا نوح عليه ال�سالم 

الأنبياء والر�صل عليهم ال�صالم

35.70056 ,31.18888مقام نبي اهلل �سيدنا نوح عليه ال�سالم - الكرك/الكرك
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�لتنور،  �أمر �هلل بفور�ن  باأن عالمة بدء �لطوفان هو مجيء  و�أوحي ل�سيدنا نوح عليه �ل�سالم 

وقيل في �لتنور باأنه حدوث بركان في �لمنطقة، �أو فور�ن �لماء على �سطح �لأر�ص، ولما تحققت 

دو�ب  كل  من  �ل�سفينة  متن  في  يحمل  باأن  �ل�سالم  عليه  نوحًا  �سيدنا  تعالى  �هلل  �أمر  �لعالمة 

فلم  به  موؤمنة  نوح  زوجة  تكن  ولم  قلياًل.  عددهم  وكان  معه  �آمن  ومن  و�أهله  زوجين  �لأر�ص 

ت�سعد، وكان �أحد �أبنائه يخفي ع�سيانه ويبدي �لإيمان �أمامه فلم ي�سعد هو �لآخر. وكذلك 

كانت �أغلبية من لم يوؤمنو� به فلم يركبو� معه. و�سعد �لموؤمنون. قال �بن عبا�ص:�آمن من قوم 

نوح ثمانون رجاًل مع �أهليهم.

فبد�أ بتحميل حو�لي ثمانين رجاًل معهم ن�ساوؤهم5 في �ل�سفينة، و�نفجرت �لأر�ص عيونًا وهطلت 

�ل�سماء و�رتفع �لماء حاماًل �ل�سفينة وهي تجري بهم في موج كالجبال مائة وخم�سين يومًا. 

وهلك �لباقون ولم يبق �هلل على �لأر�ص من �لكافرين ديار�. وهذ� ما ذكره �بن عبا�ص ر�سي 

�هلل عنه.

5  تف�سري �حلافظ �بن �بي حامت )442/39( وتاريخ �لأمم و�مللوك لبن جرير �لطربي )129/1(.

● يقع مقام نبي الله �صيدنا نوح عليه ال�صالم على بعد 1 كيلومتر �صمال قلعة الكرك وعلى الطريق الموؤدي الى الغور ال�صافي في 
محافظة الكرك.
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نبي �هلل �سيدنا �سعيب بن ميكيل بن ي�سجن عليه �ل�سالم  َنبٌى ر�سول، يقال: �إن جدته �أو �أمه هي 

بنت �سيدنا لوط عليه �ل�سالم٦، وهو عليه �ل�سالم من �لأنبياء �لعرب، و�لثابت �أنه من َمْدَين 7 

�لو�قعة في بالد �ل�سام. 

ة، �آمن �سيدنا �سعيب عليه �ل�سالم  ُذكر �سيدنا �سعيب عليه �ل�سالم في �لقر�آن �لكريم )11( مرَّ

بنبي �هلل �سيدنا �إبر�هيم عليه �ل�سالم، وهاجر معه ودخل معه دم�سق، وكان ف�سيحًا مفوهًا، 

حيث كان بع�ص �ل�سلف ي�سمي �سيدنا �سعيًبا عليه �ل�سالم بخطيب �لأنبياء، لف�ساحته وحالوة 

عبارته وبالغته في دعوة قومه �إلى �لإيمان8.

وقد بعث �هلل تعالى نبيه �سيدنا �سعيبًا عليه �ل�سالم في قومه �أهل مدين قـال تعالـى:﴿ 

         

         

                                                         ﴾  ]�لأعر�ف: 85[. 

وكان �أهل مدين �أهل تجارة وزر�عة، �إل �أنهم كانو� يتعاملون مع �لنا�ص بالغ�ّص، كانو� �إذ� �كتالو� 

على �لنا�ص ي�ستوفون ويزيدون عما ي�ستحقون، و�إذ� كالوهم �أو وزنوهم يخ�سرون وينق�سون، ول 

�ل�سنيعة  �لأفعال  �ل�سالم من مغبة هذه  يعطونهم ما ي�ستحقون، فحذرهم �سيدنا �سعيب عليه 

و�لمعامالت �ل�سيئة فلم ياأبهو� بما يقول. قال �هلل تعالى: ﴿

           ﴾ ]هود: 84[. 

6  �لبد�ية و�لنهاية للحافظ �بن كثري )214/1(، و�لكامل يف �لتاريخ لبن �لثري )51/1(.

هي ��سم قرية �سيدنا �سعيب عليه �ل�سالم وهي كما يف عدة م�سادر تاريخية تقع �سمال �جلزيرة �لعربية   7

بقرب مدينة تبوك.
8  تف�سري �بن �بي حامت )49/30(. ورو�ه �حلاكم يف �مل�ستدرك )٦20/2( من قول حممد بن ��سحاق.

نبي اهلل �سيدنا �سعيب عليه ال�سالم 

35.71618 ,31.96017�سريح نبي اهلل �سيدنا �سعيب عليه ال�سالم - وادي �سعيب/ البلقاء
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ولما دعاهم �إلى عبادة �هلل تعالى وحده �أ�سركو� باهلل تعالى، وتوعدو� �سيدنا �سعيبًا عليه �ل�سالم 

وقد حكى  وتهكمي،  باأ�سلوب جدلي  يحاججونه  ف�سارو�  و�لّطرد،  بالعذ�ب  معه  �آمنو�  و�لذين 

�لقر�آن �لكريم قولهم: ﴿       

             ﴾ ]هود: 87[، ثم جرت �سّنة �هلل في 

�لقوم �لظالمين فاأهلكهم �هلل تعالى بعدما تمادو� في �لباطل و�سارو� في طريق �لغي و�ل�سالل.

�أ�سحاب  �إلى  �ل�سالم  �سعيبًا عليه  �سيدنا  تعالى بعث  �أن �هلل  �لعزيز  و�أخبر �سبحانه في كتابه 

�لأيكة، وكان �لقوم يعبدون �لأيكة، و�لأيكة �لب�ستان ذو �لأ�سجار �لكثيفة، بالإ�سافة �إلى تطفيفهم 

في �لكيل و�لميز�ن فجاءهم عذ�ب عظيم9.

وقد �أوحى �هلل تعالى �إليه �أن ُيْخرج �لموؤمنين من تلك �لقرية، فخرج �سيدنا �سعيب عليه �ل�سالم 

ومن �آمن معه، وجاء �أمـر �للـه كمـا قـال �سبحانه:  ﴿     

         

.﴾           

9  �لكامل يف �لتاريخ لبن �لثري )51/1(، وفتح �لباري )٦/450(.

● يقع �صريح نبي الله �صيدنا �صعيب عليه ال�صالم في منطقة وادي �صعيب في محافظة البلقاء على الطريق الموؤدي الى الأغوار 
الو�صطى وعلى بعد 40 كيلومتر من العا�صمة عمان.
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نبي �هلل �سيدنا هود عليه �ل�سالم هو �بن عبد �هلل بن رباح بن �لخلود بن عاد بن عو�ص بن �إرم 

بن �سام بن �سيدنا نوح عليه �ل�سالم، وهو نبّي ور�سول عربّي �أر�سله �هلل تعالى �إلى قوم عاد10، 

وهناك �سورة في �لقر�آن �لكريم با�سمه، وقد ذكر في �لقر�آن �سبع مر�ت، في �سورة هود خم�ص 

مر�ت، ومرة في �سورة �ل�سعر�ء، ومرة في �سورة �لأعر�ف.

�سمال  و�لأحقاف  �لعربية.  �لجزيرة  �سبه  جنوب  في  �لأحقاف  �أر�ص  في  عاد  م�ساكن  وكانت 

�ليوم رمال  ُعَمان. ومو�سع بالدهم  �لخالي، وفي �سرقها  �لربع  �لأحقاف  ح�سرموت، و�سمال 

قاحلة، ل �أني�ص فيها ول ديار. قـال تعالــى: ﴿ 

10  تاريخ �لأمم و�مللوك لبن جرير �لطربي )150/1(، و�نظر �سورة �لأحقاف �آية )21(. ﴿

.﴾                                                                               

نبي اهلل �سيدنا هود عليه ال�سالم

35.909726 ,32.255814مقام نبي اهلل �سيدنا هود عليه ال�سالم - هود/ جر�ش
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           ﴾ ]�سورة هود[.

● يقع مقام نبي الله �صيدنا هود عليه ال�صالم في بلدة هود في محافظة جر�ش ويبعد حوالي م�صافة 1,5 كيلومتر �صمال �صرق 
جامعة جر�ش.
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�ي�سا  �بن  هو  �ل�سالم  عليه  د�ود  �سيدنا  �هلل  نبي 

بن عويد بن عابر وهو من ذرية يهوذ� بن يعقوب 

نبٌي  وهو  �ل�سالم،  عليهم  �إبر�هيم  بن  �إ�سحاق  بن 

تبارك  قال  حيث  عليه،  تعالى  �هلل  �أثنى  ر�سول11، 

  ﴾ وتعالى: ﴿                      

]�ص: 17[. 

وقال �هلل تعالى:﴿                                                    ﴾ ]�لإ�سر�ء: 55[.

وهو عليه �ل�سالم من �لأنبياء و�لر�سل �لكر�م، وقد �آتاه �هلل تعالى �لنبوة و�لُملك وجعله ر�سوًل 

�ستة ع�سر  �لكريم في  �لقر�آن  �ل�سالم في  د�ود عليه  �سيدنا  ��سم  ورد  وقد  �إ�سر�ئيل،  بني  �إلى 

مو�سعًا.

وقـد جمـع �للـه تبـارك وتعـالـى لـه �لنبـوة و�لُملـك و�أنـزل عليـه �لزبـور. ولمـا بلـغ �سيـدنــا د�ود 

عليـه �ل�ســالم مـن �لعمـر �أربعيـن �سنــة �آتــاه �هلل تعالــى �لنبـــوة مع �لمـلك، وجعلــه ر�ســوًل �إلــى 

و�أنزل �هلل  باأو�مر �هلل �سبحانه،  �إلى �لإيمان باهلل تعالى و�للتز�م  �إ�سر�ئيل، فدعا قومه  بني 

تبارك وتعالى على نبيه �سيدنا د�ود عليه �ل�سالم �لزبور فيه مو�عظ وِعبر ورقائق و�أذكار، و�آتاه 

�لحكمة وف�سل �لخطاب12. 

يقول �هلل تبارك وتعالى: ﴿                                                                                              ﴾ 

]�لإ�سر�ء: 55[.

11  تاريخ �لأمم و�مللوك لبن جرير �لطربي )281/1(.

12  �لكامل يف �لتاريخ لبن �لأثري )73/1(.

نبي اهلل �سيدنا داود عليه ال�سالم

35.79169 ,32.46817مقام نبي اهلل �سيدنا داود عليه ال�سالم  - املزار ال�سمايل/ اإربد
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وقــــال تعالـــــى: ﴿         

                    ﴾ ]�لبقرة: 251[.

● يقع مقام نبي الله �صيدنا داود عليه ال�صالم في منطقة المزار ال�صمالي في محافظة اإربد ويبعد م�صافة 58 كيلومتر عن 
العا�صمة عمان.
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نبــي �هلل �سيدنـــا �سليمـــان �بـــن نبـــي �هلل �سيدنــا د�ود عليهمــا �ل�ســالم، ﴿ 

                                                 ﴾ ]�ص: 30[، 

 ﴿

                       ﴾ ]�لنمل: 1٦[.    

وهو مذكور في �لقر�آن �لكريم )17( مرة. ويقال �إن �سيدنا �سليمان عليه �ل�سالم توفي وعمره 

)52( �سنة13، وهو �أحد �أنبياء بني �إ�سر�ئيل. وقد ُذِكَر ملكه في �لقر�آن �لكريم، وكذلك جي�سه 

من �لوح�ص و�لطير و�لجن و�لب�سر و�سفات �أخرى، مثل قدرته على فهم منطق �لطير و�لنمل 

و�لحيو�نات، ومن جنوده �لهدهد �لذي في ق�سة ملكة �سباأ 14،  وفي بع�ص م�سادر �أهل �لكتاب 

�ن �سيدنا �سليمان عليه �ل�سالم ولد �سنة )1011( قبل �لميالد.قال تعالى: ﴿  

    ﴿  .... ﴾           

      ﴿ .... ﴾            

﴿ ... ﴾                             

﴿ ... ﴾                                   

﴾            

﴿

13  �لبد�ية و�لنهاية لبن كثري )32/2(.

14  تاريخ �لأمم و�مللوك لبن جرير �لطربي )344/1 و 357(.

نبي اهلل �سيدنا �سليمان عليه ال�سالم     

35.62906 ,31.34879مقام نبي اهلل �سيدنا �سليمان عليه ال�سالم - �سرفا/الكرك
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﴾  ]�لنمل من 44-22[.      

و�آتاه �هلل من كّل ما يحتاج �لملك �إليه من �لعدد و�لآلت و�لجنود و�لجيو�ص و�لجماعات من �لجّن 

و�لإن�ص و�لطيور و�لوحو�ص و�ل�سياطين �ل�سارحات و�لعلوم و�لفهوم و�لتعبير عن �لمخلوقات.

�أدركته  على ع�ساه حتى  متكاأً  ربه  عبادة  على  وهو عاكف  �ل�ّسالم  عليه  �سليمان  �سيدنا  توّفي 

�لمنية وهو على هذ� �لحال، ولم تعلم �ل�سياطين بخبر وفاته �إل حينما دخل �سيطان من طاقة 

�أكلت  �أن  بعد  ميتًا  خرَّ  قد  فوجده  �ل�سالم  عليه  �سليمان  �سيدنا  على  فاطلع  �لمقد�ص  بيت  في 

�سليمان  �إلى  ونظرت  ت�سللت  �إذ�  �ل�سياطين  كانت  وقد  عليها،  يتكاأ  كان  �لتي  ع�ساه  �لأر�سة 

�لمهين15،  و�لعمل  �لعذ�ب  من  كاملة  �سنة  ظلت  �أن  بعد  وفاته  �ل�سياطين  فاأدركت  �حترقت 

قال تعالى :﴿        

.﴾            

 وقيل: �إّن مدة حكمه عليه �ل�سالم كانت �أربعين �سنة1٦.

15  �لبد�ية و�لنهاية للحافظ �بن كثري )31/2 و 32(.

16  �لبد�ية و�لنهاية للحافظ �بن كثري )32/2(.

● يقع مقام نبي الله �صيدنا �صليمان عليه ال�صالم في قرية �صرفا الى ال�صمال الغربي من مدينة الكرك وعلى بعد 160 كيلومتر من 
العا�صمة عمان.
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�إبر�هيم  بن  �إ�سحاق  بن  يعقوب  بن  بن لوي  بن قاهث  بن عمر�ن  �سيدنا هارون  نبي �هلل  هو 

عليهم �ل�سالم17، وهو �لأخ �لأكبر ل�سيدنا مو�سى عليه �ل�سالم وكـان نائبــه ووزيـره،

]�لفرقان: 35[، عا�ص   ﴾             ﴿

�لنبي هارون مع �أخيه �سيدنا مو�سى في م�سر في ع�سر �لفر�عنة 18 وكان معه عندما ذهب 

�أر�سلهما به، وقد ذكر �هلل تعالى �سيدنا  �إلى �لدخول في دين �هلل تعالى �لذي  لدعوة فرعون 

هــارون عليــه �ل�سـالم فــي �لقــر�آن )20( مـرة، و�أحيـانـًا كـان �لمتحـّدث عـن �سيـدنـا مـو�سـى،   

 ﴾           ﴿

]�لق�س�ص: 34[. ولمـا توفي كان عمـره فيما قيـل )123( �سنـة19. 

وقـد تـوفـي �سيـدنا هـارون قبـل �أخيـه �سيدنـا مو�سـى عليهمـا �ل�سـالم، ودفـن على قمة جبل هور 

ل�سيدنا هارون  �لبتر�ء في �لأردن. وي�سمى �لجبل �لآن بجبل هارون ن�سبة  بالقرب من مدينة 

عليه �ل�سالم.

17  �لطبقات �لكربى لبن �سعد )54/1(.

18  �ملخت�سر يف �أخبار �لب�سر لبي �لفد�ء �لأيوبي )9/1(.

19  �مل�ستدرك عن �ل�سحيحني لالإمام �حلاكم )٦32/2/4108(.

نبي اهلل �سيدنا هارون عليه ال�سالم

35.406663 ,30.317140�سريح نبي اهلل �سيدنا هارون عليه ال�سالم  - وادي مو�سى/ معان

الأنبياء والر�صل عليهم ال�صالم
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● يقع �صريح نبي الله �صيدنا هارون عليه ال�صالم في منطقة وادي مو�صى بالقرب من مدينة البتراء ويبعد م�صافة 250 كيلومتر 
جنوب العا�صمة عمان.
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نبي اهلل �سيدنا اأيوب عليه ال�سالم

35.7032 ,32.0006مقام نبي اهلل �سيدنا اأيوب عليه ال�سالم - البلقاء/ال�سلط

نبي �هلل �سيدنا �أيوب عليه �ل�سالم . هو �سيدنا �أيوب بن مو�ص بن ز�رح بن �لعي�ص بن �سيدنا 

��سحق بن �سيدنا �إبر�هيم �لخليل عليهم و�ل�سالم .. وحكى �بن ع�ساكر �أن �أمه بنت �سيدنا لوط 

عليــه �ل�ســالم20 . قــال تعـالــى : ﴿

.21﴾         

من  �لمال  كثير  رجاًل  �ل�سالم  عليه  �أيوب  �سيدنا  كان  وغيرهم:  و�لتاريخ  �لتف�سير  علماء  قال 

�سائر �سنوفه و�أنو�عه من �لأنعام و�لعبيد و�لمو��سي و�لأر��سي �لمت�سعة باأر�ص �لبثينة من �أر�ص 

حور�ن .

َف�ُسِلَب من ذلك  كثير  و�أهلون  �أولد  له  وكان  له،  كانت  كلها  �أنها  �بن ع�ساكر  �لحافظ   وحكى 

جميعه و�ْبُتِلَي في ج�سده باأنو�ع �لبالء، ولم يبق منه ع�سو �سليم �سوى قلبه ول�سانه يذكر �هلل عز 

وجل بهما وهو في ذلك كله �سابر محت�سب ذ�كر هلل عز وجل في ليله ونهاره و�سباحه وم�سائه 

20  �لبد�ية و�لنهاية للحافظ �بن كثري )220/1(.

21  �سورة �لأنعام :84-83.

الأنبياء والر�صل عليهم ال�صالم
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وطال مر�سه حتى عافه �لجلي�ص و�أوح�ص منه �لأني�ص .. و�نقطع عنه �لنا�ص ولم يبق �أحد يحنو 

عليه �سوى زوجته كانت تقوم برعايته وتعرف قديم �إح�سانه �إليها و�سفقته عليها، فكانت تتردد 

ُعَف حالها وَقلَّ مالها  �إليه فت�سلح من �ساأنه وتعينه على ق�ساء حاجته، وتقوم بم�سلحته، و�سَ

و�أر�ساها وهي �سابرة  باأمره ر�سي �هلل عنها  �لنا�ص بالأجر لتطعمه وتقوم  حتى كانت تخدم 

معه .

قال تعالى : ﴿

.22﴾        

ثم  �لحنيفية  دين  �لروم على  باأر�ص  �سنة  �سبعين  بعد ذلك  �ل�سالم  عليه  �أيوب  �سيدنا  وعا�ص 

غيرو� بعده دين �سيدنا �إبر�هيم عليه �ل�سالم23.

وقد ذكر �لحافظ �بن جرير وغيره من علماء �لتاريخ �أن �سيدنا �أيوب عليه �ل�سالم لما توفي كان 

عمره ثالثًا وت�سعين �سنة وقيل �إنه عا�ص �أكثر من ذلك24.

�لتي  �لمنطقة  في  �ل�سلط  بطنا في محافظة  �ل�سالم في منطقة  عليه  �أيوب  �سيدنا  يقع مقام 

�أطلق عليها ��سم خربة �أيوب ،ويوجد �لمقام على تلة تر�بية تحتوي على معالم �أثرية قديمة، 

هو  �ل�سريف  �لمقام  وهذ�   ، بطنا  منطقة  في  وجد  �أثريـة  لأبنية  �أ�سا�سات  من  �لمقام  ويتكون 

�سمن م�ساريع �للجنة �لملكية �لأردنية لإعمار م�ساجد ومقامات �لأنبياء و�ل�سحابة و�ل�سهد�ء. 

�لخارجية  �ل�ساحات  �إلى  �إ�سافة  للن�ساء،  و�آخر  للرجال  رئي�سي  م�سلى  من  �لم�سجد  ويتكون 

و�لحد�ئق، و�سكن �لإمام و�لخدمات �لأخرى، وفي تلك �ل�ساحات عدد من �سجر�ت �لبلوط �لتي 

تزيد �أعمارها على مئات �لأعو�م، وت�سكل جزءً� من تاريخ �لمكان و�أهميته �لأثرية.

22  �سورة �ص : 44-41.

23  �لبد�ية و�لنهاية للحافظ �بن كثري )225/1(.

24  تاريخ �لأمم و�مللوك لبن جرير �لطربي )228/1(.

● يقع مقام نبي الله �صيدنا اأيوب عليه ال�صالم الى الجنوب من مدينة ال�صلط في محافظة البلقاء وعلى بعد 23 كيلومتر من 
العا�صمة عمان.
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نبي �هلل �سيدنا �إليا�ص عليه �ل�سالم هو من �أنبياء بني �إ�سر�ئيل: قال �لإمام �لطبري: هو �إليا�ص 

بن يا�سين بن فنحا�ص بن �لعيز�ر بن �سيدنا هارون عليه �ل�سالم25.

يقال: كان في �لقرن �لتا�سع قبل �لميالد، وي�سير �لكتاب �لمقد�ص 2٦�إلى �أن �سيدنا �إليا�ص عليه 

على  وكان  و�لجبال،  �لبر�ري،  في  وقته  معظم  يق�سي  كان   ) �إيليا   ( هناك  �لم�سمى  �ل�سالم 

حقويه منطقة من جلد )�أي على و�سطه حز�م من جلد(، وكان م�ستر�سل �ل�سعر. ويذكر �بن 

كثير27 �أن ر�سالته كانت لأهل بعلبك غربي دم�سق، و�أنه كان لهم �سنم يعبدونه ُي�سمى »بعاًل« 

قال �هلل تعالى: 

 ﴿

25  تاريخ �بن جرير �لطربي )325/1(، و�لكامل يف �لتاريخ لبن �لأثري )٦9/1(.

26  �لكتاب �ملقد�ص �سفر يوحنا �لإ�سحاح �لأول )�مل17: 19-1(.

27  �لبد�ية و�لنهاية لبن كثري )337/1(.

نبي اهلل �سيدنا اإليا�ش عليه ال�سالم

35.72185 ,32.36219مقام نبي اهلل �سيدنا اإليا�ش عليه ال�سالم - خربة الوهادنة/عجلون

الأنبياء والر�صل عليهم ال�صالم
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                                                       ﴾. ]�سورة �ل�سافات 132-123[.

وقال تعالى: ﴿             ﴾  ]�لأنعام: 85[.

هذ� كل ما ورد في �لقر�آن �لكريم عن �سيدنا �إليا�ص عليه �ل�سالم.

● يقع مقام نبي الله �صيدنا  اإليا�ش عليه ال�صالم في قرية لي�صتب في محافظة عجلون ويبعد م�صافة 50 كيلومتر �صمال 
العا�صمة عمان.
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ُنوٍن عليه �ل�سالم،  ْبُن  ُيو�َسُع  نبي �هلل �سيدنا 

وهو من قبيلة �إفر�يم28 بن يو�سف بن يعقوب، 

�سيدنا  موت  بعد  �إ�سر�ئيل  بني  قائد  وكان 

يو�سع بن  ون�سبه هو:  �ل�سالم29.  مو�سى عليه 

بن  يعقوب  بن  يو�سف  بن  �أفر�هيم  بن  نون 

�ل�سالة  عليهم  �لخليل  �إبر�هيم  بن  �إ�سحق 

يو�سع هو  �أن  يقولون  �لكتاب  و�أهل  و�ل�سالم، 

�بن عم �سيدنا هود عليه �ل�سالم30.

�لتيه، ودخل بهم بيت �لمقد�ص بعد ح�سار وقتال، وعندما  �إ�سر�ئيل من  وهو �لذي خرج ببني 

و�ليوم  �لجمعة،  يوم  كان  و�ليوم  قرب  قد  �لع�سر  وقت  كان  �أدنى  �أو  قو�سين  قاب  �لن�سر  �سار 

�لتالي هو يوم �ل�سبت، )وهو �ليوم �لذي حرم فيه �هلل على �ليهود �ل�سيد من �لبحر فخالفو� 

نهي �هلل تعالى كما ورد في �لقر�ن �لكريم(31، وهو يوم �ل�سبوت وعدم �لعمل لدى �ليهود، و�إن 

�إلى  �لقتال فنظر  يتمكنون معه من  �ل�سبت، فال  يوم  �ل�سم�ص  بغياب  �لمغيب دخل  دخل عليهم 

�ل�سم�ص ودعا ربه باأن ل تغيب حتى يتم ��ستثمار �لهجوم و�لن�سر، وبقدرة �هلل تعالى كان له ذلك.

قال �لحافظ �بن حجر32 ]طريق مرفوعة �سحيحة.. عن �أبي هريرة قال: قال ر�سول �هلل �سلى �هلل 

عليه و�آله و�سلم: )�إن �ل�سم�ص لم تحب�ص لب�سر �إل ليو�سع بن نون ليالي �سار �إلى بيت �لمقد�ص([.

28  �لعرب وديو�ن �ملبتد�أ و�خلري )85/2( لبن خلدون.

29  تاريخ �بي �لفد�ء )21/1( �مللك �ملوؤيد ��سماعيل بن �بي �لفد�ء.

30  �لبد�ية و�لنهاية )319/1( للحافظ �بن كثري.

31  �لبد�ية و�لنهاية لبن كثري )9/24٦(.

32   يف فتح �لباري �سرح �سحيح �لبخاري )382/9(

نبي اهلل �سيدنا يو�سع عليه ال�سالم 

35.70861 ,32.07155�سريح نبي اهلل  �سيدنا يو�سع  عليه ال�سالم - ال�سلط/البلقاء

الأنبياء والر�صل عليهم ال�صالم
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بعد وفاة �سيدنا مو�سى عليه �ل�سالم ت�سلم يو�سع زمام قيادة بني �إ�سر�ئيل، وقد ��ستطاع �سيدنا 

يو�سع عليه �ل�سالم وهو ما ز�ل في �سهل موؤ�ب، �أَن يجند قو�ته ويجهزها وينظمها لخو�ص �لمعارك 

�لتي ��ستدت بعد �أن �جتاز نهر �لأُردن؛ لقد ن�سبت ثالث معارك: و�حدة في �لمنطقة �ل�سمالية، 

و�أُخرى في �لمنطقة �لو�سطى، وثالثة في �لمنطقة �لجنوبية، �أ�سفرت كلها عن �نت�سار �سيدنا يو�سع 

عليه �ل�سالم، وقد �ألقى كلمة في بني �إ�سر�ئيل حثهم فيها على �لمثابرة على طاعة �هلل تعالى 

وحذرهم من �لغو�ية و�ل�سالل، وبقي نبي �هلل �سيدنا يو�سع عليه �ل�سالم بعد ��ستقر�ر �لحروب بين 

�أظهر قومه يحكم بينهم بكتاب �هلل �لتور�ة حتى قب�سه �هلل �إليه وهو �بن مائة و�سبع وع�سرين �سنة، 

فكان مدة حياته بعد �سيدنا مو�سى عليه �ل�سالم �سبعا وع�سرين �سنة33.

ومقام و�سريح نبي �هلل �سيدنا يو�سع عليه �ل�سالم يقع في �لأردن بالقرب من مدينة �ل�سلط، ويذكر 

�لخطيب �لبغد�دي �أن �سيدنا يو�سع مدفون في بغد�د في �لجانب �لغربي بمنطقة �لكرخ في مقبرة 

�ل�سونيزية34، �سلى �هلل على نبينا و�سيدنا محمد وعلى �آله وعلى �سائر �لنبيين و�لمر�سلين.

33  �لبد�ية و�لنهاية لبن كثري )325/1(.

تاريخ بغد�د للحافظ �خلطيب �لبغد�دي )121/1(.  34

● يقع �صريح  نبي الله �صيدنا  يو�صع بن نون عليه ال�صالم في مدينة ال�صلط في محافظة البلقاء وعلى بعد 25 كيلومتر من 
العا�صمة عمان.
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ع�سر  في  حيًا  كان  �لم�سهور35،  على  َمْلكان  بن  َبْليا  �لعبا�ص  �أبو  �لخ�سر  �سيدنا  �هلل  نبّي  هو 

�سيدنا مو�سى عليه �ل�سالم للحديث �ل�سحيح �لثابت في ذلك، وقد �أمر �هلل تعالى �سيدنا مو�سى 

�أن يتبعه وهو �لعبد �ل�سالح �لمذكور في �لقر�آن �لكريم في �سورة �لكهف، وقد  عليه �ل�سالم 

�لقرطبي، و�لحافظ �بن حجر و�بن كثير  نبّي ر�سول منهم  �أنه  �لعلماء على  ن�ّص جماعة من 

وغيرهم3٦، وروى �لبخاري في �سحيحه �أّن �لنبّي �سلى �هلل عليه و�آله و�سلم، قال: )�إنما �ُسّمَي 

�لخ�سر لأنه جل�ص على فروة بي�ساء، فاإذ� هي تهتز من خلفه خ�سر�ء(.

ومخت�سر ما ثبت فيه ما جاء في �سحيح �لبخاري )122( وم�سلم )2380( و�للفظ للبخاري: 

ا�ٍص: �إِنَّ َنْوًفا �ْلَبَكاِليَّ َيْزُعُم �أَنَّ ُمو�َسى َلْي�َص ِبُمو�َسى  �أخبرني �َسِعيُد ْبُن ُجَبْيٍر َقاَل: ُقْلُت لْبِن َعبَّ

35  تاريخ �لأمم و�مللوك لبن جرير �لطربي )1/25٦(.

36  �نظر فتح �لباري �سرح �لبخاري للحافظ �بن حجر )220/1(.

نبي اهلل �سيدنا الخ�سر عليه ال�سالم  

35.7667 ,31.98114مقام نبي اهلل �سيدنا اخل�سر عليه ال�سالم - ماح�ش/البلقاء

الأنبياء والر�صل عليهم ال�صالم
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 ُ لَّى �هللَّ ِبيِّ �سَ َثَنا �أَُبيُّ ْبُن َكْعٍب َعْن �لنَّ ِ َحدَّ َما ُهَو ُمو�َسى �آَخُر، َفَقاَل َكَذَب َعُدوُّ �هللَّ نَّ َبِني �إِ�ْسَر�ِئيَل �إِ

ا�ِص �أَْعَلُم؟ َفَقاَل: �أََنا  يُّ �لنَّ ِبيُّ َخِطيًبا ِفي َبِني �إِ�ْسَر�ِئيَل، َف�ُسِئَل: �أَ َعَلْيِه و�آله َو�َسلََّم: )َقاَم ُمو�َسى �لنَّ

ُ �إَِلْيــــِه �أَنَّ َعْبــــًد� ِمْن ِعَبـــاِدي  ُ َعَلْيــِه، �إِْذ َلــْم َيـــُردَّ �ْلِعْلــــَم �إَِلْيــــِه َفاأَْوَحــــى �هللَّ �أَْعَلــُم َفَعَتــَب �هللَّ

، َوَكْيَف ِبِه؟ َفِقيَل َلُه: �ْحِمْل ُحوًتا ِفي ِمْكَتٍل َفــــاإَِذ�  ِبَمْجَمــــِع �ْلَبْحَرْيــــِن ُهَو �أَْعَلُم ِمْنَك، َقاَل: َيا َربِّ

، َفاْنَطلــــَق َو�ْنَطَلــــَق ِبَفَتـــــاُه ُيو�َســــَع ْبِن ُنــوٍن َوَحَماَل ُحوًتا ِفي ِمْكَتٍل َحتَّى َكاَنا  َفَقْدَتــــُه َفهـــَُو َثمَّ

َخَذ �َسِبيَلُه ِفي �ْلَبْحِر �َسَرًبا  َعا ُرُءو�َسُهَما َوَناَما َفاْن�َسلَّ �ْلُحوُت ِمْن �ْلِمْكَتِل َفاتَّ ْخَرِة َو�سَ ِعْنَد �ل�سَّ

ِلَفَتـاُه:  َقـاَل ُمو�َسـى  َبـَح  �أَ�سْ ـا  َفَلمَّ َوَيْوَمُهَما،  َلْيَلِتِهَمـا  َة  َبِقيَّ َفاْنَطَلَقـا  َوَفَتـــــاُه َعَجًبـا  ِلُمو�َسـى  َوَكـــاَن 

ِب َحتَّى َجاَوَز  ا ِمْن �لنَّ�سَ ﴿           ﴾، َوَلْم َيِجْد ُمو�َسى َم�سًّ

�ْلَمَكاَن �لَِّذي �أُِمَر ِبِه، َفَقاَل َلُه َفَتاُه: ﴿      

            ﴾، َقاَل ُمو�َسى : ﴿                            ﴾. 

ُمو�َسى،  َف�َسلََّم  ِبَثْوِبِه  َت�َسّجــــى  َقــــاَل  ْو  �أَ ِبَثـــْوٍب  ـــى  ُم�َسجًّ َرُجـــٌل  �إَِذ�  ْخـــَرِة  �ل�سَّ �إَِلــى  �ْنَتَهَيا  َفَلّمــا 

�ْسَر�ِئيَل، َقاَل: َنَعْم،  اَلُم، َفَقاَل: �أََنا ُمو�َسى، َفَقاَل: ُمو�َسى َبِني �إِ َك �ل�سَّ ْر�سِ نَّى ِباأَ ُر: َو�أَ َفَقاَل �ْلَخ�سِ

َقاَل:﴿                  ﴾ 

�أَْعَلُمُه،  َل  َعلََّمَكُه  ِعْلٍم  َعَلى  َو�أَْنَت  �أَْنَت  َتْعَلُمُه  َل  َعلََّمِنيِه   ِ �هللَّ ِعْلِم  ِمْن  ِعْلٍم  َعَلى  ي  �إِنِّ ُمو�َسى  َيا 

َقاَل:﴿                      ﴾. 

ْت ِبِهَما �َسِفيَنٌة َفَكلَُّموُهْم �أَْن َيْحِمُلوُهَما  َفاْنَطَلَقا َيْم�ِسَياِن َعَلى �َساِحِل �ْلَبْحِر َلْي�َص َلُهَما �َسِفيَنٌة، َفَمرَّ

ْو  �أَ َنْقَرًة  َفَنَقَر  ِفيَنِة  �ل�سَّ َحْرِف  َعَلى  َفَوَقَع  ُفوٌر  ُع�سْ َفَجاَء  َنْوٍل  ِبَغْيِر  َفَحَمُلوُهَما  ُر  �ْلَخ�سِ َفُعِرَف 

ِ �إِلَّ َكَنْقَرِة َهَذ�  ُر: َيا ُمو�َسى َما َنَق�َص ِعْلِمي َوِعْلُمَك ِمْن ِعْلِم �هللَّ َنْقَرَتْيِن ِفي �ْلَبْحِر، َفَقاَل �ْلَخ�سِ

ِفيَنِة َفَنَزَعُه، َفَقاَل ُمو�َسى: َقْوٌم َحَمُلوَنا  َلى َلْوٍح ِمْن �أَْلَو�ِح �ل�سَّ ُر �إِ ُفوِر ِفي �ْلَبْحِر َفَعَمَد �ْلَخ�سِ �ْلُع�سْ

ْهَلَهـــا، َقــــاَل: ﴿ ِبَغْيِر َنْوٍل  َعَمْدَت �إَِلى �َسِفيَنِتِهـْم َفَخَرْقَتَهــا ِلُتْغــِرَق �أَ

 .﴾                                                                                                 

● يقع مقام نبي الله �صيدنا الخ�صرعليه ال�صالم في منطقة ماح�ش في محافظة البلقاء وعلى بعد 25 كيلومتر من العا�صمة 
عمان.
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ِبَر�أْ�ِسِه  ُر  �ْلَخ�سِ َفاأََخَذ  �ْلِغْلَماِن  َمَع  َيْلَعُب  ُغاَلٌم  َفاإَِذ�  َفاْنَطَلَقا  ِن�ْسَياًنا  ُمو�َسى  ِمْن  �ْلأُوَلى  َفَكاَنْت 

َك َلْن  نَّ ُقْل َلَك �إِ َلْم �أَ ًة ِبَغْيِر َنْف�ٍص َقاَل �أَ َقَتْلَت َنْف�ًسا َزِكيَّ ِمْن �أَْعاَلُه َفاْقَتَلَع َر�أْ�َسُه ِبَيِدِه َفَقاَل ُمو�َسى �أَ

ْبًر�(.  َت�ْسَتِطيَع َمِعَي �سَ

ُفوُهَما  يِّ َبْو� �أَْن ُي�سَ َقاَل �ْبُن ُعَيْيَنَة َوَهَذ� �أَْوَكُد: )َفاْنَطَلَقا َحتَّى �إَِذ� �أََتَيا �أَْهَل َقْرَيٍة ��ْسَتْطَعَما �أَْهَلَها َفاأَ

ُر ِبَيِدِه َفاأََقامـَُه َفَقــاَل َلــُه  َقاَمُه َقــاَل �ْلَخ�سِ َفَوَجَد� ِفيَها ِجَد�ًر� ُيِريــُد �أَْن َيْنَق�صَّ َفاأَ
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ُ َعَلْيِه و�آله  لَّى �هللَّ ِبيُّ �سَ َخْذَت َعَلْيِه �أَْجًر� َقاَل َهَذ� ِفَر�ُق َبْيِني َوَبْيِنَك(. َقاَل �لنَّ ُمو�َسى َلْو �ِسْئَت َلتَّ

َبَر َحتَّى ُيَق�صَّ َعَلْيَنا ِمْن �أَْمِرِهَما(37. ُ ُمو�َسى َلَوِدْدَنا َلْو �سَ َو�َسلََّم: )َيْرَحُم �هللَّ

في  يعملون  م�ساكين  م�سروع عمل  لإنقاذ  فهو  لل�سفينة  �ل�سالم  عليه  �لخ�سر  �سيدنا  �أما خرق 

�لبحر لئال يغت�سبها ذلك �لظالم منهم وياأخذها فيذهب عليهم �سبب رزقهم ، و�أما قتل �لغالم 

فقد �أخبر �هلل تعالى �أنه علم �إن كبر �سيكون طاغيًا ويهلك و�لديه فكان في قتله نفع في منع 

وقوع جر�ئم ت�سر �لمجتمع و�لنا�ص وتنقذ �أبويه وتدخله �لجنة لأنه مات قبل بلوغه، و�أما بناء 

�أبوهما فاإن وجد�ه �لآن فاإن �لنا�ص  �أودعه لهما  �لجد�ر لغالمين يتيمين فالأن فيه حفظ كنز 

لهما  خباأه  �لذي  �لمال  وحفظ  �لم�سوؤولية  حمل  على  ويقويا  ليكبر�  فتركه  منهما  �سياأخذونه 

�أبوهما �ل�سالح ويد�فعا عنه38.

37  �سحيح �لبخاري )122( وم�سلم )2380( وغريهما.

وبع�ص �لأجوبة عن تعليل �لأمور �لثالثة �لتي وقعت ل�سيدنا �خل�سر عليه �ل�سالم مذكورة يف فتح �لباري   38

�سرح �سحيح �لبخاري للحافظ �بن حجر �لع�سقالين )222/1(.

35.850140 ,32.597921مقام النبي اخل�سر عليه ال�سالم - بيت  را�ش/ اإربد

● مقام  نبي الله �صيدنا  الخ�صر عليه ال�صالم في بلدة بيت راأ�ش في محافظة اإربد وعلى بعد 70 كيلومتر من العا�صمة عمان. 
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�سريح نبي اهلل �سيدنا حُزَير )عُزَير( عليه ال�سالم

نبي �هلل �سيدنا )حزير( عليه �ل�سالم هو كما قال بع�ص �لموؤرخين �لمعا�سرين39)ُع�َسير( �أو 

)�أُ�َسير( ، وهو �أخو نبي �هلل �سيدنا يو�سف بن نبي �هلل �سيدنا يعقوب عليهم �ل�سالم ، لكن لي�ص 

هناك من �إخوة �سيدنا يو�سف من ��سمه )حزير( �أو )ع�سير( �أو )�أ�سير( . و�لر�جح كما يظهر 

�أنه نبي �هلل ُعَزير �لمذكور في �لقر�آن �لكريم .

39  هو �لأ�ستاذ ر�مي ع�سفور جريدة �لد�ستور )200٦/10/10( بعنو�ن )مقاما حزير وجادور( يف �ل�سلط.

35.73392 ,32.02006�سريح نبي اهلل �سيدنا ُحَزير عليه ال�سالم - وادي ال�سعيب/ البلقاء
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]حدثنا  �أما �إخوة �سيدنا يو�سف عليه �ل�سالم فهم كما قال �بن جرير �لطبري في تف�سيره40: 

�بن حميد قال: حدثنا �سلمة قال: حدثني محمد بن �إ�سحاق قال : نكح َيعقوب بن �إ�سحاق - وهو 

�إ�سر�ئيل- �بنة خاله »ليا« �بنة »ليان بن توبيل بن �إليا�ص«، فولدت له »روبيل بن يعقوب«، وكان 

�أكبر ولده، و»�سمعون بن يعقوب«، و»لوي بن يعقوب«  و »يهوذ� بن يعقوب« و»ريالون بن يعقوب«، 

و»ي�سجر بن يعقوب«، و»دينة بنت يعقوب«، ثم توفيت »ليا بنت ليان«. فخلف يعقوب على �أختها 

»ر�حيل بنت ليان بن توبيل بن �إليا�ص« فولدت له »يو�سف بن يعقوب« و »بنيامين« -وهو بالعربية 

يتين له : ��سم �إحد�هما»زلفة«، و��سم �لأخرى »بلهية«، �أربعة نفر:»د�ن  �أ�سد- وولد له من �ُسرِّ

بن يعقوب«، و»َنفثالي بن يعقوب« و»َجاد بن يعقوب«، و»�إ�سرب بن يعقوب« فكان بنو يعقوب �إثنا 

ع�سَر رجاًل ن�سر �هلل منهم �ثَنى ع�سر �سبًطا، ل ُيح�سى عدُدهم 

40  تف�سري �بن جرير �لطربي )112/3(.
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ول يعلـم �أن�ساَبهـم �إل �هلل، يـقول �هلل تعالى:﴿                                                                 ﴾. 

]�سورة �لأعر�ف: 1٦0 [.

ولم نجد في �أ�سماء �لأنبياء من ��سمه ) حزير ( �أو ) ع�سير ( فترجح �أنه �سيدنا عزير �لذي 

قال �هلل تعالى عنه :﴿

                                              ﴾. ] �لتوبة : 30 [.

] ولما عادت عمارة بيت �لمقد�ص،  �أبو �لفد�ء �لأيوبي في �لمخت�سر في �أخبار �لب�سر41:  قال 

تر�جعت �إليه بنو �إ�سر�ئيل من �لعر�ق وغيره، وكانت عمارته في �أول �سنة �سبعين لبتد�ء ولية 

بخت ن�سر )نبوخذن�سر( . ولما تر�جعت بنو �إ�سر�ئيل �إلى �لقد�ص كان من جملتهم عزير وكان 

بالعر�ق، وقدم معه من بني �إ�سر�ئيل ما يزيد على �ألفين من �لعلماء وغيرهم، وترتب مع عزير 

�إذ  �إ�سر�ئيل. وكانت �لتور�ة قد عدمت منهم  في �لقد�ص مائة وع�سرون �سيخًا من علماء بني 

ذ�ك، فمثلها �هلل تعالى في �سدر �لُعَزير، وو�سعها لبني �إ�سر�ئيل يعرفونها بحاللها وحر�مها، 

فاأحبوه حبًا �سديدً�، و�أ�سلح �لعزير �أمرهم، و�أقام بينهم على ذلك.

بعد  توفي  حتى  �أمرهم،  يدبر  �لقد�ص  في  �إ�سر�ئيل  بني  مع  لبث  �لعزير  �إن  �ليهود:  كتب  من 

�ملخت�سر يف �أخبار �لب�سر لأبي �لفد�ء �لأيوبي )17/1(.  41

الأنبياء والر�صل عليهم ال�صالم
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م�سي �أربعين �سنة لعمارة بيت �لمقد�ص. �أقول: فيكون وفاة �لعزير �سنة ثالثين ومائة لبتد�ء 

ولية بخت ن�سر، و��سم �لعزير بالعبر�نية عزر� وهو من ولد فتحا�ص بن �لعزر بن هارون بن 

عمر�ن[.

وهو كما هو م�سهور �لمذكور في قوله تعالى :﴿

]�لبقرة : 259[.  وقال �بن كثير في تف�سيره )٦87/1( �أن كون هذ�   ﴾                          

�لرجل �لمار هو �سيدنا عزير عليه �ل�سالم هو �لم�سهور .

روى �بن �أبي حاتم في تف�سيره 42 ] .. َعْن َعِليِّ ْبِن �أَِبي َطاِلٍب، َيْعِني َقْوَلُه: »�أَْو َكالَِّذي َمرَّ َعَلى 

، َفَمرَّ َعَلى َقْرَيٍة َخِرَبٍة، َفَقاَل:»�أَنَّى َيْحِيي  ِ ِمْن َمِديَنِتِه َوُهَو �َسابٌّ َقْرَيٍة«، قال: َخَرَج ُعَزْيٌر َنِبيُّ �هللَّ

ُه َكاَن ُعَزْيًر� [ . ، َو�ْبِن ُبَرْيَدَة، َوَقَتاَدَة: �أَنَّ يِّ دِّ ُ َبْعَد َمْوِتَها« »َوُرِوَي َعِن �ْلَح�َسِن، َو�ل�سُّ َهِذِه �هللَّ

ويقع هذ� �ل�سريح و�لمقام بالقرب من عين حزير في �لجنوب �ل�سرقي من مدينة �ل�سلط في 

�لأردن .

مع �لعلم �أن قبرً� في مدينة �لعيزرية �سرق �لقد�ص �لمحتلة يعتقد �أنه ل�سيدنا ُعزير عليه �ل�سالم، 

ومال�سق له م�سجد »�لعزير« ، وبجانبه �أي�سًا كني�سة �لروم �لأرثودوك�ص �ليونانية.

ويوجد �سريح ل�سيدنا ُعَزير كما يقال �أي�سًا في محافظة �لعمارة جنوب �لعر�ق . و�هلل تعالى 

�أعلم 43.

تف�سري �بن �بي حامت �لر�زي )274/2(.  42

كما جاء ذلك يف )ويكيبيديا( �ملو�سوعة �حلرة يف ترجمة �سيدنا �لعزير عليه �ل�سالم.  43

● يقع �صريح نبي الله �صيدنا ُحزَير )ُعزَير( عليه ال�صالم في منطقة وادي �صعيب في محافظة البلقاء.
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�ل�سحابي �لجليل �سيدنا جعفر بن �أبي طالب بن عبد �لمطلب �لها�سمي �لقر�سي �لم�سهور بجعفر 

�لطيار، وذي �لجناحين، هو �سحابي وقائد ع�سكري م�سهور من قادة �ل�سحابة، ومن �ل�سابقين 

�لأولين �إلى �لإ�سالم، وهو �بُن عّم �لنبي �سلى �هلل عليه و�آله و�سلم و�أحُد وزر�ئه، وهو �أخو �سيدنا 

علي بن �أبي طالب لأبويه، كان �أ�سبه �لنا�ص بر�سوِل �هلل �سلى �هلل عليه و�آله و�سلم َخلقًا وُخُلقًا. 

فقد ثبت �أن �لنبي �سلى �هلل عليه و�آله و�سلم قال له : »�أ�سبهت َخْلقي وُخُلقي«  44.

�أ�سلم �سيدنا جعفر بن �أبي طالب ر�سي �هلل تعالى عنه، ثم هاجر مع جماعة من �لم�سلمين �إلى 

�لحب�سة، ومكثو� فيها عند َمِلكها �لنجا�سي، ثم هاجر �سيدنا جعفر �إلى �لمدينة �لمنورة يوم فتح 

خيبر، فكانت له هجرتان: هجرة �إلى �لحب�سة، وهجرة �إلى �لمدينة. روى �لبيهقي عن �ل�سعبي 

ل ما  قال : لما قدم جعفر ر�سي �هلل عنه من �لحب�سة �سمه �لنبي �سلى �هلل عليه و�آله و�سلم وقبَّ

بين عينيه وقال : » ما �أدري باأيهما �أنا �أ�سد فرحًا فتح خيبر �أو قدوم جعفر«45.

و�آخى �لر�سوُل �سلى �هلل عليه و�آله و�سلم بينه وبين �سيدنا معاذ بن جبل �لخزرجي �لأن�ساري، 

بين  �لهجرة  من  ثمان  �سنة  رحاها  د�رت  �لتي  موؤتة  غزوة  طالب  �أبي  بن  جعفر  �سيدنا  و�سهد 

حارثة  بن  زيد  �لأول  قائُدهم  �أُ�سيب  �إذ�  �لم�سلمين  جي�ص  �أميَر  هو  وكان  و�لروم،  �لم�سلمين 

�أبي  بن  جعفر  �سيدنا  �أخذ  �لمعركة،  في  حارثة  بن  زيد  �سيدنا  ��ست�سهد  فلما  عنه،  �هلل  ر�سي 

وهو   ��ست�سهد  حتى  بع�سديه  فاحت�سنه  فقطعت،  ب�سماله  فاأخذه  فقطعت،  بيمينه  �للو�ء  طالب 

له  ودعا  و�سلم  و�آله  عليه  �هلل  �سلى  �هلل  ر�سول  �سيدنا  عليه  ف�سلى  �سنة،  و�أربعين  �إحدى  �بن 

�سحيح �لبخاري )2700( من رو�ية �لرب�ء بن عازب ر�سي �هلل عنه.  44

رو�ه �لبيهقي يف �ل�سنن �لكربى )101/7(.  45

ال�سحابي الجليل �سيدنا جعفر بن اأبي طالب  ر�سي اهلل عنه

35.6955 ,31.06613�سريح ال�سحابي اجلليل جعفر بن اأبي طالب � - املزار اجلنوبي/ الكرك
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ِة ِبَجَناَحْيِن ِمْن َياُقوٍت  َة َوُهَو َيِطيُر ِفي �ْلَجَنّ ُه �َسِهيٌد، َوَقْد َدَخَل �ْلَجَنّ َنّ وقال: )��ْسَتْغِفُرو� لأَِخيُكْم َفاإِ

ِة(4٦. َحْيُث َي�َساُء ِمَن �ْلَجَنّ

وُدفن �سيدنا جعفر في منطقة موؤتة في بالد �ل�سام، وله مقام يقع في بلدة �لمز�ر �لجنوبي في 

�لأردن جنوب مدينة �لكرك ظاهر وم�سهود، رحمه �هلل تعالى ور�سي عنه.

رو�ه �بن �سعد )73/4( و�أبو نعيم يف دلئل �لنبوة )49/2( و�لبيهقي �أي�سًا يف �لدلئل )481/4(.  46

● يقع �صريح ال�صحابي الجليل �صيدنا جعفر بن اأبي طالب ر�صي الله عنه في قرية المزار الجنوبي جنوب العا�صمة عمان في 
محافظة الكرك ويبعد م�صافة 140 كيلومتر منها.
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قائد  حارثة،  بن  زيد  �سيدنا  و�سلم،  و�آله  عليه  �هلل  �سلى  �هلل  ر�سول  ِحبُّ  �لجليل  �ل�سحابي 

ع�سكري من �أكابر �ل�سحابة، رّباه �لنبّي �سلى �هلل عليه و�آله و�سلم، وكان قد تبناه قبل بعثته، 

فكان مولى له، وهو �أول �لمو�لي �إ�سالًما، ومن �ل�سابقين �لأولين لالإ�سالم47، و�لوحيد من بين 

تعالـــــى:     �لقــر�آن في قولــــه  ��سمــه في  ُذكر  �لذي  و�آله و�سلـــم  �لنبي �سلى �هلل عليه  �أ�سحاب 

�هلل  ر�سي  زيد  �سيدنا  �سهد  ]�لأحز�ب: 37[،   ﴾                                 ﴿

�ل�سر�يا،  قائدً� على عدد من  و�سلم  و�آله  عليه  �سلى �هلل  بعثه  كما  �لغزو�ت،  �لعديد من  عنه 

��ست�سهد ر�سي �هلل عنه في غزوة موؤتة )�سنة 8 هـ(، وهو قائد جي�ص �لم�سلمين �أمام جي�ص من 

�لبيزنطيين و�لغ�سا�سنة �لذي كان يفوق �لم�سلمين عددً�48. 

وقد ولد �سيدنا زيد بن حارثة بن �سر�حيل )وقيل �ُسرَحْبيل( بن كعب قبل �لهجرة �لنبوية ب�سبع 

و�أربعين �سنة، في ديار قومه بني كلب �أحد بطون ق�ساعة، وقد تعر�ص لالأ�سر وهو طفل �سغير، 

حيث �ختطفته جماعة قبل �لإ�سالم، فباعوه في �سوق عكاظ، فا�ستر�ه حكيم بن حز�م لعمته 

و�سلم  و�آله  عليه  �هلل  �سلى  �لنبي  تزوجها  فلما  درهم،  باأربعمائة  بنت خويلد  �ل�سيدة خديجة 

�سلى  �هلل  ر�سول  فخيره  مكانه،  عرفو�  عندما  زمن  بعد  لياأخذوه  و�أهله  �أبوه  وجاء  له،  وهبته 

�هلل عليه و�آله و�سلم، فلم ير�ص �سيدنا زيد �أن يذهب معهم، وقال: )ما �أنا بالذي �أختار عليك 

�أحًد�، �أنت مني بمكان �لأب و�لعم(، فتعّجب �أبوه وعمه وقال: )ويحك يا زيد �أتختار �لعبودية 

على �لحرية وعلى �أبيك وعمك و�أهل بيتك؟!(، قال: )نعم، �إني قد ر�أيت من هذ� �لرجل �سيًئا 

ما �أنا بالذي �ختار عليه �أحًد� �أبًد�(، فلما ر�أى �لنبي �سلى �هلل عليه و�آله و�سلم منه ذلك، خرج 

�لإ�سابة يف متييز �ل�سحابة للحافظ �بن حجر )391/1(.  47

�أ�سد �لغابة يف معرفة �ل�سحابة لبن �لأثري )1/39٦(.  48

ال�سحابي الجليل �سيدنا زيد بن حارثة  ر�سي اهلل عنه  

35.69617 ,31.06594�سريح ال�سحابي اجلليل زيد بن حارثة � - املزار اجلنوبي/ الكرك

ال�صحابة ر�صوان الله عليهم والتابعون رحمهم الله تعالى
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به �إلى �لِحْجر عند �لكعبة، وقال: يا مع�سر قري�ص، ��سهدو� �أن زيًد� �بني �أرثه ويرثني، فلما ر�أى 

ذلك �أبوه وعمه �طماأنا و�ن�سرفا، ف�سار زيد ُيدعى: زيد بن محمد، حتى �أبطل �لإ�سالم �لتبّني 

ب�سريح �لقر�آن �لكريم49.

�ل�ستيعاب يف معرفة �لأ�سحاب للحافظ �بن عبد �لرب )1٦2/1(.  49

● يقع �صريح ال�صحابي الجليل �صيدنا زيد بن حارثة ر�صي الله عنه  في قرية المزار الجنوبي جنوب العا�صمة عمان في محافظة 
الكرك ويبعد م�صافة 140 كيلومتر منها.
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�لجليل �سيدنا عبد �هلل بن رو�حة �لخزرجي ر�سي �هلل عنه �سحابي بدري و�ساعر  �ل�سحابي 

وقائد ع�سكري50، من �ل�سابقين لالإ�سالم من �لأن�سار، وهو �أحد نقباء �لأن�سار �لثني ع�سر ليلة 

�لعقبة، و�سهد بدرً� وما بعدها �إلى �أن ��ست�سهد بموؤتة. 

وكان �سيدنا عبد�هلل �بن رو�حة من كتاب �لنبّي �سلى �هلل عليه و�آله و�سلم، قال �بن �سعد51: "كان 

يكتب للنبّي �سلى �هلل عليه و�سلم، وهو �لذي جاء بب�سارة وقعة بدر �إلى �لمدينة، وبعثه ر�سول �هلل 

كما يف ترجمته، ومن ذلك قول �بن �لأثري يف »�أ�سد �لغابة« )107/2(: »وهو �أحد �لأمر�ء يف غزوة موؤتة«.  50

نقل هذ� �حلافظ �بن حجر يف �لإ�سابة )124/2( و�نظر طبقات �بن �سعد )3/52٦(.  51

ال�سحابي الجليل �سيدنا عبداهلل بن رواحة  ر�سي اهلل عنه

35.699 ,31.06628�سريح ال�سحابي اجلليل عبداهلل بن رواحة � - املزار اجلنوبي/ الكرك

ال�صحابة ر�صوان الله عليهم والتابعون رحمهم الله تعالى
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�سلى �هلل عليه و�سلم في ثالثين ر�كبًا �إلى �أ�سير بن رفر�م �ليهودي بخيبر فقتله، وُبعث بعد فتح 

خيبر فخر�ص عليهم".

وكان ر�سي �هلل عنه �أحد �ل�سعر�ء �لذين يد�فعون ب�سعرهم عن ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�آله 

و�سلم، ��ست�سهد في موؤتة �سنة 8هـ، وهو قائد �لم�سلمين �أمام �لروم وحلفائهم �لغ�سا�سنة.

وقد �آخى �لنبّي �سلى �هلل عليه و�آله و�سلم بينه وبين �لمقد�د بن عمرو، �سهد بدرً�، وقد بعثه بعد 

�لمعركة لُيب�ّسر بني عمرو بن عوف وخطمة وو�ئل من �لأن�سار بالن�سر، كما �سارك في غزو�ت �أحد 

ره  و�لخندق وخيبر و�سلح �لحديبية، و�سهد مع �لنبي �سلى �هلل عليه و�آله و�سلم عمرة �لق�ساء، و�أمَّ

َكاب«، فاأن�سد52: ك بنا �لِرّ �لنبي �سلى �هلل عليه و�آله و�سلم يومها، فقال: »�نزل فَحِرّ

ينـــــا قنــــا وال صَلّ وال تصدَّ يا رب لوال أنت ما اهتدينـــا    
وثِبّت األقدام إن القينا فأنزلــــــــــن سكينـــــــة علينـــــا    
وإن أرادوا فتنــة أبينــــا إن الكفــار قــد بغــوا علينا    

وقد وّله �سيدنا ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�آله و�سلم عدة مهاّم، فا�ستخلفه على �لمدينة عندما 

خرج في غزوة بدر �لموعد، كما بعثه �لنبي خار�سًا لتقدير زكاة نخل وزروع خيبر. 

�ختار ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�آله و�سلم عبد �هلل بن رو�حة ليكون �لقائد �لثالث للم�سلمين في 

�لجي�ص �لذي �أر�سله �إلى بالد �ل�سام �لذي و�جه جي�ًسا من 200،000 مقاتل من �لروم و�لغ�سا�سنة 

في موؤته جنوبي �لأردن. ع�سكر جي�ص �لم�سلمين �لذي قو�مه 3،000 رجل بناحية معان، بعدما 

رو�حة  بن  �هلل  عبد  �سيدنا  �لر�ية  ��ستلم  ثم  جعفر،  �سيدنا  ثم  ثابت،  بن  زيد  �سيدنا  ��ست�سهد 

موؤتة  بمنطقة  رو�حة  بن  �هلل  عبد  �سيدنا  دفن  وقد  و�أر�ساهم53.  عنهم  �هلل  ر�سي  فا�ست�سهد، 

جنوب �لأردن، وله مقام م�سهود يز�ر في منطقة �لمز�ر.

�لطبقات �لكربى لبن �سعد )527/3(.  52

تاريخ �لأمم و�مللوك لبن جرير )319/2( و�لكامل يف �لتاريخ لبن �لأثري)325/1(.  53

● يقع �صريح ال�صحابي الجليل �صيدنا عبدالله بن رواحة ر�صي الله عنه  في قرية المزار الجنوبي جنوب العا�صمة عمان في 
محافظة الكرك ويبعد م�صافة 140 كيلومتر منها.
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�ل�سحابي �لجليل �سيدنا معاذ بن جبل ر�سي �هلل عنه خزرجي من �لأن�سار، وفقيه من �لقر�ء 

�لعقبة  بيعة  و�سهد  �سنة،   18 �بن  وهو  �أ�سلم  �لنبوية،  �لأحاديث  رو�ة  ومن  تعالى  �هلل  لكتاب 

�لثانية، ثم �سهد مع �سيدنا محمد �سلى �هلل عليه و�آله و�سلم �لم�ساهد و�لغزو�ت كلها، و��ستبقاه 

�سلى �هلل عليه و�آله و�سلم في مكة بعد فتحها لُيعّلم �لنا�ص �لقر�آن ويفقههم، ثم بعثه عاماًل له 

على �ليمن بعد غزوة تبوك54. 

�سارك معاذ بعد وفاة �لنبي �سلى �هلل عليه و�آله و�سلم في فتوحات �ل�سام، وتوفي في �لأردن في 

طاعون عمو��ص �سنة 18 هجرية بالقرب من �أبي عبيدة ر�سي �هلل عنهما.

توّلى معاذ مع ثعلبة بن عنمة وعبد �هلل بن �أني�ص تك�سير �أ�سنام بني �سلمة55، ولما هاجر �سيدنا 

محمد �سلى �هلل عليه  و�آله و�سلم، �آخى بين معاذ وعبد �هلل بن م�سعود، وقد �سهد معاذ بن جبل 

غزوة بدر وعمره 20 �أو 21 �سنة.

ولما فتح �سيدنا محمد �سلى �هلل عليه و�آله و�سلم مكة في رم�سان �سنة 8 هـ، ��ستخلف عليها 

54  �لإ�سابة يف متييز �ل�سحابة للحافظ �بن حجر )98/3(.

55  �لطبقات �لكربى لبن �سعد )583/3(

ال�سحابي الجليل �سيدنا معاذ بن جبل ر�سي اهلل عنه

35.61482 ,32.60357�سريح ال�سحابي اجلليل معاذ بن جبل �- الأغوار ال�سمالية/ اإربد

ال�صحابة ر�صوان الله عليهم والتابعون رحمهم الله تعالى
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عتاب بن �أ�سيد ي�سلي بهم، ومعاذ بن جبل ُيقرئهم �لقر�آن ويفقههم في دينهم؛ ثم بعثه �سلى 

�هلل عليه و�آله و�سلم في ربيع �لآخر �سنة 9هـ عاماًل له على بع�ص نو�حي �ليمن، ثم عاد بعد 

وفاة �سيدنا محمد �سلى �هلل عليه و�آله و�سلم فخرج �إلى �ل�سام، ف�سهد �لفتح �لإ�سالمي لل�سام، 

و�سارك في معركة �ليرموك. قال محمد بن كعب �لقرظي في �سبب خروجه �إلى �ل�سام: )جمع 

�لقر�آن في زمن �لنبي �سلى �هلل عليه و�آله و�سلم خم�سة من �لأن�سار: معاذ وعبادة و�أُبّي و�أبو 

�أيوب و�أبو �لدرد�ء(5٦.

ولما �أُ�سيب �أبو عبيدة عامر بن �لجر�ح ر�سي �هلل عنه وكان �أحد قادة �لجند في �ل�سام57 في 

طاعون عمو��ص، ��ستخلف معاذ بن جبل فماتت زوجتاه، ثم ولد�ه، ثم مات هو في �لطاعون 

�لثغر، عظيم  نف�سه، وقيل مات وعمره 38 �سنة، وذلك �سنة 18هـ، وكان معاذ طوياًل، ح�سن 

�لعينين، �أبي�ص، مجموع �لحاجبين، به عرج، ر�سي �هلل عنه و�أر�ساه58.

56  �لطبقات �لكربى لبن �سعد )355/2(، ويف �سحيح �لبخاري )3810( عن �أن�ص ر�سي �هلل عنه: جمع 

�لقر�آن على عهد �لنبي �سلى �هلل عليه و�آله و�سلم �أربعة كلهم من �لأن�سار: »�أَُبي ومعاذ بن جبل و�أبو زيد 
وزيد بن ثابت...«..

كما يف تاريخ �بن جرير �لطربي )٦17/2( وغريه.  57

تاريخ �ل�سالم للذهبي )39٦/1(، و�ملنتظم للحافظ �بن �جلوزي )18/2(.  58

● يقع �صريح ال�صحابي الجليل �صيدنا معاذ بن جبل ر�صي الله عنه في بلدة ال�صونة ال�صمالية ويبعد عن العا�صمة عمان حوالي 
95 كيلومتر.
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�ل�سحابي �لجليل �أبو عبيدة عامر بن عبد �هلل بن �لجر�ح �لفهري �لقر�سي )40 ق هـ/584م - 

18هـ/٦39م( �سحابي وقائد م�سلم، و�أحد �لع�سرة �لمب�سرين بالجنة، ومن �ل�سابقين �لأولين 

َبُه �سيدنا ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�آله و�سلم باأمين �لأمة، حيث قال: )�إن لكل  �إلى �لإ�سالم، لَقّ

�أّمة �أمينًا، و�إن �أميننا �أيتها �لأمة: �أبو عبيدة بن �لجر�ح(59.

�أ�سلم �أبو عبيدة في مرحلة مبكرة من �لدعوة �لإ�سالمية، وهاجر �إلى �لحب�سة، ثم �إلى �لمدينة 

�لمنورة، و�سهد مع �سيدنا ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�آله و�سلم غزوة بدر و�لم�ساهد كلها، وكان 

من �لذين ثبتو� في ميد�ن �لمعركة عندما ُبوغت �لم�سلمون بهجوم �لم�سركين يوم �أُُحد. 

وفي عهد �أبي بكر �ل�سديق ر�سي �هلل عنه؛ كان �أبو عبيدة ر�سي �هلل عنه �أحد �لقادة �لأربعة 

�لذين عَيّنهم �أبو بكر �ل�سّديق ر�سي �هلل عنه لفتح بالد �ل�سام، ثم �أمر �أبو بكر خالد بَن �لوليد 

�ل�سام لقيادة �لجيو�ص �لإ�سالمية فيها، فلما ولي عمر بن �لخطاب  �إلى  �لعر�ق  �أن ي�سير من 

59  رو�ه �لبخاري )3744( وم�سلم )2419(.

ال�سحابي الجليل �سيدنا اأبو عبيدة عامر بن الجراح ر�سي اهلل عنه

32.22696,35.61915

ال�صحابة ر�صوان الله عليهم والتابعون رحمهم الله تعالى

�سريح ال�سحابي اجلليل اأبي عبيدة عامر بن اجلراح � الأغوار الو�سطى/ البلقاء
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هذه  �أميُن  عليكم  )َوِلَي  خالد:  فقال  عبيدة٦0،  �أبا  و��ستعمل  �لوليد،  بَن  خالدً�  َعَزَل  �لخالفَة 

�ل�ساِم وُقر�ها، وفي عام 18هـ  ُمُدِن  �أبو عبيدة في فتح دم�سق وغيِرها من  �لأمة(، وقد نجح 

�هلل  ر�سي  فيه  وُدفن  �لأردن  غور  في  عمو��ص  طاعون  ب�سبب  عبيدة  �أبو  توفي  ٦39م  �لمو�فق 

تعالى عنه٦1. 

60  فتوح �ل�سام للو�قدي )70/1(.

61  �ل�ستيعاب يف معرفة �لأ�سحاب لبن عبد �لرب )48/2(.

● يقع �صريح ال�صحابي الجليل �صيدنا اأبو عبيدة عامر بن الجراح ر�صي الله عنه في منطقة الأغوار الو�صطى على بعد 65 
كيلومتر من العا�صمة عمان.
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�أمه ح�سنة  �إلى  ُن�ِسَب  �أنه  يعتقد  بن ح�َسنة ر�سي �هلل عنه  �ُسَرحبيل  �سيدنا  �لجليل  �ل�سحابي 

�لعدوية، قال �بن �سعد: )ح�سنة �أم �سرحبيل بن ح�سنة وهو بن عبد �هلل بن �لمطاع بن عمرو 

�بنها  مع  �لثانية  �لهجرة  �لحب�سة  �أر�ص  �إلى  وهاجرت  وبايعت  قديمًا،  بمكة  �أ�سلمت  �لكندي 

�سرحبيل بن ح�سنة(، فاأبوه عبد �هلل بن �لمطاع بن عبد �هلل �لغطريف بن عبد�لعزى بن جثامة 

بن مالك �لكندي، وكان من قادة جي�ص �أبي عبيدة بن �لجر�ح وفاتح غور �لأردن٦2.

62  �لإ�سابة يف متييز �ل�سحابة )328/3(، و�ل�ستيعاب يف معرفة �لأ�سحاب لبن عبد �لرب )210/1(.

ال�سحابي الجليل �سيدنا �ُسَرْحبيل بن ح�سنة  ر�سي اهلل عنه

35.57553 ,32.39518�سريح ال�سحابي اجلليل �سرحبيل بن ح�سنة �- الأغوار ال�سمالية/ اإربد

ال�صحابة ر�صوان الله عليهم والتابعون رحمهم الله تعالى
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كان فار�سًا �سجاعًا تولى قيادة �لجي�ص �لذي فتح �لأردن، وقام بقتال �لروم في �أر�ص �ل�سام في 

عدة مو�قع.

روى عن �سيدنا ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�آله و�سلم �أحاديث منها: عن �سرحبيل بن ح�سنة قال: 

قال ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�آله و�سلم: )من �أح�سن في �لإ�سالم غفر له ما كان في �لجاهلية، 

ومن �أ�ساء في �لإ�سالم �أخذ بالأول و�لآخر(٦3.

قال �بن حجر في �لإ�سابة٦4: )قال �بن �لبرقي: وله عمر على ربع من �أرباع �ل�سام، ويقال: �إنه 

طعن هو و�أبو عبيدة في يوم و�حد ومات في طاعون عمو��ص وهو �بن �سبع و�ستين. وحديثه في 

�لطاعون ومنازعته لعمرو بن �لعا�ص في ذلك م�سهورة �أخرجه �أحمد وغيره(، رحمه �هلل تعالى 

ور�سي عنه.

63  رو�ه �بن قانع يف معجم �ل�سحابة )43/3(.

64  �لإ�سابة يف متييز �ل�سحابة للحافظ �بن حجر )10/2(.

● يقع �صريح ال�صحابي الجليل �صيدنا �صرحبيل بن ح�صنة ر�صي الله عنه على بعد 75 كيلومتر من العا�صمة عمان  في منطقة 
الأغوار ال�صمالية .
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�أبي  بن  عامر  �سيدنا  �لجليل  �ل�سحابي 

من  �سحابي  عنه  �هلل  ر�سي  وقا�ص 

بعد  �أ�سلم  حيث  �لإ�سالم  �إلى  �ل�سابقين 

ثم  �لحب�سة٦5،  �إلى  هاجر  �أفر�د،  ع�سرة 

عاد و�سهد غزوة �أحد، وهو �أخو �ل�سحابي 

عنهما،  �هلل  ر�سي  وقا�ص  �أبي  بن  �سعد 

وتوفي في بالد �ل�سام في خالفة عمر بن 

�لخطاب.

�أ�سلم �سيدنا عامر بن �أبي وّقا�ص بعد ع�سرة فكان �لحادي ع�سر، وقد عار�ست �أمه حمنة بنت 

�سفيان معار�سة �سديدة، حتى قيل �إنه لقي من �أمه ما لم يلق �أحد من قري�ص من �ل�سياح به 

و�لأذى له حتى هاجر �إلى �أر�ص �لحب�سة، وحلفت �أن ل ت�ستظل بظل حتى يرجع عن دينه، فنزل 

قوله تعالى: ﴿

  ﴾           

]لقمان: 15[.

ثم رجع عامر من �لحب�سة، و�سهد غزوة �أحد، ثم �نتقل �إلى �ل�سام بعد �لفتوح �لإ�سالمية، وتوفي 

بها في خالفة �سيدنا عمر بن �لخطاب ر�سي �هلل عنه٦٦.

وهو مدفون في قرية في غور �لأردن يقال لها وّقا�ص.

�لإ�ستيعاب يف معرفة �لأ�سحاب لبن عبد �لرب )241/1(.  65

66  �لإ�سابة يف متييز �ل�سحابة للحافظ �بن حجر )88/2(.

ال�سحابي الجليل �سيدنا عامر بن اأبي وقا�ش ر�سي اهلل عنه 

35.60302 ,32.54034�سريح ال�سحابي اجلليل عامر بن اأبي وقا�ش �  - الأغوار ال�سمالية/ اإربد

ال�صحابة ر�صوان الله عليهم والتابعون رحمهم الله تعالى
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● يقع �صريح ال�صحابي الجليل �صيدنا عامر بن اأبي وقا�ش ر�صي الله عنه في بلدة وقا�ش في الأغوار ال�صمالية ويبعد عن العا�صمة 
عمان حوالي 91 كيلومتر. 
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�أبو �لدرد�ء �لأن�ساري )�لمتوفي �سنة 32هـ( �سحابي وفقيه وقا�ٍص  �ل�سحابي �لجليل �سيدنا 

�أ�سلم متاأخًر� يوم بدر،  �أن�ساري خزرجي،  �لنبوي، وهو  �ء �ل�سحابة ورو�ة �لحديث  و�أحد قرَّ

ود�فع عن �لنبي �سلى �هلل عليه و�آله و�سلم يوم �أحد، و�سهد ما بعد ذلك من �لم�ساهد، وكان 

�لقر�آن،  �لنا�ص  لُيعّلم  بعد فتحها  �ل�سام  �إلى  �لقر�آن. رحل  �لتعبد وقر�ءة  �لمجتهدين في  من 

ولُيفّقههم في دينهم، وتولى ق�ساء دم�سق، ظل بها �إلى �أن توفي فيها في خالفة �سيدنا عثمان 

بن عفان ر�سي �هلل عنه. وقد �ختلف �لموؤرخون في ��سمه، فقيل ��سمه )عويمر بن زيد(، وقيل: 

)عويمر بن عامر(، ولكنهم �أجمعو� على �أنه من بني كعب بن �لخزرج٦7.

بعـد  و�سهـد  �لفار�سي،  �سلمـان  وبين  بينـه  و�سلم  و�آله  عليه  �هلل  �سلى  �سيدنا محمد  �آخى  وقـد 

�إ�سالمه غزوة �أحد، وما بعدها من �لم�ساهد، وقد �أبلى يوم �أحد بالًء ح�سًنا في �لقتال دفاًعا 

67  �لإ�سابة يف متييز �ل�سحابة )327/2(، و�ل�ستيعاب يف معرفة �لأ�سحاب لبن عبد �لرب )25/2(.

ال�سحابي الجليل �سيدنا اأبو الدرداء ر�سي اهلل عنه

35.79371 ,32.59017�سريح ال�سحابي اجلليل اأبي الدرداء �- �سوم ال�سناق/ اإربد

ال�صحابة ر�صوان الله عليهم والتابعون رحمهم الله تعالى
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عن ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�آله و�سلم، فدعا له، وقال: )نعم �لفار�ص عويمر(٦8.

كان �أبو �لدرد�ء قبل �إ�سالمه تاجًر�، فلما �أ�سلم، لم يقَو على �لجمع بين �لتجارة و�لعبادة، فترك 

�لتجارة، ولزم �لعبادة. حفظ �أبو �لدرد�ء �لقر�آن �لكريم، وعر�سه على �لنبي �سلى �هلل عليه 

و�آله و�سلم، وهو معدود فيمن جمع �لقر�آن في حياة �لنبي �سلى �هلل عليه و�آله و�سلم.

وبعد وفاة �سيدنا محمد �سلى �هلل عليه و�آله و�سلم و�ت�ساع �لفتوحات �لإ�سالمية، �أمر �سيدنا عمر 

بن �لخطاب �أبا �لدرد�ء بالخروج �إلى �ل�سام ليعّلم �لنا�ص �لقر�آن، وُيفّقههم في �لدين ففعل، 

وفي خالفة �سيدنا عثمان بن عفان تولى ق�ساء دم�سق.

توفي �أبو �لدرد�ء في �ل�سام، ودفن في قرية يقال لها �ليوم �سوم �ل�سّناق �سنة 32 هـ، وقيل �سنة 

33 هـ قبل مقتل �سيدنا عثمان ب�سنتين، وقيل توفي بعد وقعة �سفين �سنة 38 هـ، ولكن �لر�جح 

فرة٦9. عند �أهل �لحديث �أنه مات في خالفة عثمان. وكان �أبو �لدرد�ء يخ�سب بال�سُ

68  رو�ه �بن �سعد قي �لطبقات �لكربى )392/7( و�حلاكم يف �مل�ستدرك )380/3(.

69  معرفة �ل�سحابة لأبي نعيم )2102/4(.

● يقع �صريح ال�صحابي الجليل �صيدنا اأبي الدرداء ر�صي الله عنه في قرية �صوم في محافظة اإربد ويبعد م�صافة 80 كيلومتر عن 
العا�صمة عمان.
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مكة  بالقرب من  قبيلة غفار  �لغفاري من  بن جنادة  ذر جندب  �أبو  �سيدنا  �لجليل  �ل�سحابي 

�لمكرمة.

من  فكان  �لإ�سالم،  �إلى  �سارع  مكة،  في  للتوحيد  يدعو  من  هناك  باأن  �لأخبار  بلغته  وحين 

�ل�سابقين على خالف �أكان ر�بع �أربعة �أم خام�ص خم�سة �ن�سمو� �إلى دين �لإ�سالم70.

�نطلق �أبو ذر بعدما �آمن ب�سيدنا ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�آله و�سلم �إلى قومه �متثاًل لأمره 

�سلى �هلل عليه و�آله و�سلم لدعوتهم �إلى �لإ�سالم، وقد ��ستجاب له نحو ن�سف قومه فاأ�سلمو�، 

وبقي  �لغفاري،  رح�سة  بن  �إيماء  كبيرهم  يوؤمهم  �لإ�سالم،  �سعائر  معهم  يقيم  فيهم  و�أقام 

70  �لإ�سابة يف متييز �ل�سحابة )125/7-127(، وعمدة �لقاري �سرح �سحيح �لبخاري للحافظ �لعيني 

.)50/3(

ال�سحابي الجليل �سيدنا اأبو ذر الغفاري  ر�سي اهلل عنه

35.71584 ,31.48071مقام ال�سحابي اجلليل اأبي ذر الغفاري � - ذيبان/ ماأدبا

ال�صحابة ر�صوان الله عليهم والتابعون رحمهم الله تعالى
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�لن�سف �لآخر على دينه حتى هاجر �لنبي �سلى �هلل عليه و�آله و�سلم �إلى �لمدينة، فاأ�سلمو�، 

�أبو ذر �لغفاري،  �أ�سلم، ثم وفدو� على �لنبي �سلى �هلل عليه و�آله و�سلم وفيهم  وتبعتهم قبيلة 

فدعا لهم �سلى �هلل عليه و�آله و�سلم فقال: )غفار غفر �هلل لها، و�أ�سلم �سالمها �هلل(71، وكان 

مقدم �أبي ذر على �لنبي �سلى �هلل عليه و�آله و�سلم في �لمدينة �لمنورة بعد غزوتي بدر و�أحد.

لزم �أبو ذر ر�سي �هلل عنه �لنبيَّ �سلى �هلل عليه و�آله و�سلم وكان يخدمه، و�سارك في �لغزو�ت، 

بعيره  تعب  بعدما  ما�سيًا  بالجي�ص  لحق  تبوك  غزوة  وفي  حنين،  يوم  غفار  قبيلته  ر�ية  وحمل 

وو�سع متاعه على ظهره، فلما ر�آه �لنبي �سلى �هلل عليه و�آله و�سلم من بعيد، قال: )كن �أبا ذر(، 

فلما تاأمله �لقوم، قالو�: هو و�هلل �أبو ذر، فقال �سيدنا محمد �سلى �هلل عليه و�آله و�سلم: )رحم 

�هلل �أبا ذر، يم�سي وحده، ويموت وحده، ويبعث وحده(72.

توفي �أبو ذر �لغفاري ر�سي �هلل عنه في ذي �لحجة �سنة 32هـ في �لربذة، �أما �سفته، فقد كان 

و�للحية، وقد  �ل�سعر  �أبي�ص  �للحية، طوياًل،  �أ�سمر �سخًما ج�سيًما، كّث  �لغفاري رجاًل  �أبو ذر 

ها عثمان بن عفان �إلى عياله بعد وفاة �أبي ذر. ترك من �لذرية بنًتا و�حدة �سمَّ

وكان �أبو ذر �آية في �لزهد وحب �لفقر�ء، فكان عطاوؤه من بيت �لمال �أربعة �آلف، فكان �إذ� �أخذ 

عطاءه، يدعو خادمه، في�ساأله �سر�ء ما يكفيهم لل�سنة، ثم ي�ستبدل باقي �لمال بفلو�ص يفرقها 

على �لفقر�ء، ر�سي �هلل عنه73.

وجاء في ف�سله �أن �لنبي �سلى �هلل عليه و�آله و�سلم قال : » ما �أَظلَّْت �لخ�سر�ء ول �أقّلت �لَغْبر�ء 

نه74. �أ�سدق من �أبي ذٍر«. رو�ه �لترمذي وح�سَّ

71  رو�ه �لبخاري يف �سحيحة )100٦( وم�سلم )٦79(.

72  رو�ه �حلاكم يف �مل�ستدرك )52/3( و�لبيهقي يف دلئل �لنبوة )221/5(.

73  �لطبقات �لكربى لين �سعد )230/4(.

74  �سنن �لرتمذي )3801( و�بن ماجه )15٦( وغريهما.

● يقع �صريح ال�صحابي الجليل �صيدنا اأبي ذر الغفاري ر�صي الله عنه في منطقة ذيبان في محافظة ماأدبا ويبعد م�صافة 57 
كيلومتر عن العا�صمة عمان.
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�ل�سحابي �لجليل �ل�سهيد �سيدنا �لحارث بن عمير �لأزدي ر�سي �هلل عنه. بعثه �سيدنا ر�سول 

�هلل �سلى �هلل عليه و�آله و�سلم بكتاب �إلى ملك ُب�سرى يدعوه فيه �إلى �لإ�سالم، فلما نزل موؤتة 

َعّر�َص له �ُسَرحبيل بن عمرو �لغ�ساني، فقال: �أين تريد؟ قال: �ل�سام قال: لعَلّك من ر�سل محمد، 

َقدمه  ثم  رباطًا،  فاأوثق  به  فاأمر  و�سلم،  و�آله  عليه  ر�سول �هلل �سلى �هلل  ر�سول  �أنا  نعم،  قال: 

ف�سرب عنقه �سبرً�، ولم ُيْقتل لر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�آله و�سلم ر�سوٌل غيره، فبلغ ر�سول 

�هلل �سلى �هلل عليه و�آله و�سلم فا�ستد عليه، وَنَدب �لنا�ص و�أخبرهم بمقتل �لحارث ومن قتله، 

فاأ�سرع �لنا�ص وخرجو� فع�سكرو� بالُجرف، فكان ذلك �سبب خروجهم �إلى غزوة موؤتة75.

75  �لإ�سابة يف معرفة �ل�سحابة للحافظ �بن حجر )193/1(.

ال�سحابي الجليل �سيدنا الحارث بن عمير الأزدي  ر�سي اهلل عنه

35.628428 ,30.739176�سريح ال�سحابي اجلليل احلارث بن عمري الأزدي �- ب�سريا/ الطفيلة

ال�صحابة ر�صوان الله عليهم والتابعون رحمهم الله تعالى
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بعد �أن قتله �سرحبيل بن عمرو �لغ�ساني، ُدفن في منطقة ب�سير� في محافظة �لطفيلة �إحدى 

محافظات �لمملكة �لأردنية �لها�سمية وتقع في �لجنوب، ��ست�سهد في �سنة 8 للهجرة ر�سي �هلل 

عنه7٦.

76  �ل�ستيعاب يف معرفة �لأ�سحاب لبن عبد �لرب )88/1(، و�لطبقات �لكربى لبن �سعد )343/4(، و�سرية 

عيون �لأثر للحافظ �بن �سيد �لنا�ص )208/2(.

● يقع �صريح ال�صحابي الجليل �صيدنا الحارث بن عمير الأزدي ر�صي الله عنه على بعد 20 كيلومتر جنوب مدينة الطفيلة ويبعد 
م�صافة 210 كيلومتر عن العا�صمة عمان.
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هو �ل�سحابي �لجليل �سيدنا �سر�ر بن �لأزور 

�لأ�سدي، وُيكنى �أبا �لأزور، ويقال �أبو بالل77.

�أ�سلم بعد �لفتح، وقد كان لُه ماٌل كثيٌر، قيل: 

و�أقبل  ذلك،  جميع  فترك  بعير،  �ألف  له  �إّن 

على �لإ�سالم بحما�سة ووفاء78، فقال له �لنبي 

�لبيع(،  )ربح  و�سلم:  و�آله  عليه  �هلل  �سلى 

ودعا �هلل �أن ل ُتغبن �سفقته هذه، فقال �لنبي: )ما ُغِبنْت �سفقتك يا �سر�ر( رو�ه �لحاكم في 

�لم�ستدرك79.

ويقول  �لمعارك،  ومحبي  �لأقوياء  �لأ�سد�ء  �لمحاربين  ومن  �ساعرً�،  �سجاعًا،  فار�سًا  وكان 

�لبع�ص: �إن ذكر ��سمه كان كافيًا ليُدّب �لرعب في قلوب �لأعد�ء، وله مكانة عند �لنبي �سلى 

�هلل عليه و�آله و�سلم حيث كان يثق به، فير�سله �إلى بع�ص �لقبائل فيما يت�سل ب�سوؤونهم، وقد 

�أ�سد، وقد �سارك كقائد في �لعديد من �لغزو�ت، كحرب  �أر�سله ذ�ت مرة ليوقف هجوم بني 

�لمرتدين، وفتوح �ل�سام، وكان من �لذين تعاهدو� على �لثبات في وجه �لروم، وذلك عندما 

وقف عكرمة بن �أبي جهل يقول: من يبايع على �لموت، فكان �سر�ر �أول من ��ستجاب له و�أخذ 

ي�سجع �لنا�ص على �ل�سبر و�لثبات80.

توفي في طاعون عمو��ص81 وُدفن في غور �لأردن في قرية �سميت با�سمه. 

77  �لإ�سابة يف متييز �ل�سحابة )55/2(.

78  معرفة �ل�سحابة لأبي ُنعيم )1534/3(.

79  رو�ه �أحمد )7٦/4( و�حلاكم يف �مل�ستدرك )2٦5/3( و�لطرب�ين يف معجمه �لكبري )297/8(.

80  تاريخ �بن جرير �لطربي )597/2(، و�لبد�ية و�لنهاية )15/7(.

81  يف ��ست�سهاده وقتله �أقو�ل عديدة منها هذ� فيما ذكره �بن �لأثري �لكامل يف �لتاريخ )359/1(.

ال�سحابي الجليل �سيدنا �سرار بن الأزور  ر�سي اهلل عنه

35.62278 ,32.21324�سريح ال�سحابي اجلليل �سيدنا �سرار بن الزور � الأغوار الو�سطى/ البلقاء

ال�صحابة ر�صوان الله عليهم والتابعون رحمهم الله تعالى
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● يقع �صريح ال�صحابي الجليل �صيدنا �صرار بن الزور ر�صي الله عنه في بلدة �صرار في الأغوار الو�صطى وعلى بعد 6 كيلومترات 
من بلدة دير عال و 53 كيلومتر من العا�صمة عمان. 
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�لكر�م  �ل�سحابة  �أحد  عنه  �هلل  ر�سي  �لعب�سي  م�سروق  بن  مي�سرة  �سيدنا  �لجليل  �ل�سحابي 

�لأو�ئل، وكان من وفد بني عب�ص �لذين وفدو� على �لنبي �سلى �هلل عليه و�آله و�سلم، ُتوفي �سنة 

24 هـ / ٦44م.

وقد �سهد حجة �لود�ع، وقال للنبّي �سلى �هلل عليه و�آله و�سلم يومئٍذ: )�لحمد هلل �لذي ��ستنقذني 

بك من �لنار(82، وبعد �أن �نتقل �لنبي �سلى �هلل عليه و�آله و�سلم للرفيق �لأعلى نا�سر هو وقبيلته 

�سيدنا �أبا بكر �ل�سديق ر�سي �هلل عنه في حروب �لردة، و�سارك في معركة �ليمامة مع خالد 

بن �لوليد، كما �سارك في فتح �ل�سام ومعركة �ليرموك.

قال �لحافظ �بن حجر في �لإ�سابة83 �أن �سيدنا م�سروقًا قال: )قدمت ب�سدقة قومي طائعين 

وما جاءنا �أحد حتى دخلت بها على �أبي بكر فجز�ني وقومي خيرً� وعقد لنا و�أو�سى بنا خالد 

بن �لوليد، فكان �إذ� زحف �لزحوف �أخذ �للو�ء فقاتل به و�سهدنا معه �ليمامة وفتح �ل�سام، وقال 

82  �أ�سد �لغابة يف معرفة �ل�سحابة لبن �لأثري )52/3(، و�لإ�سابة يف معرفة �ل�سحابة )128/3(.

83  �لإ�سابة يف متييز �ل�سحابة )129/3(.

ال�سحابي الجليل �سيدنا مي�سرة بن م�سروق العب�سي  ر�سي اهلل عنه

35.6902 ,32.1282�سريح ال�سحابي اجلليل مي�سرة بن م�سروق العب�سي � - العار�سة/ البلقاء

ال�صحابة ر�صوان الله عليهم والتابعون رحمهم الله تعالى
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�أبو �إ�سماعيل �لأزدي في فتوح �ل�سام: حدثني يحيى بن هانئ بن عروة �لمر�دي: كان لمي�سرة 

بن م�سروق �سحبة و�سالح(84. 

84  �لإ�سابة يف متييز �ل�سحابة للحافظ �بن حجر )129/3(

● يقع �صريح ال�صحابي الجليل �صيدنا مي�صرة بن م�صروق العب�صي ر�صي الله عنه في منطقة ال�صبيحي في محافظة البلقاء.
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هو �ل�سحابي �لجليل �سيدنا عبد �لّرحمن بن عوف �لقر�سّي �لزهرّي، ولد )43 قبل �لهجرة - 

32 هـ / 580 - ٦5٦م(، وهو �أحد �ل�سحابة �لع�سرة �لمب�سرين بالجنة، ومن �ل�سابقين �لأولين 

�إلى �لإ�سالم، و�أحد �لثمانية �لذين �سبقو� بالإ�سالم، كان ��سمه في �لجاهلية عبد عمرو، وقيل 

عبد �لكعبة، ف�سماه �لنبي �سلى �هلل عليه و�آله و�سلم عبد �لرحمن85.

ُولد عبد �لّرحمن بن عوف بعد عام �لفيل بع�سر �سنين، وكان �إ�سالمه على يد �سيدنا �أبي بكر 

�ل�سديق ر�سي �هلل عنه، هاجر �إلى �لحب�سة �لهجرة �لأولى، ثم هاجر �إلى �لمدينة، و�سارك في 

جميع �لغزو�ت في �لع�سر �لنبوي، ف�سهد غزوة بدر و�أحد و�لخندق وبيعة �لر�سو�ن، و�أر�سله 

�لنبّي �سلى �هلل عليه و�آله و�سلم على �سرية �إلى دومة �لجندل، و�سلى �لنبّي �سلى �هلل عليه و�آله 

85  �مل�ستدرك للحاكم )24٦/3( و�ملعجم �لكبري �لطرب�ين )12٦/1(. ،و�لإ�سابة يف معرفة �ل�سحابة  

للحافظ �بن حجر )205/2(.

ال�سحابي الجليل �سيدنا عبدالرحمن بن عوف ر�سي اهلل عنه

35.85388 ,32.03158مقام ال�سحابي اجلليل عبدالرحمن بن عوف � - اجلبيهة/ العا�سمة

ال�صحابة ر�صوان الله عليهم والتابعون رحمهم الله تعالى
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و�سلم ور�ءه في �إحدى �لغزو�ت، وكان عمر بن �لخطاب ر�سي �هلل عنه ي�ست�سيره، وجعله عمر 

في �ل�ستة �لذين جعل �لخالفة فيهم بعده، وقال: )هم �لذين توفي ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه 

و�آله و�سلم وهو عنهم ر��ص(، توفي �سنة 32 من �لهجرة، و�سلى عليه عثمان بن عفان ر�سي �هلل 

عنه، وحمل في جنازته �سعد بن �أبي وقا�ص ر�سي �هلل عنه، ودفن بالبقيع عن خم�ص و�سبعين 

�سنة8٦.

ق في زمن �لنبيِّ �سلى �هلل  كان عبد �لرحمن ر�سي �هلل عنه تاجًر� ثرًيا، وكان كريًما، حيث ت�سَدّ

عليه و�آله و�سلم بن�سف ماله و�لبالغ �أربعة �آلف، ثم ت�سّدق باأربعين �ألًفا، و��سترى خم�سمائة 

فر�ص للجهاد، ثم ��سترى خم�سمائة ر�حلة، ولما ح�سرته �لوفاة �أو�سى لكل رجل ممن بقي من 

بع�ص  و�أعتق  كبير،  بمبلغ  �لموؤمنين  �أمهات  �مر�أة من  لكل  و�أو�سى  دينار،  باأربعمائة  بدر  �أهل 

مماليكه، وكان مير�ثه ماًل جزياًل87، رحمه �هلل تعالى ور�سي عنه.

�ل�ستيعاب يف معرفة �لأ�سحاب لبن عبد �لرب )257/1(، و�لريا�ص �لن�سرة يف مناقب �لع�سرة)321/1(.  86

87  �لإ�سابة يف متييز �ل�سحابة للحافظ �بن حجر )2/20٦(.

● يقع مقام ال�صحابي الجليل �صيدنا عبدالرحمن بن عوف ر�صي الله عنه في منطقة الجبيهة من العا�صمة عمان.
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هو �ل�سحابي �لجليل �سيدنا بالل بن رباح ر�سي �هلل عنه موؤذن �سيدنا ر�سول �هلل �سلى �هلل 

عليه و�آله و�سلم،�أعتقه �سيدنا �أبو بكر �ل�سديق ر�سي �هلل عنه، كان �سيدنا بالل من �ل�سابقين 

�إلى �لإ�سالم، ومن �لم�ست�سعفين �لذين ُعّذبو� ليتركو� �لإ�سالم، حيث كان عبًد� لبني جمح من 

�أبو بكر �ل�سديق و�أعتقه،  �إ�سالمه، فا�ستر�ه �سيدنا  �أُمية بن خلف بعدما �أعلن  قري�ص، فعّذبه 

وقد ��ستهر ب�سبره على �لتعذيب، وقولته �ل�سهيرة تحت �لتعذيب »�أحٌد �أحد«، ولما �ُسرع �لأذ�ن 

�ختاره �سيدنا ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�آله و�سلم ليكون موؤذنه �لأول ل�سوته �لجميل88.

كان �سيدنا بالل بن رباح حب�سي �لأ�سل، قيل �إنه ولد في �لحجاز، حيث كانت �أمه »حمامة« �أََمة 

لبني ُجمح.

وقد هاجر �إلى �لمدينة �لمنورة، ونزل على �سعد بن خيثمة، و�آخى �لنبي �سلى �هلل عليه و�آله 

و�سلم بينه وبين عبيدة بن �لحارث بن �لمطلب، وقيل بينه وبين �أبي عبيدة بن �لجر�ح، و�سهد 

88  تاريخ �لإ�سالم للحافظ �لذهبي )424/1(، و�لبد�ية و�لنهاية لبن كثري )334/5(.

 ال�سحابي الجليل �سيدنا بالل بن رباح  ر�سي اهلل عنه

35.79934 ,31.96157مقام ال�سحابي اجلليل بالل بن رباح � -  وادي ال�سري/العا�سمة

ال�صحابة ر�صوان الله عليهم والتابعون رحمهم الله تعالى
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بالل مع �لنبي �سلى �هلل عليه و�آله و�سلم 

غزوة بدر، وَقَتَل يومها �أمية بن خلف موله 

�ل�سابق �لذي كان ُيعّذبه، كما �سارك مع 

�لنبي �سلى �هلل عليه و�آله و�سلم في باقي 

غزو�ته كلها، وقد �أمر بالًل يوم فتح مكة 

باأن يعتلي �لكعبة، ويوؤّذن فوقها، ففعل89.

وروَي �أنه لما ح�سرته �لوفاة، قال: »غد� 

فقالت  وحزبه«،  محمًد�  �لأحبة  نلقى 

»و�فرحاه!«90.  فقال:  »و�وياله!«،  �مر�أته: 

�أما �سفته، فقد كان رجاًل �أ�سود، نحيًفا، طوياًل، وكان ل يغير لون �سيبته، قيل توفي وعمره ب�سع 

و�ستون �سنة )�سنة 20هـ( رحمه �هلل تعالى ور�سي عنه.

حظي بالل بمنزلة رفيعة، فقد روى �أبو هريرة عن �لنبي �سلى �هلل عليه و�آله و�سلم قوله لبالل 

عند �سالة �ل�سبح: »حدثني باأرجى عمل عملته في �لإ�سالم؛ فاإني قد �سمعت �لليلة َدفَّ نعليك 

بين يدي في �لجنة«، فقال بالل: »ما عملت عماًل �أرجى من �أني لم �أتطهر طهوًر� تاًما في �ساعة 

من ليل ول نهار، �إل �سليت لربي ما كتب لي �أن �أ�سلي«91، ويروي يحيى بن �سعيد �لأن�ساري �أن 

عمر بن �لخطاب ذكر ف�سل �أبي بكر، فجعل ي�سف مناقبه، ثم قال: »وهذ� �سيدنا بالل ح�سنة 

من ح�سناته«، كما كان عمر يقول: »�أبو بكر �سيدنا، و�أعتق �سيدنا« رو�ه �لبخاري92.

89  �لإ�سابة يف متييز �ل�سحابة للحافظ �بن حجر )110/1(، و�أ�سد �لغابة يف معرفة �ل�سحابة لبن �لأثري 

.)129/1(
90  رو�ه �أبي �لدينا يف �ملحت�سرين )1/29٦(.

91  رو�ه �لبخاري )1149( وم�سلم )2458(.

92  رو�ه �لبخاري )3754(.

● يقع مقام ال�صحابي الجليل �صيدنا بالل بن رباح ر�صي الله عنه في قرية بالل في منطقة وادي ال�صير من العا�صمة عمان.
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�ل�سحابي ِعْكرمة بن �أبي جهل. و��سم �أبي جهل عمرو بن ه�سام بن �لمغيرة بن عبد �هلل بن 

عمر بن مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب بن لوؤي �لقر�سي �لمخزومي، كان �أبو جهل يكنى �أبا 

�لحكم، فكناه ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�آله و�سلم �أبا جهل، فا�ستهر بذلك93.

ن�ساأ عكرمة في مكة في جو مترف محفوف بالنعيم، وتعلم �لقر�ءة و�لكتابة و�لأن�ساب على يد 

�أف�سل �لمعلمين في تهامة، وكغيرة من �أبناء �لعرب تعلم عكرمة �لفرو�سية و�أبدى نبوغًا ومهارة 

في �لمبارزة وفنون �لقتال، وتميز على جميع �أقر�نه ببر�عته في رمي �لرمح وت�سويب �ل�سهام، 

كما ُعرف بال�سجاعة وخفة �لحركة في �لكّر و�لفّر.

كان عكرمة �سديد �لعد�وة لر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�آله و�سلم في �لجاهلية هو و�أبوه وكان 

بن  �لحارث  بنت  �أم حكيم  �مر�أته  به  ولحقت  باليمن  �لفتح فلحق  فار�سًا م�سهورً� هرب حين 

�لمهاجر"،  بالر�كب  "مرحبًا  قال:  ر�آه  فلما  و�سلم  و�آله  �لنبي �سلى �هلل عليه  به  فاأتت  ه�سام 

93  �ل�ستيعاب يف معرفة �لأ�سحاب لبن عبد �لرب )333/1(.

ال�سحابي الجليل �سيدنا ِعْكرمة بن عمرو بن ه�سام ر�سي اهلل عنه

35.61613 ,32.35454�سريح ال�سحابي اجلليل عكرمة بن  عمرو بن ه�سام  � - دير ال�سمادية/عجلون

ال�صحابة ر�صوان الله عليهم والتابعون رحمهم الله تعالى
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ُهم لأبي جهل،  فاأ�سلم وذلك �سنة ثمان بعد �لفتح وح�سن �إ�سالمه. ولما �أ�سلم عكرمة �سكا �َسبَّ

فنهاهم ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم، وقال: )ل توؤذو� �لأحياء ب�سب �لأمو�ت(94.

وكان عكرمة مجتهدً� في قتال �لم�سركين مع �لم�سلمين، ��ستعمله ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه 

و�سلم عام حّج على هو�زن ي�سدقها، ووجهه �أبو بكر �إلى ُعمان، وكانو� �رتدو� فظهر عليهم، 

َهُه �أبو بكر �إلى �ليمن وولى عمان حذيفة �لقلعاني، ثم لزم عكرمة �ل�سام مجاهدً� حتى  ثم وجَّ

��ست�سهد يوم �ليرموك في خالفة عمر ر�سي �هلل عنهما هذ� قول �بن �إ�سحاق.

�آخر:  مو�سع  في  وقال  �سهيدً�،  �ليرموك  يوم  قتل  قال:  فمرًة  �لزبير،  قول  ذلك  في  و�ختلف 

ومرج  �أجنادين،  وكانت  �ل�سفر،  مرج  يوم  قتل  �إنه  وقيل:  �أجنادين،  يوم  عكرمة  ��ست�سهد 

�ل�سفر في عام و�حد �سنة ثالث ع�سرة في خالفة �أبي بكر ر�سي �هلل عنه، وقال �لح�سن بن 

�أبي  بن  عكرمة  منهم  رجاًل،  ع�سر  ثالثة  باأجنادين  �لم�سلمين  من  ��ست�سهد  �لزيادي:  عثمان 

جهل وهو �بن �ثنتين و�ستين �سنة، و�أجنادين من �أر�ص فل�سطين بين �لرملة و�أبيات جبرين95.

يقع مقامه في محافظة عجلون بالقرب من مثلث دير �ل�سمادية ويذكر �ل�سكان �أن عكرمة بن 

94  رو�ه �بن ع�ساكر يف تاريخ دم�ص )5٦/41( و�نظر كنز �لعمال )541/13( و�ملر�د �لنهي عن �ل�سب ل 

�لت�سمية باأبي جهل، فقد �سماه �لنبي �سلى �هلل عليه و�آله و�سلم بذلك كما يف �لبخاري )3185( وم�سلم 
)1794( حيث قال عليه �ل�ساله و�ل�سالم : »�للهم عليك باأبي جهل بن ه�سام«.

95  �ل�ستيعاب يف معرفة �لأ�سحاب لبن عبد �لرب )333/1( و�لإ�سابة يف متييز �ل�سحابة )538/4(.

● يقع �صريح ال�صحابي الجليل �صيدنا عكرمة بن عمرو بن ه�صام ر�صي الله عنه بالقرب من مثلث دير ال�صمادية في محافظة 
عجلون ويبعد م�صافة 55 كيلومتر عن العا�صمة عمان.
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ال�سحابي الجليل �سيدنا اأبو مو�سى الأ�سعري ر�سي اهلل عنه

35.5987 ,30.34524مقام ال�سحابي اجلليل �سيدنا اأبي مو�سى الأ�سعري  � - معان/اأذرح

�أبي جهل ر�سي �هلل عنه قد دفن فيه.

هو �ل�سحابي �لجليل �أبو مو�سى عبد�هلل بن قي�ص �لأ�سعري ر�سي �هلل عنه هو �أ�ساًل من �أهل 

�ليمن �لذين وفدو� على �لنبي �سلى �هلل عليه و�آله و�سلم ، وهو م�سهور با�سمه وكنيته معًا.. قدم 

�لمدينة بعد فتح خيبر، ��ستعمله �لنبي �سلى �هلل عليه و�آله و�سلم و�ليًا على بع�ص مناطق �ليمن، 

�لمغيرة فافتتح  �لب�سرة بعد  و�أعمالهما، ووله �سيدنا عمر ر�سي �هلل عنه على  كَزِبيد وعدن 

�لأهو�ز ثم �أ�سبهان، ثم ��ستعمله �سيدنا عثمان ر�سي �هلل عنه و�ليًا على �لكوفة، ثم كان �أحد 

�لَحَكمين ب�سّفين ثم �عتزل �لفريقين.. قال مجاهد عن �ل�سعبي: كتب عمر في و�سيته : ل ُيَقرُّ 

و� �لأ�سعري �أربع �سنين، وكان ح�سن �ل�سوت بالقر�آن، وفي �لحديث  لي عامل �أكثر من �سنة و�أَِقرُّ

�أوتَي مزمارً� من مز�مير �آل د�ود«9٦  �ل�سحيح �أن �لنبي �سلى �هلل عليه و�آله و�سلم قال: »لقد 

ه �أهل �لب�سرة و�أقر�أهم .. ولما توفَي �لنبي �سلى �هلل عليه و�آله  .. وكان �أبو مو�سى هو �لذي فقَّ

�هلل  ر�سي  �سيدنا عمر  و��ستعمله  عبيدة،  �أبي  ووفاة  �ل�سام  فتوح  و�سهد   ، �لمدينة  قدم  و�سلم 

ه �سيدنا  عنه على �إمارة �لب�سرة بعد �أن عزل �لمغيرة، وهو �لذي فتح �لأهو�ز و�أ�سبهان، و�أقرَّ

عثمان ر�سي �هلل عنه على عمله قلياًل ثم �سرفه و��ستعمل عبد �هلل بن عامر، ف�سكن �لكوفة 

ه به �أهلها حتى ��ستعمله �سيدنا عثمان ر�سي �هلل عنه عليهم بعد عزل �سعيد بن �لعا�ص،  وتفقَّ

قال �لبغوي: بلغني �أن �أبا مو�سى مات �سنة �أربع و�أربعين وهو �بن ثالث و�ستين.. و�ختلفو� هل 

مات بالكوفة �أو بمكة97.

رو�ه �لبخاري )5048( وم�سلم )793(.  96

�لإ�سابة يف متييز �ل�سحابة )213/4( للحافظ �بن حجر �لع�سقالين .  97

ال�صحابة ر�صوان الله عليهم والتابعون رحمهم الله تعالى

● يقع مقام ال�صحابي الجليل �صيدنا اأبي مو�صى الأ�صعري ر�صي الله عنه في منطقة جبل التحكيم جنوب المملكة وعلى بعد 
25 كيلومتر �صمال مدينة معان في اأذرح.
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ال�سحابي الجليل �سيدنا جابر بن عبداهلل ر�سي اهلل عنه

35.606578 ,30.835624مقام ال�سحابي اجلليل �سيدنا جابر بن عبداهلل  � - الطفيلة/الطفيلة

هو �ل�سحابي �لجليل �سيدنا جابر بن عبد �هلل بن عمرو بن حر�م بن كعب بن غنم بن كعب بن 

�سلمة �لأن�ساري �ل�سلمي ر�سي �هلل عنه، وهو �أحد �لمكثرين في �لرو�ية عن �لنبي �سلى �هلل 

عليه و�آله و�سلم، روى عنه جماعة من �ل�سحابة، وله ولأبيه �سحبة، وفي �ل�سحيح: عنه �أنه كان 

مع من �سهد بيعة �لعقبة .. قال �أبو �لزبير: �إن جابرً� حدثهم قال: غز� ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه 

نَّف وكيع عن  و�آله و�سلم �إحدى وع�سرين غزوة بنف�سه �سهدت منها ت�سع ع�سرة غزوة.. وفي ُم�سَ

ه�سام بن عروة قال: كان لجابر بن عبد �هلل حلقة في �لم�سجد يعني �لنبوي يوؤخذ عنه �لعلم 

.. وعن قتادة قال: كان �آخر �أ�سحاب ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و �سلم موتًا بالمدينة جابر، 

ُبَكير وغيره: مات جابر  �آخرهم موتًا بالمدينة �سهل بن �سعد، قال يحيى بن  قال �لبغوي: بل 

َر )�أي طال عمره( فاأو�سى �أل  �سنة ثمان و�سبعين ، وقال علي بن �لمديني مات جابر بعد �أن ُعمِّ

اج، ويقال �إنه عا�ص �أربعا وت�سعين �سنة98 . ي�سلي عليه �لَحجَّ

�لإ�سابة يف متييز �ل�سحابة )434/1( للحافظ �بن حجر �لع�سقالين.  98

● يقع مقام ال�صحابي الجليل �صيدنا جابر بن عبدالله ر�صي الله عنه في مدينة الطفيلة بالقرب من مقبرة المدينة ويبعد م�صافة 
128 كيلومترعن العا�صمة عمان.
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ال�سحابي الجليل �سيدنا كعب بن عمير الغفاري ر�سي اهلل عنه

مقام ال�سحابي اجلليل �سيدنا كعب بن عمري الغفاري  � -الغور ال�سايف/الكرك

َرُه �لنبي �سلى �هلل عليه و�آله و�سلم على �سرية فا�ست�سهد �سنة ثمان من  من كبار �ل�سحابة �أمَّ

�لهجرة . وعن عروة قال : بعث �لنبي �سلى �هلل عليه و�آله و�سلم كعب بن عمير �لغفاري نحو ذ�ت 

�أطالح من �لبلقاء فا�سيب كعب .. وفيه فقتل �أ�سحابه جميعًا وتحامل هو حتى بلغ �لمدينة، كذ� 

قال ! وقد �ساق �لو�قدي �لق�سة ولكن فيها: فتحامل رجل جريج في �لقتلى لما برد �لليل فنجا، 

وهكذ� ذكره بن �إ�سحاق عن عبد �هلل بن �أبي بكر و�أن كعب بن عمير قتل يومئذ99.

وعن �لزهري قال: بعث ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�آله و�سلم كعب بن عمير �لغفاري، في خم�سة 

ع�سر رجاًل حتى �نتهو� �إلى ذ�ت �أطالح من �ل�سام. فوجدو� جمعًا من جمعهم كثيرً�، فدعوهم 

�أ�سد  قاتلوهم  �لم�سلمون  ر�أى ذلك  فلما  بالنبل،  لهم، ور�سقوهم  ي�ستجيبو�  �لإ�سالم، فلم  �إلى 

�لقتال، حتى ُقِتلو�، فاأفلت منهم رجل جريح في �لقتلى، فلما برد عليه �لليل، تحامل حتى �أتى 

�لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم، َفَهمَّ �سلى �هلل عليه و�آله و�سلم بالبعث �إليهم، فبلغه �أنهم �سارو� 

»�لإ�سابة يف متييز �ل�سحابة« للحافظ �بن حجر )٦07/5(.  99

30.84328,35.407124

ال�صحابة ر�صوان الله عليهم والتابعون رحمهم الله تعالى
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�إلى مو�سع �آخر، فتركهم100.

ويقال �إن مقامه في منطقة غور �ل�سافي في جنوب غور �لأردن.

»تاريخ �لإ�سالم« للذهبي )319/1(.  100

● يقع مقام ال�صحابي الجليل �صيدنا كعب بن عمير الغفاري ر�صي الله عنه على بعد 10 كيلومترات جنوب بلدة غور فيفا جنوب 
البحر الميت .
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هو �لتابعي �لجليل 101 فروة بن عمرو بن �لناقدة �لجذ�مي، ثم �لنفاثي، لي�ص �سحابيًا و�إنما كان 

حيًا زمن �لنبي �سلى �هلل عليه و�آله و�سلم وهو في رتبة �ل�سحابة �ل�سهد�ء، وكان عاماًل لقي�سر 

ان من �لبلقاء، وكانت وليته على فل�سطين وما حولها وما يليه من �لعرب، فكتب فروة  على عمَّ

�إلى ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�آله و�سلم باإ�سالمه و�أر�سل �إليه بهدية مع رجل من قومه يقال له 

م�سعود بن �سعد �لجذ�مي، فقر�أ ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�آله و�سلم كتابه وَقِبَل هديته و�أجاز 

ر�سوله بخم�سمائة درهم102.

101  و�إمنا قلنا باأنه تابعي لأنه مل يلق �لنبي �سلى �هلل عليه و�آله و�سلم و�ل�سرط يف �إطالق لفظ �ل�سحابي �أن 

يلق �لنبي �سلى �هلل عليه و�آله و�سلم ويجتمع به.
102  �لإ�سابة يف متييز �ل�سحابة )5/38٦(.

التابعي الجليل �سيدنا فروة بن عمرو الجذامي رحمه اهلل تعالى

35.64664 ,30.96262�سريح التابعي اجلليل فروة بن عمرو اجلذامي رحمه اهلل تعالى عفرا/ الطفيلة

ال�صحابة ر�صوان الله عليهم والتابعون رحمهم الله تعالى
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و�آله  �إن ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه  قالو�:  �ل�سحابة  �أربعة من  �بن �سعد في طبقاته عن  روى 

�إلى  �لملوك يدعوهم  �إلى  �أر�سل ر�سله  �لحديبية في ذي �لحجة �سنة �ست  لما رجع من  و�سلم 

فكتب  �لبلقاء،  من  ان  َعمَّ على  لقي�سر  عاماًل  فروة  فكان  وفيها:  �لق�سة،  فذكر  �لإ�سالم، 

�أخذوه  �أ�سلم طلبوه حتى  �أنه  �لروم  بلغ  ولّما  و�سلم،  و�آله  �إلى ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه  فروة 

فقتلوه  بالموت،  عليه  فحكمو�  �لإ�سالم،  على  فثبت  �لإ�سالم،  عن  ردعه  وحاولو�  وحب�سوه، 

و�سلبوه قرب حمامات عفر� 103حالًيا في محافظة �لطفيلة جنوب �لأردن، ر�سي �هلل عنه، فهو 

و�آله و�سلم،  �آمن به �سلى �هلل عليه  و�آله و�سلم كالنجا�سي، ولكن  يَر �لنبيَّ �سلى �هلل عليه  لم 

عنهم. �هلل  ر�سي  �ل�سحابة  مر�تب  في  فهو  �إيمانه،  لأجل  تعالى  �هلل  �سبيل  في  و��ست�سهد 

103  �أ�سد �لغابة يف معرفة �ل�سحابة )395/2(.

● يقع �صريح ال�صحابي الجليل �صيدنا فروة بن عمرو الجذامي ر�صي الله عنه في منطقة عفرا في محافظة الطفيلة على بعد 
113 كيلومتر جنوب العا�صمة عمان.
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مقام زيد بن علي زين العابدين بن احل�سني بن علي رحمه اهلل تعالى  الربة/الكرك

التابعي الجليل �سيدنا زيد بن علي زين العابدين رحمه اهلل تعالى

�لتابعي �لجليل و�لإمام �ل�سهيد �سيدنا �أبو �لح�سين زيد بن �لإمام علي زين �لعابدين �بن �سيدنا 

�لإمام �لح�سين �سبط ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�آله و�سلم �بن �سيدنا �لإمام علي بن �أبي طالب، 

�لها�سمي �لعلوي �لمدني �أخو �لإمام �أبي جعفر محمد �لباقر. �إليه ينت�سب �لمذهب �لزيدي �لم�سهور 

�لذي ي�سم جماعة كثيرين من �أئمة �أهل �لبيت عليهم �ل�سالم و�لر�سو�ن 104.

ُولد �سيدنا زيد بن علي في �لمدينة بعد طلوع �لفجر �سنة �ست و�ستين �أو �سبع و�ستين من �لهجرة . 

و�أمه �أم ولد من �ل�سند ، كان تام �لخلق ، طويل �لقامة ، جميل �لمنظر ، �أبي�ص �للون، و�سيم �لوجه، 

و��سع �لعيَنين ، مقرون �لحاجبَين ، َكثُّ �للحية ، عري�ص �ل�سدر ، بعيُد ما بين �لمنكبين ، و��سع 

يه105.  وكان �لو�ب�سي يقول : �إذ� ر�أيت  �لجبهة ، �أ�سود �لر�أ�ص و�للحية ، �إل �أن �ل�سيب خالط عار�سَ

زيد بن علي ر�أيت �أ�سارير �لنور في وجهه 10٦.

ن�ساأ في حجـر �أبيـه �لإمـام �ل�سجـاد علـي زين �لعابديـن ، وتخــرج على يـده وعلى يـد �لإماميـن �لباقر

104  طبقات �بن �سعد )5/32٦(.

105  �لإقادة يف تاريخ �لأئمة �ل�سادة لالإمام يحيى �لهاروين )44/1(.

106  مقاتل �لطالبيني )3٦/1( لأبي �لفرج �لأ�سبهاين.

31.26876, 35.7432

ال�صحابة ر�صوان الله عليهم والتابعون رحمهم الله تعالى
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 و�ل�سادق عليهما �ل�سالم ، ومنهم �أخذ لطائف �لمعارف و�أ�سر�ر �لأحكام ، فاأفحم �لعلماء و�أكابر 

�لمناظرين من �سائر �لملل و�لأديان .

قال �لإمام �أبو حنيفة رحمه �هلل تعالى 107: ) �ساهدت زيد بن علي كما �ساهدت �أهله ، فما ر�أيت 

في زمانه �أفَقه منه ول �أ�سرع جو�بًا ول �أبَين قوًل ( . وقد �أخذ �لإمام �أبو حنيفة �لعلم و�لطريقة 

�ل�سالم(.  عليهم   ( �لح�سين  بن  علي  بن  زيد  �لإمام  ومن  �ل�سادق  و�لإمام  �لباقر  �لإمام  من 

. �أمية  بني  �سلطان  �إل  بذلك  �لتجاهر  من  يمنعه  ولم   ، �سنَتين  مدة  زيد  �لإمام  على  وتتلمذ 

�أما موؤلفات �لإمام زيد فمنها :

3 - تف�سير غريب �لقر�آن . 2 - �لمجموع �لحديثي.  1 - �لمجموع �لفقهي . 

5 - قر�ءة جده علي بن �أبي طالب ) عليه �ل�سالم ( .  4 - �إثبات �لو�سية .  

7 - من�سك �لحج . ٦ - كتاب ) مدح �لقلة وذم �لكثرة ( .   

و�جه �لإمام زيد �ل�سيا�سة �لظالمة �لتي �نتهجها �لحكام �لأمويون ، وبالخ�سو�ص ه�سام بن عبد 

�لملك ، وكان �لو�سع �لقت�سادي متدهورً� �آنذ�ك مع �سوء توزيع �لثروة �لمخالف لمبادئ �لإ�سالم 

وقو�نينه ، بالإ�سافة �إلى �لظلم �ل�سيا�سي و�لقتل و�لإرهاب �لذي مار�سه ظلمة �لأمويين ، ُكل ذلك 

دعا �لإمام زيد �إلى �لثورة على ه�سام بن عبد �لملك ، و�ختار �لكوفة منطلقًا لثورته ودعا �لم�سلمين 

لمبايعته ، �إلى �أن ��ست�سهد في �سبيل �هلل تعالى في �لكوفة �سنة ) 121 هـ ( ، و�أمر �لخليفة ه�سام 

بالتمثيل بجثمانه �لطاهر108 . فكانت �سهادته و�لتمثيل به حدثًا مروعًا هز وجد�ن �لأمة �لإ�سالمية، 

و�أذكى فيها روح �لثورة ، وعجل �سقوط �لحكم �لأموي . �سالم �هلل عليه يوم ��ست�سهد ويوم يبعث 

حيًا ، وهنيئًا له �لجنة مع �ل�سهد�ء و�لأنبياء و�ل�سالحين و�آل بيت ر�سولنا �لكريم �سلى �هلل عليه 

و�آله و�سلم .

107  كتاب �لتاريخ لأحمد بن حممد �لهادي �لزيدي �ص)75(.

108  �لكامل لبن �لأثري )84/5( تاريخ �لطربي )2٦0/8( تاريخ �بن ع�ساكر )٦/20(.

● يقع مقام التابعي الجليل �صيدنا زيد بن علي زين العابدين رحمه الله في محافظة الكرك �صرق مدينة الربة ويبعد م�صافة 78 
كيلومتر جنوب العا�صمة عمان.
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�لتابعي �لقائد �لع�سكري �لم�سلم مو�سى بن ن�سير �أبو عبد �لرحمن �للخمي. يقال ولد �سنة 19 

هـ 109. قال �لذهبي في تاريخ �لإ�سالم110: »�سهد مرج ر�هط، وولي غزو �لبحر لمعاوية، فغز� 

جزيرة قبر�ص ... وقد ذكرنا �فتتاحه �لأندل�ص، وجرت له عجائب و�أمور طويلة هائلة...«. وقال 

«، ويعّد  عنه �بن خلكان111: »كان عاقاًل كريًما �سجاًعا ورًعا تقّيًا هلل تعالى، لم ُيهزم له جي�ٌص قطُّ

مو�سى بن ن�سير من �لتابعين، وقد روى عن �ل�سحابي تميم �لد�ري ر�سي �هلل عنه، وروى عنه 

يزيد بن م�سروق �ليح�سبي.

109  �لبد�ية و�لنهاية لبن كثري )171/9(.

110  تاريخ �لإ�سالم للذهبي )302/2(.

111  وفيات �لأعيان لبن خلكان )319-318/5(.

التابعي القائد �سيدنا مو�سى بن ن�سير رحمه اهلل تعالى

35.859560 ,32.078265مقام القائد مو�سى بن ن�سري رحمه اهلل تعالى - اأبو ن�سري/البلقاء

ال�صحابة ر�صوان الله عليهم والتابعون رحمهم الله تعالى
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وقد خرج مع �لخليفة �سليمان بن عبد �لملك للحج عام 97هـ، ومات في �لطريق في و�دي �لقرى 

�أو بمر �لظهر�ن، و�سلى عليه م�سلمة بن عبد �لملك، و�إلى جانب مو�هبه �لع�سكرية و�لإد�رية، 

كان مو�سى بليًغا في �لنثر و�لنظم.

● يقع مقام التابعي القائد �صيدنا مو�صى بن ن�صير رحمه الله في منطقة اأبو ن�صير في العا�صمة عمان.
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�أحمد  بن  �لرحمن  عبد  هو  تعالى،  �هلل  رحمه  �لد�ر�نّي  �سليمان  �أبو  �ل�سالح  و�لعابد  �لولي 

�ل�ّساد�ت  جّلة  من  كان  �لطريقة،  رجال  �أحُد  �لم�سهور  �لز�هد  �لد�ر�نّي،  �لعن�سي  عطية  بن 

و�أرباب �لجّد في �لمجاهد�ت، �أحد �ل�سالحين �لعابدين من �ل�ّسلف ومن �أعالم �لت�سوف في 

�لقرن �لثالث �لهجري، من �أهل د�رّيا، قرية من قرى دم�سق في �سوريا112، و�سفه �لذهبي113 

بـ »�لإمام �لكبير، ز�هد �لع�سر، روى عن �سفيان �لثوري«  ولد �سنة 140هـ، وتوفي �سنة 215هـ.

ومن كالمه: )َمن �أح�سن في نهاره كفي في ليله، ومن �أح�سن في ليله كفي في نهاره، ومن �سدق 

في ترك �سهوة ذهب �هلل �سبحانه وتعالى بها من قلبه(.

112  تاريخ بغد�د للخطيب )248/10(.

�سري �أعالم �لنبالء )182/10(.  113

الولي ال�سالح �سيدنا اأبو �سليمان الداراني رحمه اهلل تعالى

35.57119 ,30.52881مقام التابعي اأبي �سليمان الداراين رحمه اهلل تعالى -  ال�سوبك/ معان

ال�صحابة ر�صوان الله عليهم والتابعون رحمهم الله تعالى
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● يقع مقام الولي ال�صالح �صيدنا اأبي �صليمان الداراني رحمه الله في منطقة ال�صوبك في محافظة معان على بعد 200 كيلومتر 
جنوب العا�صمة عمان.





باب
مواقع تاريخية اأخرى
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�ل�سجرة �لمباركة هي �سجرة عظيمة نبتت في �سرق �لأردن في �ل�سحر�ء في منطقة �لبقيعاوية، تقع على 

بعد 10 كم من �لطريق �لموؤدي لبلدة �ل�سفاوي �لو�قعة على �لطريق �لدولي �لموؤدي �إلى �لحدود �لعر�قية، 

وت�سمى ب�سجرة �لبقيعاوية �أو �سجرة �لحياة، وهي �سجرة نبات �لبطم قديمة معّمرة، تنبت ب�سكل غريب 

ومذهل ينبئ عن �سرٍّ وحادث عظيم، �إنما قيل لها �ل�سجرة �لمباركة لأنه قد ��ستظّل تحتها �سيدنا ر�سول �هلل 

�سلى �هلل عليه و�آله و�سلم �أثناء رحلته في تجارة �ل�سيدة خديجة بنت خويلد ر�سي �هلل تعالى عنها �إلى �ل�سام 

قبل �أن يبعث �سلى �هلل عليه و�آله و�سلم.

بيُّ �سلى �هلل عليه و�آله  اِم َوَخَرَج َمَعُه �لنَّ ُبوَطاِلٍب �إَِلى �ل�سَّ عن �أبي مو�سى �لأ�سعري ر�سي �هلل عنه َقاَل : َخَرَج �أَ

�ِهِب )و��سمه بحير� كما في بع�ص �لرويات(114  �ْسَرُفو� َعَلى �لرَّ ا �أَ و�سلم في �أَ�ْسَياٍخ ِمْن ُقَرْي�ٍص، َفَلمَّ

وَن ِبِه َفال َيْخُرُج �إَِلْيِهْم َول َيْلَتِفُت، َقاَل: َفُهْم  �هُب َوَكاُنو� َقْبَل َذِلَك َيُمرُّ  َهَبُطو� َفَحلُّو� ِرَحاَلُهْم َفَخَرج �إَِلْيِهْم �لرَّ

�ِهُب، َحتَّى َجاَء َفاأََخَد ِبَيِد َر�ُسوِل �هلل �سلى �هلل عليه و�آله و�سلم، َقاَل : َهَذ�  َيُحلُّوَن ِرَحاَلُهْم َفَجَعل يَتَخلَُّلُهْم �لرَّ

ُد �لَعالِميَن َهَذ� َر�ُسوَل َربِّ �ْلَعاَلميَن َيْبعثُه �هلّلُ َرْحَمًة لْلَعاَلِميَن . فَقاَل َلُه �أَ�سَياٌخ ِمن ُقَرْي�ٍص: ما ِعلُمَك ؟  �َسيِّ

ي �أَْعرُفُه  َر �َساجًد� ول َي�سُجَد�ِن �إلَّ ِلَنِبيٍّ و�إِنِّ ُكْم حين �أَ�ْسَرفُتْم من �ْلَعقَبة َلْم َيْبَق �َسَجٌر ول َحَجٌر �إل خَّ َفَقاَل :�إِنَّ

كما يف دلئل �لنبوة لأبي ُنَعيم )125/1(.  114

ال�سجرة المباركة

35.57119 ,30.52881ال�سجرة املباركة - ر�سول اهلل �سيدنا حممد ملسو هيلع هللا ىلص - ال�سفاوي/ املفرق

مواقع تاريخية اأخرى
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قْبَل  ا �أَتاُهْم ِبِه َوَكاَن ُهَو في ِرعَيِة �لإِِبِل َقاَل: �أَْر�سُلو� �إَِليِه َفاأَ َنَع َلُهْم َطَعاًما َفَلمَّ ِة .. ُثمَّ َرَجَع َف�سَ ُبوَّ ِبَخاَتِم �لنُّ

َجَرة  ا َجَل�َص َماَل َفيُء �ل�سَّ َجَرِة َفَلمَّ َوَعَلْيه َغَماَمٌة ُتِظلُُّه، َفَلّما َدَنا من �ْلَقْوِم َوَجَدُهْم َقْد �َسَبُقوُه �إلى َفيِء �ل�سَّ

َجَرة َماَل َعَلْيِه، َقاَل : َفَبيَنَما ُهو قائٌم َعَليِهم َوُهَو ُيَنا�ِسُدُهم �أَن ل َيْذَهُبو�  َعَلْيِه«  َفَقاَل : �نُظُرو� �إلى َفيِء �ل�سَّ

َفِة َفَيقُتُلوَنُه ... �إلى نهاية �لق�سة115 . ْم �إِذ� َر�أَوُه َعَرُفوُه ِبال�سِّ ْم َفاإِنَّ �لرُّ ِبِه �إِلى �لرُّ

يق�سد هذه �ل�سجرة �لمباركة بع�ص �لنا�ص للتبرك بالمكان �لذي جل�ص فيه �سيدنا محمد �سلى �هلل عليه و�آله 

و�سلم رغم وعورة �لطريق، و�نقطاع منطقة �ل�سجرة عن كل مظاهر �لحياة.

تنتمي هذه �ل�سجرة �إلى ف�سيلة �لبطم �لأطل�سي �لمذّكر غير �لمثمر، ويبلغ قطر جذعها 90�سم، ومحيطه 

283�سم، وترتفع �أغ�سانها لت�سل �إلى 11م، وتغطي م�ساحة 50م2.

معظم هذه �لأ�سجار في �لعادة تنمو في مناطق جبلية كمنطقة زي في �لأردن وجبل �لعرب وتدمر في �سوريا، 

�أو في مناطق ه�ساب، لها �أ�سماغ تفرزها هذه �ل�سجرة ت�سبه �لم�ستكة، ولها ر�ئحة جيدة.

يرجع تاريخ هذه �ل�سجرة �إلى �أكثر من 1450 �سنة، بح�سب مخت�سين، وتبعد عن �لعا�سمة عمان 150كم 

وعن مدينة �لمفرق 90كم.

ه، و�حلاكم )٦72/2( و�سححه. رو�ه �لرتمذي )3٦20( وح�سنَّ  115

● يقع موقع ال�صجرة النبوية المباركة  - �صيدنا محمد �صلى الله عليه واآله و�صلم في منطقة البقيعاوية / ال�صفاوي في 
محافظة المفرق وتبعد 150 كيلومتر �صرق العا�صمة عمان.



104

من  تعالى،  �هلل  كليم  وهو  كريم،  ر�سول  نبٌي  �ل�سالم  عليه  عمر�ن  بن  مو�سى  �سيدنا  �هلل  نبي 

ذرية �سبط لوي �بن �سيدنا يعقوب �بن �سيدنا �إ�سحاق �بن �سيدنا �إبر�هيم عليه �ل�سالم، وهو 

وكنفه  فرعون  ق�سر  في  فرعون  �مر�أة  عند  تربيته  �أ�سل  وكانت  �لر�سل،  من  �لعزم  �أولي  من 

برعاية �هلل �سبحانه وحفظه له كما جاء في �لقر�ن �لكريم، وذلك لأن فرعون كان يقتل �أولد 

بني �إ�سر�ئيل فو�سعته �أمه في �سندوق و�ألقته في  �لنهر فالتقطه جند فرعون فجاءو� به �إلى 

�لق�سر فربته زوجة فرعون، ثم بعثه �هلل نبيًا وتحدى فرعون فجمع له �ل�سحرة فاألقو� حبالهم 

اٌت وثعابين، فاأمره �هلل �أن يلقي ع�ساه فالتقفت حبال وع�سي  وع�سيهم فتخيل �لنا�ص �أنها َحيَّ

�ل�سحرة فاآمنو� جميعًا، وكان قبل ذلك قد هاجر �إلى مدين وتعرف ب�سيدنا �سعيب عليه �ل�سالم 

نبي اهلل �سيدنا مو�سى عليه ال�سالم

35.72527 ,31.76833موقع وفاة نبي اهلل مو�سى عليه ال�سالم - جبل نيبو/ ماأدبا

مواقع تاريخية اأخرى
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�أخوه هارون �إلى م�سر ليو�جه فرعون، فوعظا فرعون فلم ي�ستجب  فزوجه �بنته، ثم عاد هو 

و�ّدعى �لربوبية و�لألوهية، فانطلق �سيدنا مو�سى ببني �إ�سر�ئيل فلحقهم فرعون وجي�سه فاأمره 

�هلل تعالى �أن ي�سرب �لبحر فانفلق �لبحر فعبره �سيدنا مو�سى وقومه ولما دخل  فرعون وجنوده 

�لبحر طبق عليهم فغرقو� و�أهلكهم �هلل تعالى11٦ .

و�أنزل �هلل تعالى عليه �ل�سحف �لم�سماة ) �سحف مو�سى ( و�لتور�ة. توفي عليه �ل�سالم وهو 

�بن مائة وع�سرين �سنة117 ، وهو مذكور في �لقر�آن �لكريم )13٦( مرة.

قال تعالى: ﴿

                    ﴾  ]�لأنعام: 91[.

تاريخ �لأمم و�مللوك لبن جرير �لطربي )231/1(.  116

رو�ه �حلاكم يف �مل�ستدرك )٦32/2(.  117

● يقع موقع وفاة نبي الله �صيدنا مو�صى عليه ال�صالم في جبل نيبو في محافظة ماأدبا ويبعد م�صافة 30 كيلومتر عن العا�صمة 
عمان.

و
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عيون �سيدنا مو�سى عليه �ل�سالم . هي منطقة �أثرّية ودينّية ذ�ت ينابيع تقع في محافظة مادبا 

في  نيبو،  جبل  من  بالقرب  مادبا،  مدينة  من  متر�ت  كيلو  ع�سرة  م�سافة  على  �لأردن،  و�سط 

�لو�دي �لمحاذي له وبالتحديد �إلى �ل�سمال �ل�سرقي من �لجبل. ترجع �لت�سمية في �لن�سو�ص 

�ل�سرعية و�لتاريخية باأن �سيدنا مو�سى عليه �ل�سالم قد �سرب �ل�سخر بع�ساه فانفجرت منه 

�ثنتا ع�سرة عين ماء فاأ�سقى قومه منها. 

وقــد ذكــر �للــه تعالــى ق�ســة �سيدنــا مو�ســـى عليه �ل�سـالم فـي �لقـر�آن �لكريـم ، قـال تعالى : 

﴿

.118﴾                  

ويقال �إن عيون �لماء �لموجودة في منطقة )عيون مو�سى( في منطقة مادبا عددها �ثنتا ع�سر 

عينًا، وهذه �لبقعة هي عبارة عن منطقة منخف�سة ومناخها معتدل �ستاًء وحار �سيًفا وهي �سبه 

و�آثار  بيزنطية  �أكثر من �ست كنائ�ص  فيها  ويوجد  وينابيع متعددة،  �أ�سجار  بها  ويوجد  غورية، 

ق�سور قديمة. وت�سير بع�ص �لم�سادر �لتاريخية �إلى �أن �سيدنا �لنبي �إيليا )مار �ليا�ص( عليه 

�ل�سالم �أقام فيها بعد مطاردته من خ�سومه وهروبه �إليها بعد مكوثه في قرية �سالم �لقريبة 

من عيون مو�سى �إلى �لغرب �لجنوبي. �أما �لآن فهي منطقة زر�عية ُيزرع فيها �لزيتون و�لرمان 

و�لعنب و�لفاكهة، ويتو�فد �لزو�ر �إلى �لمنطقة من كل �لديانات لروؤية �آثارها وموقعها.

رو�ه �حلاكم يف �مل�ستدرك )٦32/2(.  118

نبي اهلل �سيدنا مو�سى عليه ال�سالم 

35.73892 ,31.77586عيون نبي اهلل �سيدنا مو�سى عليه ال�سالم - ماأدبا/ماأدبا

مواقع تاريخية اأخرى
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● يقع موقع عيون نبي الله �صيدنا مو�صى عليه ال�صالم في محافظة ماأدبا وعلى بعد 1,5 كيلومتر من جبل نيبو .
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د ) �أي �غت�سل بطريقة معينة في �لطقو�ص �لم�سيحية ( فيه �سيدنا  �لمغط�ص هو �لمكان �لذي تعمَّ

عي�سى عليه �ل�سالم على يد يوحنا �لمعمد�ن �لذي كان يعمد ويب�سر هناك ح�سب �لمعتقد�ت 

�لم�سيحية . فهناك وقف �سيدنا �لم�سيح عليه �ل�سالم، وهو �بن ثالثين عامًا، بين يدي �سيدنا 

ر�سالته  بد�ية  �لمكان  ويعلن من خالل هذ�  بالماء،  يتعمد  لكي  �ل�سالم،  نبي �هلل يحيى عليه 

للب�سرية .

على  199٦-1997م  �سنة  تمت  �لتي  �لأثرية  �لحفريات  خالل  من  �لموقع  هذ�  �كت�سف  وقد 

كنائ�ص  ومنطقة  �إليا«،  »�لنبي  �أو  �إليا�ص«  مار  »تلة  با�سم  �لمعروف  �لخر�ر«.  »و�دي  �متد�د 

في  وكذلك   ، �لإنجيلي  �لن�ص  في  ذكرت  �أدلة  وهناك   . �لأردن  نهر  ُقرب  �لمعمد�ن«  »يوحنا 

في  �لحفريات  تلك  �إلى  بالإ�سافة  �لو�سطى  �لع�سور  وموؤرخي  �لبيزنطيين  �لموؤرخين  كتابات 

تلك �لبقعة تثبت �أنه يقع �سرقي نهر �لأردن في �أر�ص �لمملكة �لأردنية �لها�سمية . ففي �إنجيل 

يوحنا )28:1( : »بيت عنيا عبر �لأردن حيث كان يوحنا �لمعمد�ن يعمد« وي�سار هنا �إلى عبارة 

نبي اهلل �سيدنا عي�سى عليه ال�سالم

35.54958 ,31.83746موقع مغط�ش نبي اهلل �سيدنا عي�سى عليه ال�سالم - وادي اخلرار/ البلقاء
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»عبر �لأردن« �إلى �ل�سفة �ل�سرقية من �لنهر. وجاء �أي�سًا في �إنجيل يوحنا )4:10( )�أن ي�سوع 

�لبد�ية وذهب مرة  �أي�سًا عبر �لأردن حيث كان يوحنا �لمعمد�ن يعمد في  �لم�سيح قد �سافر 

�لأردن في  �لتي جرت في  �لأخيرة  �لحفريات  و�أقام هناك.( وخالل  �لمكان  �إلى نف�ص  �أخرى 

عام 1997، تم �لعثور على �سل�سلة من �لمو�قع �لقديمة �لمرتبطة بالموقع �لذي كان يعمد فيه 

يوحنا �لمعمد�ن و�لذي تعمد فيه ) �سيدنا عي�سى عليه �ل�سالم( ي�سوع �لم�سيح . وتقع �سل�سلة 

�لمو�قع هذه على �متد�د و�دي �لخر�ر، �سرقي نهر �لأردن. وقد تم �أي�سًا �كت�ساف ديٍر بيزنطيٍّ 

في ذلك �لموقع من �لو�دي و�لم�سار �إليه با�سم »بيت عنيا عبر �لأردن« ويقع هذ� �لموقع على 

بعد حو�لي كيلو مترين �سرقي نهر �لأردن وت�سعة كيلو متر�ت �سمال �لبحر �لميت . وهناك عدد 

من �لينابيع �لطبيعية �لتي ت�سكل بركًا يبد�أ منها تدفق �لماء �إلى و�دي �لخر�ر، وت�سب �أخيرً� 

في نهر �لأردن. وتوجد �أي�سًا هناك و�حة رعوية تقع في بد�ية و�دي �لخر�ر وموقع تل �لخر�ر.
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للتل، وهي  �ل�سفلي  �لبركة �لأولى في �لمنحدر �لغربي  يوجد ثالث برك في تل �لخر�ر، وتقع 

تعود للعهد �لروماني، �أي ما بين �لقرنين �لثالث و�لر�بع بعد �لميالد. �أما �لبركتان �لأخريان، 

فهما تقعان على قمة �لطرف �ل�سمالي لتل �لخر�ر. و�لبركة �لجنوبية م�ستطيلة �ل�سكل ولها درج 

م�ساهدة  ويمكن  �لبركة،  �متد�د عر�ص  على  تمتد  و�أربع درجات  �ل�سرقية  �لجهة  على  د�خلي 

ذلك بو�سوح. وي�ستطيع �لحجاج �لم�سيحيون �لنزول �إلى �لبركة من �أجل �أن يتعمدو�.

�لمربعة  �لحجارة  �أ�سيفت  وقد  �لرومانية.  �لفترة  نف�ص  �إلى  تعود�ن  مربعتان  بركتان  هنالك 

�لمنحوتة �إلى �لز�وية �لجنوبية �لغربية للبركة �ل�سمالية �لغربية من فتر�ت لحقة. وربما كانت 

ت�ستعمل درجًا للنزول �إلى �لبركة. وي�سل �لماء �إلى �لبرك بو��سطة �أقنية مغطاة بالقناطر.

و�لمعابد  �لكنائ�ص  مثل  و�لبيزنطية،  �لرومانية  �لع�سور  �إلى  تعود  باآثار  �أي�سًا  �لمكان  ويتميز 

�ل�سغيرة و�لأديرة، و�لكهوف �لتي كانت ُت�ستخدم مالجئ للن�ساك، ف�ساًل عن �لبرك �لمائية 

�لمخ�س�سة للتعميد، مما يدل على �لقيمة �لدينية لهذ� �لمكان. كما �أن هذ� �لموقع يمثل مق�سدً� 

للحجاج �لم�سيحيين. وعليه فقد و�فقت لجنة �لتر�ث �لعالمي �لتابعة لليون�سكو بعد ظهر �لثالث من 
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تموز )يوليو( 2015 على �إدر�ج هذ� �لموقع �لثقافي على قائمة �لتر�ث �لعالمي تحت م�سمى “موقع 

�لمعمودية “بيت عنيا عبر �لأردن” )�لمغط�ص( )�لأردن(.

�لمقد�سة  �لأر��سي  �إلى  زيارته  خالل  �لمغط�ص  موقع  ع�سر  �ل�ساد�ص  بنيدكت  �لبابا  ز�ر  وقد 

�آثار كني�سة بيزنطية كانت قد بنيت في عهد  �لمنطقة  �لحفريات في  عام 2009 وقد ك�سفت 

�لم�سيحيين  �أن  للماء وبرك يعتقد  �آبار  �لمكان عدة  �آنا�ستا�سيو�ص، كما يوجد في  �لمبر�طور 

�لأو�ئل ��ستخدموها في طقو�ص جماعية للعماد. وقد قامت د�ئرة �لآثار �لعامة بترميم �لموقع 

�أربعة مو�قع  �لذي ز�ره �لبابا يوحنا بول�ص �لثاني و�أعلنه مكانًا للحج �لم�سيحي في �لعالم مع 

�أخرى في �لأردن هي: قلعة مكاور، جبل نيبو، مز�ر �سيدة �لجبل في عنجرة، مز�ر �لنبي �إيليا 
في خربة �لوهادنة .119

هذه �ملعلومات ماأخوذة من عدة مر�جع علمية.  119

● يقع موقع مغط�ش نبي الله �صيدنا عي�صى عليه ال�صالم �صرقي نهر الأردن في وادي الخرار بالقرب من البحر الميت والذي يبعد 
م�صافة 40 كيلومترعن العا�صمة عمان.
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كان  �لر�سل،  من  �لعزم  �أولي  من  ر�سول  َنبٌي  �ل�سالم  عليه  مريم  �بن  عي�سى  �سيدنا  �هلل  نبي 

معجزة �هلل تعالى باأن خلقه �سبحانه من غير �أب، �أر�سله �هلل تعالى �إلى بني �إ�سر�ئيل لير�سدهم 

ويهديهـم و�أنـزل عليـه كتـاب �للـه �لجديـد �لمقـد�ص120 �لذي هـو �لإنجيـل �لـذي قــال �هلل تعالـى 

عنـه: ﴿         

             ﴾ ]�لزخرف: ٦3[.

وقد ُذِكَر �سيدنا عي�سى عليه �ل�سالم في �لقر�آن 25 مرة، وذكر �هلل تعالى في �لقر�آن �لكريم �أن 

�سيدنا عي�سى عليه �ل�سالم ولدته �ل�سيدة مريم بنت عمر�ن بعد �أن حملته بمعجزة �إلهية، وهي 

عذر�ء من دون �أَيِّ تدخٍل ب�سرٍي باأَمٍر من �هلل وكلمة منه. و�أعطاه �هلل تعالى �لمعجز�ت كاإبر�ء 

120  تاريخ �لأمم و�مللوك لبن جرير �لطربي )417/1(.

نبي اهلل �سيدنا عي�سى عليه ال�سالم

35.64182 ,32.66878كهف نبي اهلل �سيدنا عي�سى عليه ال�سالم - اأم قي�ش/اإربد
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�لأكمه و�لأبر�ص و�إحياء �لموتى و�سنع �لطيور من �لطين و�لنفخ فيها فت�سير طيورً� حية باإذن 

�هلل تعالى وغير ذلك.

�ل�سالم  عليه  عي�سى  �سيدنا  �أن  على  �لكريم  �لقر�آن  في  جاء  كما  �لإ�سالم  عقيدة  ت  ن�سَّ وقد 

ه  رفعه �هلل �إلى �ل�سماء ببدنه وروحه رحمة وتكريمًا له، ولم يقتله �ليهود ولم ي�سلبوه، ولكن �ُسِبّ

لهــم، وهو �إلى �لآن فـي �ل�سمــــاء، ﴿       

         

          ﴾ ]�آل عمر�ن: 55[، وكان عمره عليه �ل�سالم حين رفع ثالثًا وثالثين �سنة كما جاء 

في �لأثر121 كذلك فاإن �سيدنا عي�سى عليه �ل�سالم م�سلٌم مثل كل �لر�سل في �لإ�سالم، �أي خ�سع 

لأمــر �هلل تعالــى، ون�ســح متبعيــه �أن يختــارو� �ل�سـر�ط �لم�ستقيـم، 

         ﴿

.﴾                          

121  �ملنتظم يف تاريخ �مللوك و�لأمم )12٦/1( للحافظ �بن �جلوزي. ورو�ه �حلاكم يف �مل�ستدرك )5171( من 

قول �سعيد بن �مل�سيب، و�لطرب�ين يف �لأو�سط )7021( من حديث �بن عبا�ص موقوفًا.

● يقع كهف نبي الله �صيدنا عي�صى عليه ال�صالم في منطقة اأم قي�ش بمحافظة اإربد ويبعد حوالي 91 كيلومتر اإلى ال�صمال من 
العا�صمة عمان.
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نبي �هلل �سيدنا يحيى عليه �ل�سالم . هو �بن نبي �هلل �سيدنا زكريا وهما من ذرية �سيدنا د�ود 

عليه �ل�سالم122 �لذي هو من ذرية �سيدنا يعقوب بن �سيدنا �إ�سحاق بن �سيدنا �إبر�هيم عليهم 

�ل�سالم . فهو من �أنبياء �هلل تعالى . كما �أنه �بن خالة �سيدنا عي�سى عليه �ل�سالم كما جاء في 

َثُهْم َعْن َلْيَلَة  ُ َعَلْيِه َو�َسلََّم َحدَّ لَّى �هللَّ ِ �سَ َعَة �أَنَّ َنِبيَّ �هللَّ ْع�سَ �لحديث �ل�سحيح ، فَعْن َماِلِك ْبِن �سَ

اِنَيَة َفا�ْسَتْفَتَح ... َفاإَِذ� َيْحَيى َوِعي�َسى َوُهَما �ْبَنا  َماَء �لثَّ ِعَد َحتَّى �أََتى �ل�سَّ �أُ�ْسِرَي ِبِه قال :» ُثمَّ �سَ

ِبيِّ  اِلِح َو�لنَّ � ُثمَّ َقال َمْرَحًبا ِبالأَِخ �ل�سَّ َخاَلٍة َقاَل َهَذ� َيْحَيى َوِعي�َسى َف�َسلِّْم َعَلْيِهَما َف�َسلَّْمُت َفَردَّ

اِلِح«123 . �ل�سَّ

�لبد�ية و�لنهاية لبن كثري )54/2( .  122

رو�ه �لبخاري )3430( وم�سلم )1٦4(.  123

نبي اهلل �سيدنا يحيى عليه ال�سالم

35.6241 ,31.56733موقع ا�ست�سهاد نبي اهلل �سيدنا يحيى عليه ال�سالم - مكاور /ماأدبا
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ذكر  وقد   ،124﴾ قال تعالى : ﴿           

�هلل تعالــى �سيدنــا يحيــى عليــه �ل�ســالم فــي �لقـــر�آن خم�ص مـــر�ت ، من ذلك قــولــه تعالـى : 

 ﴿

                 ﴾125 ،  وقوله تعالى : ﴿

 . 12٦﴾               

وو�سف �هلل تعالى لنا عائلة �سيدنا زكـريا بقولـه : ﴿ 

. 127﴾   

كان �أبوه �سيدنا زكريا عليه �ل�سالم كبيرً� في �ل�سن قد �ساب �سعره، وكانت زوجته عاقرً� فدعا 

ره باأنه �سيرزقه  �هلل �أن يرزقه ولدً� �سالحًا ر�سيًا فنزل عليه �أحد �لمالئكة باأمر �هلل تعالى وب�سَّ

ى �أحٌد با�سمه كما جاء في �لقر�آن �لكريم ، وكانو� يعي�سون  ولدً� ��سمه يحيى لم ي�سبق �أن َت�َسمَّ

ويتنقلون ما بين فل�سطين ودم�سق ، وقد َقَتَله ـ �أي �سيدنا يحيى عليه �ل�سالم ـ �أحُد ملوك بني 

تعالى  �هلل  عاقب  وقد  �ل�سريف،  ر�أ�سه  وُقِطَع  َفُذِبَح  لزوجته  �إر�ساء  �لزمن  ذلك  في  �إ�سر�ئيل 

قاتليه فخ�سف بهم ودمرهم تدميرً�128 . 

قال تعالى: ﴿

. 129﴾            

�سورة مرمي:7.  124

�آل عمر�ن:39.  125

�سورةمرمي:12.  126

�سورة �لأنبياء:90.  127

�لبد�ية و�لنهاية لبن كثري )55/2( .  128

�سورة �لبقرة:87   129
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�لوليد  ع�ساكر من طريق  �بن  �لحافظ  »وروى 

ر�أ�ص  ر�أيت   : قال  و�قد  بن  زيد  عن  م�سلم  بن 

يحيى بن زكريا حين �أر�دو� بناء م�سجد دم�سق 

�لذي  �لقبلة  �أركان  من  ركن  تحت  من  �أخرج 

�لب�سرة  فكانت  �ل�سرق  يلي  مما  �لمحر�ب  يلي 

كاأنما  رو�ية  وفي  يتغير  لم  حاله  على  و�ل�سعر 

ُقِتَل �ل�ساعة، وُذِكَر في بناء م�سجد دم�سق �أنه 

جعل تحت �لعمود �لمعروف بعمود �ل�سكا�سكة 

فاهلل �أعلم«130.

�إنه دفن في منطقة مكاور في  ـ فيقال  �ل�سالم  �أعني �سيدنا يحيى عليه  ـ  �ل�سريف  �أما ج�سده 

جنوب مادبا في �لأردن. 

وتقع قلعة مكاور في �لأردن على بعد 32 كم جنوب غرب مدينة مادبا بالقرب من قرية مكاور، 

وقرية مكاور هي قرية �سغيرة تقع في �لجنوب �ل�سرقي من حمامات ماعين. وتقع �لقلعة على 

تلة متو�سطة ترتفع 730 م عن �سطح �لبحر. وبنيت �لقلعة في �لقرن �لأول قبل �لميالد حو�لي 

�سنه )90( قبل �لميالد ح�سب �لكتابات �لتي وجدت على قطعة من �لف�سيف�ساء وهي �أقدم قطعة 

ف�سيف�سائية في �لأردن، وبنيت على يد �لقائد )�ل�سكندرجانيو�ص( لتكون مركزً� ل�سد غزو�ت 

�لقائد )بومبي( في  بقيادة  ��ستولو� عليها  �ن  بعد  �لرومان  �إلى  �سيادتها  �نتقلت  ثم  �لأنباط، 

�سنة )57( قبل �لميالد. وتطل �لقلعة على �لبحر �لميت ومو�قع �أخرى من فل�سطين، و�لبقايا 

عظمة  على  حي  دليل  �لكبيرة  و�أعمدتها  و�أبر�جها  �أ�سو�رها  من  �لقلعة  بقايا  من  �لمتو�جدة 

�لمكان. 

تاريخ �بن ع�ساكر )٦4/218(.  130
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�لوجود  ��ستمر�ر  �إلى  ت�سير  �لف�سيف�سائية  و�لأر�سيات  �لكنائ�ص  وبقايا  �لأثرية هناك  و�لمعالم 

�لم�سيحي في تلك �لمنطقة حتى �لعهدين �لأموي و�لعبا�سي .

ف�سهرة هذه �لقلعة تعود �إلى �لعتقاد بكونها �لمكان �لذي �سجن فيه �سيدنا يحيى عليه �ل�سالم 

�أن  ويعتقد  هيرودو�ص،  ر�أ�سه  قطع  و�لذي  �لمعمد�ن-  -يوحنا  �لكتاب  �أهل  عند  ى  ُي�َسمَّ �لذي 

م. وتوؤّكد ن�سو�ص  �لر�أ�ص �ل�سريف قد دفن في مو�سع �سمن �لجامع �لأموي في دم�سق كما تقدَّ

�لإنجيل �أن �سيدنا يحيى عليه �ل�سالم كان يقيم في �لبرية على �لجانب �ل�سرقي من نهر �لأردن 

)كما ورد في �إنجيل يوحنا-�ل�سحاح �لأول:28(: "هذ� كان في عبرة �لأردن حيث كان يوحنا 

يعمد" يوؤكد هذ� �لن�ص �أنه كان يقيم في منطقة بيت عنيا على �لجانب �ل�سرقي من نهر �لأردن 

�سمن منطقة لو�ء �ل�سونه �لجنوبية في و�دي �لخر�ر، وكذلك يرد ذكر مكان �إقامته في �إنجيل 

)يوحنا/�ل�سحاح �لعا�سر:40( ، حيث ت�سير �إلى �لجانب �ل�سرقي من نهر �لأردن "�لخر�ر".

وبح�سب �لرو�يات و�لمدونات �لتاريخية ـ عند �أهل �لكتاب ـ فاإن يوحنا �لمعمد�ن ـ �سيدنا يحيى 

َد ي�سوع ـ �سيدنا عي�سى عليه �ل�سالم ـ في  عليه �ل�سالم ـ كان قد غادر موقع �لمغط�ص بعد �أن َعمَّ

�لديانة  �لغربي من ماأدبا. ففي  �إلى �لجنوب  �لو�قعة  بلدة مكاور  �إلى  �لميالد  عام )30( بعد 

للتوبة من �لخطايا.  �أي يغ�سلهم في نهر �لأردن  �لنا�َص  ُد  ُيَعمِّ �لم�سيحية كان يوحنا �لمعمد�ن 

يوحنا  من  د  وتعمَّ �لأردن  لنهر  من عمره ذهب  �لثالثين  �ل�سالم  عليه  عي�سى  �سيدنا  بلغ  ولما 

�لمعمد�ن كما في �إنجيل )متى،�ل�سحاح �لثالث:13-17( . ولم يرد في �لقر�آن �لكريم ن�ص 

�سريح في طريقة وفاة �سيدنا يحيى عليه �ل�سالم لكن �لر�أي �ل�سهير عند �لم�سلمين هو نف�ص 

ر�أي �أهل �لكتاب وهو �أنه قتل على يد �لملك هيرود�ص131. رفع �هلل درجات �سيدنا يحيى �لنبي 

�ل�سيد �لح�سور عليه �ل�سالة و�ل�سالم .

ويكيبيديا �سيدنا يحيى عليه �ل�سالم .  131

● يقع موقع وفاة نبي الله �صيدنا يحيى عليه ال�صالم في منطقة مكاور في محافظة ماأدبا وعلى بعد 53 كيلومتر من العا�صمة 
عمان.
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نبي �هلل �سيدنا لوط عليه �ل�سالم ، هو �سيدنا لوط عليه �ل�سالم بن تارح وهو �آزر ، وهو �بن 

ه ، و�سيدنا �إبر�هيم  �أخي �سيدنا �إبر�هيم �لخليل عليه �ل�سالم، ف�سيدنا �إبر�هيم عليه �ل�سالم عمُّ

ة . وهار�ن وناحور �إخوة 132. وقد ُذِكَر �سيدنا لوط عليه �ل�سالم في �لقر�آن �لكريم �سبع ع�سرة مرَّ

و�إذنه، فنزل بمدينة �سدوم من  باأمره له  �ل�سالم  وكان قد نزح عن بلدة عمه �لخليل عليهما 

�أر�ص غور زغر، وكان قد �أَمَّ تلك �لمحلة ولها �أر�ص وقرى م�سافة �إليها ، ولها �أهل من �أفجر 

ناديهم  وياأتون في  �ل�سبيل  يقطعون  و�سيرة  �سريرة  و�أرد�هم  و�أ�سو�أهم طوية  و�أكفرهم  �لنا�ص 

�لمنكر ول يتناهون عن منكر فعلوه لبئ�ص ما كانو� يفعلون �بتدعو� فاح�سة لم ي�سبقهم �إليها �أحد 

من بني �آدم، فدعاهم �سيدنا لوط عليه �ل�سالم �إلى عبادة �هلل تعالى وحده ل �سريك له ونهاهم 

عن تعاطي هذه �لمحرمات و�لفو�ح�ص �لمنكر�ت و�لأفاعيل �لم�ستقبحات فتمادو� في �ساللهم 

يتوقعوه  لم  �لذي  �لعذ�ب  من  بهم  �هلل  فاأحل  وكفر�نهم  فجورهم  على  و��ستمرو�  وطغيانهم، 

ويح�سبوه وجعلهم ُمْثَلًة في �لعالمين وعبرة يتعظ بها �لألباء، ولهذ� ذكر �هلل تعالى ق�ستهم في 

�أكثر من مو�سع في كتابه �لمبين .

 فقال تعالى في �سورة �لأعر�ف : ﴿

 .133﴾                       

�لبد�ية و�لنهاية لبن كثري )1/17٦(   132

�سورة �لأعر�ف:84-80  133

نبي اهلل �سيدنا لوط عليه ال�سالم

35.50266 ,31.04686كهف نبي اهلل �سيدنا لوط عليه ال�سالم - الغور ال�سايف /الكرك
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ويقال �إن �مر�أة �سيدنا لوط عليه �ل�سالم مكثت مع قومها ويقال �إنها خرجت مع زوجها وبنتيها، 

وقاـلت:  ربهـا،  �أمـر  وخالفـت  قومها  �إلى  �لتفتت  �لبلدة  و�سقوط  �ل�سيحة  �سمعت  لما  ولكنها 

و�قومـاه، ف�سقـط عليهـا حجـر فــدمغهـا و�ألحقهــا بقومهــا �إذ كانــت عـلــى دينهـم، وكانـت عينـًا 

لهـم، .. كمـا قال تعـالـى:  ﴿

ين فلم يتابعاهما فيه، ولي�ص �لمر�د �أنهما كانتا على        ﴾134. �أي خانتاهما في �لدِّ

ر على نبي �أن ترتكب �مر�أته �لفاح�سة، كما قال �بن عبا�ص  فاح�سة حا�سا وكال، فاإن �هلل ل ُيَقدِّ

وغيره من �أئمة �ل�سلف و�لخلف: ما بغت �مر�أة نبي قط. ومن قال خالف هذ� فقد �أخطاأ خطاأ 

كبيرً�135.

غور  بلدة  على  مطل  �أثري  كهف  هناك  يقع  �لأردنية  �لكرك  مدينة  من  �لقريبة  �لجبال  وفي 

�ل�سافي في جنوب غور �لأردن ، ُيْعَتَقُد ح�سب �لآثار �أنه كهف �سيدنا لوط عليه �ل�سالم �لذي 

�أوى �إليه عندما خرج لياًل من بلدته باأمر من �هلل تعالى وترك قومه ليحل عليهم عذ�ب �هلل 

تعالى .

�سورة �لتحرمي:10.  134

�لبد�ية و�لنهاية )182/1(.  135
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ويعتقد �لباحثون �أن �بني �سيدنا لوط عليه �ل�سالم موؤ�ب وعمون ولد� فيه، ما يعني �أن للكهف 

�لبالد  �سمال  حكمو�  �لذين  �لعمونيين  بين  يربط  لأنه  �لأردن  �إلى  بالن�سبة  تاريخية  �أهمية 

و�لموؤ�بيين �لذين حكمو� جنوبها.

وي�سم �لكهف �لآن �أي�سًا ديرً� وكني�سة، وت�سير �لكت�سافات �لأثرية �إلى �أن هذ� �لكهف ��ستخدم 

لأول مرة في �لع�سر �لبرونزي �لمبكر ما بين �لقرنين �لخام�ص و�ل�سابع قبل �لميالد، وقد �أقام 

�آن و�حد، و�أن بناءها تم  �لم�سيحيون �لأو�ئل كني�سة في �لكهف، ��ستخدمت كني�سة وديرً� في 

في عام ٦0٦ للميالد، ... وتم في �لنهاية �كت�ساف ثالثة نقو�ص حجرية عّرفت �لمكان على �أنه 

دير �سيدنا لوط عليه �ل�سالم، وهو ما �أكدته خارطة مادبا �لف�سيف�سائية �لم�سهورة �لتي ت�سّم 

ت�سوير �لموقع في �لقرن �ل�ساد�ص �لميالدي13٦.

هذه �ملعلومات موجودة �أي�سًا يف �ملوقع : https://alarab.co.uk/ كهف-لوط-يف-�لأردن-ينتظر-�لزو�ر-  136

�مل�سلمني-و�مل�سيحيني.

● يقع كهف نبي الله �صيدنا لوط عليه ال�صالم في منطقة البحر الميت الغور ال�صافي ويبعد م�صافة 110 كيلومتر عن العا�صمة 
عمان.
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ل�سيدنا يعقوب عليه �ل�سالم �بن ي�سمى )جاد( كما في كتب �لتاريخ، ومنها كتاب تاريخ �لأمم 

و�لملوك لبن جرير �لطبري رحمه �هلل تعالى، فقد جاء فيه: » وولد له ـ �أي ل�سيدنا يعقوب عليه 

نفر: د�ن بن يعقوب،  �أربعة  بلهة،  �لأخرى  و��سم  �إحد�هما زلفة،  ��سم  ـ من �سريتين:  �ل�سالم 

ونفثالي بن يعقوب، وجاد بن يعقوب، و�أ�سر بن يعقوب، فكان بنو يعقوب �ثني ع�سر رجاًل«137. 

�أبناء �سيدنا يعقوب )�إ�سر�ئيل( عليه �ل�سالم �لثنا ع�سر، كان ل�سيدنا يعقوب عليه  �أحد  فهو 

دينا.  هي  و�حدة  و�بنٌة  �ل�سالم،  عليه  يو�سف  �سيدنا  بينهم  من  ذكرً�  ولدً�  ع�سر  �ثنا  �ل�سالم 

وهوؤلء �لأبناء �لثنا ع�سر ُيْدَعون بني �إ�سر�ئيل. 

تاريخ �بن جرير �لطربي )191/1(.  137

نبي اهلل �سيدنا جادور / جاد عليه ال�سالم

35.73122 ,32.03329�سريح نبي اهلل �سيدنا جادور / جاد عليه ال�سالم - ال�سلط /البلقاء 
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قال �لحافظ �بن كثير: »و�علم �أنه لم يقم دليل على نبوة �إخوة يو�سف وظاهر هذ� �ل�سياق يدل 

�إليهم بعد ذلك، وفي هذ� نظر، ويحتاج  �أوحي  �أنهم  على خالف ذلك ومن �لنا�ص من يزعم 

مدعي ذلـك �إلـى دليـل ولـم يذكـرو� �سـوى قولـه تعالـى : ﴿

       ﴾138 وهـذ� فيـه �حتمــال لأن بطــون بنـي 

�إ�سر�ئيل يقال لهم �لأ�سباط كما يقال للعرب قبائل وللعجم �سعوب، يذكر تعالى �أنه �أوحى �إلى 

�لأنبياء من �أ�سباط بني �إ�سر�ئيل فذكرهم �إجمال لأنهم كثيرون ولكن كل �سبط من ن�سل رجل 

من �إخوة يو�سف ولم يقم دليل على �أعيان هوؤلء �أنهم �أوحي �إليهم و�هلل �أعلم«139.

�أنبياء ل  وقال �لإمام �لقرطبي في تف�سيره: » وفي هذ� ما يدل على �أن �إخوة يو�سف ما كانو� 

�أوًل ول �آخرً� لأن �لأنبياء ل يدبرون في قتل م�سلم بل كانو� م�سلمين فارتكبو� مع�سية ثم تابو� 

وقيل : كانو� �أنبياء ول ي�ستحيل في �لعقل زلة نبي فكانت هذه زلة منهم وهذ� يرده �أن �لأنبياء 

مع�سومون من �لكبائر على ما قدمناه وقيل : ما كانو� في ذلك �لوقت �أنبياء ثم نباأهم �هلل وهذ� 

�أ�سبه و�هلل �أعلم«140.

�سورة �لبقرة، �آية 13٦.  138

تف�سري �بن كثري )٦17/2(.  139

تف�سري �لقرطبي )114/9(.  140

● يقع �صريح النبي جادور / جاد عليه ال�صالم في مدينة ال�صلط في محافظة البلقاء ويبعد م�صافة 22 كيلومتر عن العا�صمة 
عمان.
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�أهل �لكهف هم �لفتية �لموؤمنون �لمذكورون في �لقر�آن �لكريم وكانو� بعد �سيدنا عي�سى عليه 

�ل�سالم وقبل مبعث �سيدنا محمد �سلى �هلل عليه و�آله و�سلم . وهم �لذين هربو� بدينهم من 

�لإمبر�طور �لرومي في �لع�سر �لبيزنطي وجعلو� �لكهف مالذَ� وملجاأً لهم عن �أعين �لنا�ص، 

وقد نامو� فيه )309( �سنو�ت بقدرته �سبحانه، و�لر�جح �أنهم كانو� �سبعة وثامنهم كلبهم141.

)�لرجيب(  ت�سمى  منطقة  في  علند�،  �أبو  منطقة  قرب  عمان،  �لعا�سمة  �سرقي  كهفهم  ويقع 

و��سمها �لقديم )�لرقيم(، كما جاء في �لقر�آن �لكريم. ظهر في �لكهف ثمانية قبور، وبالقرب 

من باب �لكهف تم �لعثور على جمجمة كلب كان حار�سهم، و�لدلئل �لتي وجدت في �لموقع تدل 

على �أن هذ� �لموقع هو موقع �أ�سحاب �لكهف.           

   

141  �لتب�سرة لبن �جلوزي )328/1(، �لبد�ية و�لنهاية للحافظ �بن كثري )113/2(.

كهف اأهل الكهف

35.97315 ,31.89894موقع كهف اأهل الكهف - اأبو علندا/ العا�سمة
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 قال �هلل تعالى مخبرً� عنهم:﴿

﴾                                                                                                    

]�لكهف: 22[.

● يقع كهف اأهل الكهف في ال�صواحي الجنوبية من العا�صمة عمان في منطقة اأبو علندا.
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وكان  �ل�سهيرة،  موؤتة  معركة  وقعت  وبها  �لكرك،  محافظة  في  �لأردن،  جنوب  في  قرية  موؤتة 

بن  �لحارث  �لجليل  �ل�سحابي  �أر�سل  و�سلم  و�آله  عليه  �هلل  �سلى  �هلل  ر�سول  �سيدنا  �أن  �سببها 

قي�سر  فقتله عامل  �لهجرة،  �سنة )8( من  ب�سرى  �إلى ملك  و)�سفيرً�(  ر�سوًل  �لأزدي  عمير 

على �لبلقاء �سرحبيل بن عمرو �لغ�ساني142، فكان هذ� بمثابة �إعالن حرب، فجهز �لنبّي �سلى 

�هلل عليه و�آله و�سلم جي�سًا و�أر�سله �إلى بالد �ل�سام و�أّمر عليه �سيدنا زيد بن حارثة ر�سي �هلل 

�ل�ستيعاب يف معرفة �لأ�سحاب لبن عبد �لرب )88/1(، وعيون �لأثر لبن �سيد �لنا�ص )208/2(.  142

معركة موؤتة 

35.70866 ,31.09073موقع معركة موؤتة  - موؤتة/ الكرك
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عنه143، و�أو�ساهم �إن ُقِتل �سيدنا زيد �أن ي�سعو� �سيدنا جعفرً�، و�إن قتل �سيدنا جعفر �أن ي�سعو� 

مكان  ياأتو�  �أن  و�سلم  و�آله  عليه  �هلل  �سلى  و�أو�ساهم  عليهم،  �أميرً�  رو�حة  بن  �سيدنا عبد�هلل 

مقتل �لحارث بن عمير ر�سي �هلل تعالى عنه، و�أن يدعو� َمْن هناك �إلى �لإ�سالم، فاإن �أجابو� 

و�إل ��ستعانو� باهلل عليهم وقاتلوهم، وقال لهم: )�غزو� ب�سم �هلل، في �سبيل �هلل، َمْن كفر باهلل، 

ل تغدرو�، ول تغلو�، ول تقتلو� وليدً� ول �مر�أة، ول كبيرً� فانيًا، ول منعزًل ب�سومعة، ول تقطعو� 

نخاًل ول �سجرة، ول تهدمو� بناء(144.

مئتا  و�لروم  �لغ�سانيين  وعدد  �آلف،  ثالثة  عددهم  وكان  �لم�سلمون،  توقف  موؤتة  مدينة  عند 

�ألف، حينها �ختار �لم�سلمون بقيادة زيد بن حارثة �لهجوَم على �لبيزنطيين، وتمَّ �لهجوم بعد 

�سالة �لفجر145.

وكان �لهجوم في �ليوم �لأول هجومًا قويًا في �سالح �لم�سلمين، لأن �لروم و�لغ�سا�سنة لم يتوقعو� 

من جي�ص �سغير �لبدء بالهجوم. 

كثير من  وقتل  �لم�سلمين،  وكان من �سالح  بالهجوم  �أي�سًا  �لم�سلمون  بادر  �لثاني؛  �ليوم  وفي 

�لروم وحلفائهم. �أما في �ليوم �لثالث؛ فقد بادر �لروم بالهجوم وكان �أ�سعب �لأيام و�أقو�ها، 

وفيه ��ست�سهد �سيدنا زيد بن حارثة، و�سيدنا جعفر بن �أبي طالب و�سيدنا عبد �هلل بن رو�حة 

ر�سي �هلل عنهم.

وحينئٍذ تقدم رجٌل من بني َعْجالن ��سمه ثابت بن �أقرم، فاأخذ �لر�ية وقال: يا مع�سر �لم�سلمين، 

بن  خالد  على  �لنا�ص  فا�سطلح  بفاعل،  �أنا  ما  قال:  �أنت،  قالو�:  منكم،  رجل  على  ��سطلحو� 

�لوليد، فلما �أخذ �لر�ية قاتل قتاًل مريرً�.

143  �لإ�سابة يف متييز �ل�سحابة للحافظ �بن حجر )193/1(.

�ل�سنن �لكربى للبيهقي )91/9(، و�لرحيق �ملختوم ل�سفي �لرحمن �ملبار كفوري �ص )3٦0(.  144

145  تاريخ �لإ�سالم للذهبي )319/1(.
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وكان عجبًا �أن ينجح هذ� �لجي�ص �ل�سغير في �ل�سمود �أمام ذلك �لجي�ص �لكبير من �لروم، ففي 

ذلك �لوقت �أظهر خالد بن �لوليد مهارته في تخلي�ص �لم�سلمين مما لقوه في تلك �لمعركة14٦.

وتفيد �لرو�يات �أن خالد بن �لوليد نجح في �ل�سمود بجي�سه طيلة �لنهار في �أول يوم من �لقتال، 

وكان يفكر بمكيدة حربية تلقي �لرعب في قلوب �لروم بحيث ينجح في �لنحياز بالم�سلمين، 

فقد كـان يعرف جيدً� �أن �لإفالت منهم �سعب جدً� لو �نك�سف �لم�سلمون وطاردهم �لرومان، 

فقام خالد ر�سي �هلل عنه بقلب �لع�ساكر وتجديد �لوجوه، مما �ألقى �لرعب في قلوب �لأعد�ء، 

ظنًا �أن �لم�سلمين جاءهم مدد.

وذلك �أن خالد بن �لوليد ر�سي �هلل عنه �عتمد في �سبيحة �ليوم �لثاني على �لحرب �لنف�سية، 

حيث �أمر عددً� من �لفر�سان باإثارة �لغبار خلف �لجي�ص، و�أن تعلو �أ�سو�تهم بالتكبير و�لتهليل 

�ساقه  مقدمته  فجعل  جديد،  من  وعباأه  �لجي�ص،  �أو�ساع  وغير  �لر�يات  بتبديل  كذلك  وقام 

�أنكرو� حالهم، وقالو�: جاءهم مدد، فرعبو�، و�سار خالد  �لروم  ر�آهم  وميمنته مي�سرة، فلما 

بعد �أن تر�ءى �لجي�سان وهجم على �لروم وقاتلهم، ثم �أمر بان�سحاب �لجي�ص بطريقة منظمة، 

و�أخذ يتاأخر بالم�سلمين قلياًل قلياًل، مع حفظ نظام جي�سه، ولم يتبعهم �لروم ظنًا منهم �أن 

�لم�سلمين يخدعونهم، ويحاولون �لقيام بمكيدة ترمي بهم في �ل�سحر�ء، فانحاز �لرومان �إلى 

بالدهم، ولم يفكرو� في �لقيام بمطاردة �لم�سلمين، �لذين نجو� في �لنحياز �سالمين، حتى 

عادو� �إلى �لمدينة147.

146  �ملنتظم لبن �جلوزي )382/1(، وعيون �لأثر لبن �سيد �لنا�ص )208/2(.

147  �لطبقات �لكربى لبن �سعد)128/2(.
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وقد �أخبر �سيدنا ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�آله و�سلم بما ح�سل في �لمعركة وهو في �لمدينة 

عند ��ست�سهاد �أولئك �لقادة، ففي م�سند �أحمد عن عبد �هلل بن جعفر: ... و�أتى خبرهم �لنبي 

�سلى �هلل عليه و�آله و�سلم فخرج �إلى �لنا�ص فحمد �هلل و�أثنى عليه وقال »�إن �إخو�نكم لقو� �لعدو 

و�إن زيدً� �أخذ �لر�ية فقاتل حتى ُقِتَل �أو ��ست�سهد ثم �أخذ �لر�ية بعده جعفر فقاتل حتى قتل �أو 

��ست�سهد ثم �أخذ �لر�ية عبد �هلل بن رو�حة فقاتل حتى قتل �أو ��ست�سهد  ثم �أخذ �لر�ية �سيف 

من �سيوف �هلل خالد بن �لوليد ففتح �هلل عليه«148.

148  رو�ه �أحمد يف �مل�سند )204/1( وغريه وهو �سحيح. و�نظر دلئل �لنبوة لأبي نعيم )49/2( و�لبيهقي 

.)481/4(

● يقع موقع معركة موؤتة في منطقة الم�صهد في بلدة موؤتة في محافظة الكرك ويبعد م�صافة 100 كيلومتر جنوب العا�صمة 
عمان.
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وقعت معركة �ليرموك في بالد �ل�سام، وتحديدً� في �لأردن في �لجابية قرب نهر �ليرموك، في 

منطقة ت�سمى �سحم �لكفار�ت، �لتي تقع في مدينة �إربد في �سمال �لأردن، حيث تجمعت جيو�ص 

�لم�سلمين جميعها في هذه �لمنطقة و�لبالغ عددها �أربعة جيو�ص.  

وتعد  �لبيزنطية(،  و�لروم )�لإمبر�طورية  �لم�سلمين  بين  �سنة 15هـ )٦3٦م(  �لمعركة  وقعت 

معركة مف�سلية في �لتاريخ �لإ�سالمي، لأنها كانت بد�ية �أول موجة �نت�سار�ت للم�سلمين خارج 

جزيرة �لعرب، و�آذنت بالتقدم �ل�سريع لالإ�سالم في بالد �ل�سام، وقد حدثت �لمعركة بعد وفاة 

�سيدنا ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�آله و�سلم باأربع �سنين149.

149  فتوح �ل�سام للو�قدي )121/1(. و�لكامل يف �لتاريخ لبن �لأثري )392/1(.

معركة اليرموك

35.75064 ,32.72167موقع معركة الريموك - اإربد/ اإربد

مواقع تاريخية اأخرى
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قررت �لجيو�ص �لإ�سالمية �لن�سحاب من �لجابية بالقرب من دم�سق �إلى �ليرموك بعد تقدم 

جي�ص �لروم نحوهم، وتوَلّى خالد بن �لوليد �لقيادة �لعامة للجي�ص بعد �أن تنازل �أبو عبيدة بن 

�لجر�ح ر�سي �هلل عنه، كانت قو�ت جي�ص �لم�سلمين تعّد 3٦ �ألف مقاتل، في حين كانت جيو�ص 

�لروم تبلغ 240 �ألف مقاتل150.

�لخيالة، وكانو�  �لم�سلمين من  توليه قيادته، فجعل ربع جي�ص  بعد  �لجي�ص  �أعاد خالد تنظيم 

ُوزعت  �لم�ساة،  كتيبة من  �أي  �إلى 3٦-40 )كردو�سًا(  �لجي�ص  وق�سم  فار�ص،  �آلف  حو�لي 10 

على �أربعة �ألوية م�ساة، وكان قادة �لأرباع )�أبو عبيدة بن �لجر�ح، و�سرحبيل بن ح�سنة، ويزيد 

بن �أبي �سفيان، وعمرو بن �لعا�ص ر�سي �هلل عنهم(151، وعلى �لميمنة معاذ بن جبل ر�سي �هلل 

عنه، وعلى �لمي�سرة نفاثة بن �أ�سامة �لكناني، وعلى �لرجالة ها�سم بن عتبة بن �أبي وقا�ص، 

وعلى �لخيالة خالد بن �لوليد، وت�سكل كل لو�ء منهم من ت�سعة �سر�يا كانت منظمة على 

�أ�سا�ص �لتجمع �لقبلي �أو �لع�سائري، بحيث يقاتل كل و�حد �إلى جانب �أخيه �لم�سلم من ع�سيرته 

�أو قبيلته.

150  تاريخ �لأمم و�مللوك لبن جرير �لطربي )335/2(.

151  جممع �لزو�ئد )77/3( للحافظ �لهيثمي وعز�ه �لأحمد وقال: »رجاله رجال �ل�سحيح«.
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يوم، حيث  كل  �لروم في  يردون هجمات  فيها  �لم�سلمون  كان  �أيام،  �ستة  �لمعركة  ود�مت 

بنف�سه  يقودها  �لتي  �ل�سريعة"  �لمتحركة  �لخيالة  "�سرية  ي�ستخدم  �لوليد  بن  خالد  كان 

ليتحرك ب�سرعة خاطفة من مكان �إلى �آخر، حيث يكون جي�ص �لم�سلمين في تر�جع تحت 

�سغط �لروم، ويعود كل من �لجانبين في نهاية �لنهار �إلى �سفوفه �لأولية قبل �لقتال �أو �إلى 

مع�سكر�ته.

وجرى �لأمر كذلك خالل �لأربعة �لأيام �لأولى، حيث كانت فيها خ�سائر �لروم عدديًا �أكبر 

بعد رف�ص خالد  كثير  �سيء  لم يحدث  �لخام�ص  �ليوم  وفي  �لم�سلمين،  من خ�سائر جي�ص 

"هدنة ثالثة �أيام" �لتي عر�سها �لروم بقوله �لم�سهور لر�سول �لروم: "و�إنا على عجل من 

�أمرنا"152.

�لهجوم، وتمكن بعبقريته  �إلى  �لدفاع  ��ستر�تيجية خالد من  �ل�ساد�ص؛ تحولت  �ليوم  وفي 

�لفذة من �سّن �لهجوم �ل�سريع على �لروم و��ستخد�م �لأ�سلوب �لع�سكري �لفريد من نوعه 

"�سرية �لفر�سان �سريعة �لتنقل" ليحول  �آنذ�ك، وهو �ل�ستفادة �ل�سحيحة من �إمكانيات 

�لهزيمة �لمو�سكة للم�سلمين �إلى ن�سر موؤّزر لهم.

�لبيزنطيين  �لجنود  مالحقًا  �لمعركة  �نتهت  عندما  �سماًل  �لوليد  بن  خالد  تحرك 

�لمن�سحبين؛ حيث لقاهم قرب دم�سق وقام بمهاجمتهم، وهنالك ُقتل �لقائد �لعام للجي�ص 

بقية جنوده  لقاه  �لذي  �لمحتوم  �لم�سير  من  قد هرب  كان  �لذي  ماهان،  �لإمبر�طوري 

�أثناء �لمعركة، وفتح بعدها خالد بن �لوليد مدينة دم�سق ورحب �سكانها به153.

152  فتوح �ل�سام )173/1( للوقادي.

153  �لكامل يف �لتاريخ لبن �لأثري )392/1( وتاريخ �لأمم و�مللوك لبن جرير �لطربي )335/2(.

مواقع تاريخية اأخرى
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● يقع موقع معركة اليرموك بالقرب من نهر اليرموك في �صمال محافظة اإربد والتي تبعد م�صافة 88 كيلومتر عن العا�صمة عمان.
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معركة وقعت بين �لم�سلمين و�لروم في غور �لأردن �ل�سمالي بقرب بلدة �لم�سارع عند بلدة يقال 

لها طبقة فحل �سرق بلدة �لم�سارع.

وهذه �لمعركة من معارك فتوح �ل�سام وقعت �سنة )13هجرية(154، وت�سمى عند �لروم معركة 

)بياّل(، فبعد �لهزيمة �لتي لحقت بالروم في معركة �أجنادين، بد�أ �لروم يجمعون قو�هم في 

�أحد ح�سونهم �لمنيعة في طبقة فحل �لمطلة على غور �لأردن، وتبعد نحو )50( كم جنوبي نهر 

�ليرموك، كان تجمع �لروم في تلك �لمنطقة ي�سكل خطرً� محدقًا على جي�ص �لم�سلمين �لمتوغل 

�سماًل، لأن �أي هجوم يقوم به �لروم �سرقًا �سيوؤدي �إلى قطع خطوط �لإمد�د�ت من �لجزيرة 

�لعربية، فقرر �سيدنا �أبو عبيدة بن �لجر�ح ر�سي �هلل عنه �لن�سحاب جنوبًا من و�سط �سورية 

لتد�رك �لخطر في �أغو�ر �لأردن، فالتقى �لجي�سان هنالك155.

154  �لبد�ية و�لنهاية لبن كثري )28/7(، وتاريخ �بن جرير )359/2(.

155  �لكامل يف �لتاريخ لبن �لأثري )398/1(، وفتوح �لبلد�ن للبالذري )137/1(.

معركة فحل 

35.613755 ,32.450282موقع معركة فحل - الغوار ال�سمالية/ اإربد
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وو�سع خالد بن �لوليد على �لمقدمة، وعلى �لنا�ص �ُسَرحبيل بن ح�سنة ر�سي �هلل عنه، وكان على 

�لجنبين �أبو عبيدة وعمرو بن �لعا�ص، وعلى �لخيل �سر�ر بن �لأزور، وعلى �لرجال عيا�ص بن 

غنم ر�سي �هلل عنه، فاأتى �لروم  و�لم�سلمون حذرون، وكان �سرحبيل ل يبيت ول ي�سبح �إل وهو 

متهّيئ للقتال، فلما هجمو� على �لم�سلمين لم يناظروهم، فاقتتلو� �أ�سد قتال كان لهم ليلتهم 

ويومهم �إلى �لليل، و�أظلم �لليل عليهم وقد حارو�، فانهزم �لروم، وقد �أ�سيب رئي�سهم �سقالر 

و�لذي يليه فيهم ن�سطور�ص، وظفر �لم�سلمون بهم.

، وغنمو� �أمو�لهم فاقت�سموها،  �ألفًا، لم يفلت منهم �أحٌد �إل من فرَّ �أ�سيب �لروم وهم ثمانون 

بن  �ل�سائب  �لمعركة  هذه  في  قتل  وممن  حم�ص،  �إلى  معه  ومن  بخالد  عبيدة  �أبو  و�ن�سرف 

�لحارث بن قي�ص بن عدي �ل�سهمي، وكانت له �سحبة15٦.

ت �إلى فتح بي�سان، �إل �أنها لم ت�سّل  لقد تحقق �نت�سار حا�سم للم�سلمين في هذه �لمعركة، و�أدَّ

قدرة �لروم على �لهجوم �لم�ساّد، حيث بقيت جيو�سهم ت�سكل تهديدً� للمنطقة �إلى �أن �لتقى 

�لجي�سان في معركة فا�سلة بعد عام ون�سف في معركة �ليرموك.

156  تاريخ �لأمم و�مللوك لبن جرير �لطربي )222/2(.

● يقع موقع معركة فحل في لواء الأغوار ال�صمالية في محافظة اإربد وعلى بعد 64 كيلومتر من العا�صمة عمان.
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تقع على حدود  �أردنية  �لآن قرية  ، وهي  )�أو�ر�(  : حو�رة  با�سم  �لُحَميمة كانت تعرف قديما 

جبال �ل�سر�ة �لجنوبية �لغربية، بالقرب من بلدة �لقويرة في محافظة معان على بعد 100كم 

�سمال �سرق �لعقبة، 300 كم جنوب �لعا�سمة عّمان. يبلغ �لمعدل �ل�سنوي ل�سقوط �لأمطار فيها 

80 ملم، وهي بذلك مثال جيد على �لتاأقلم مع بيئة �سحر�وية جافة و�لعي�ص فيها.

��ستهرت �لمنطقة كونها تعتبر معقل �لحركة �لعبا�سية و�نطالقًا لقيام دولتهم. فكانت �لُحَميمة 

مكان �سكن �لأ�سرة �لعبا�سية قبل �نطالق ثورتهم �سد �لأمويين . كذلك فاإن �لقطع و�لمكت�سفات 

�لتي ُعثر عليها �أثناء �لحفريات �لأثرية توؤكد ن�سب �لبناء للع�سر �لأموي .

35.34584 ,29.95139قرية احُلَميمة - القويرة/ معان

موقع قرية الُحَميمة الإ�سالمية
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بطية في �لقرن �لأول �لميالدي وكان على  �إن �أقدم ��ستيطان في �لُحَميمة ر�سد في �لفترة �لنَّ

بطريق  �لُحَميمة  بموقع  �ل�سلطاني  �لخط  ُرِبَط  حيث  تجارية  و�أخرى  زر�عية  م�ستوطنة  �سكل 

فرعية وهي �لو�قعة على �سهل ذي تربة حمر�ء خ�سبة �سالحة للزر�عة .

»�لجمام«  عين  من  تروى  كانت   ، �لأردن  �سرق  منطقة  في  محفورة  قناة  �أول  �لُحَميمة  تحوي 

�أحيانًا وم�سنوعة  َقب« و�لتي نقلت بو��سطة قنو�ت محفورة في �ل�سخر  �لنابعة من »ر�أ�ص �لنَّ

�إن مجموع طول  ، ويقال  �لى 13 كيلومترً� تقريبًا  �لمناطق بطول ي�سل  �لفخار في بع�ص  من 

�لقنو�ت �لمائية يبلغ )2٦( كيلو مترً� تقريبًا ، وقد ��ستخدمت لجر �لمياه �إلى �أهالي �لُحَميمة 

�سمن عملية هند�سية دقيقة . كما �أن �سل�سلة من �لأحو��ص �ل�سخمة �لتي كانت ت�سب فيها مياه 

�لقناة بالإ�سافة �إلى �سل�سلة �أحو��ص �سغيرة تقوم بدور �لفلترة و�لتنقية للمياه من �أجل �ل�سرب.

ربطت �لُحَميمة تاريخيًا مع �لخط �لتجاري �ل�سلطاني �لذي �ن�ساأه �لقائد �لذبياني »مي�سع« عام 

850 ق.م. وكانت �بتد�ء من �ل�سام و�نتهاء في »�أيلة« )�لعقبة حاليًا( وتم تبليطه في �لفترتين 

�لنبطية و�لرومانية لت�سير عليه �لعربات �لتي تجرها �لخيول وبع�ص �آثار هذه �لعجالت وخط 

�سيرها ما ز�ل محفورً� على هذه �لطريق.

عبا�ص  بن  �هلل  عبد  بن  علي  �لجليل  �لتابعي  �سكنها  عندما  )�لُحَميمة(   مكانة  ز�دت  وقد 

�سنة  �لملك  عبد  بن  �لوليد  �لأموي  �لخليفة  له  �أعطاها  �أن  بعد  عنهم157؛  �هلل  ر�سي 

عام  بها  وتوفي  ق�سرً�،  بها  وبنى  لل�سيافة،  ود�رً�  له  د�ئمًا  مقرً�  فاتخذها  )95هـ/713م(، 

)125هـ/ 743م( وبها قبره، و�لم�سجد �لعبا�سي باٍق �إلى �ليوم .

�لبد�ية و�لنهاية لبن كثري )45/10(.  157
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عا�ص في �لُحَميمة كثير من �لخلفاء و�لعلماء و�لقادة �لعبا�سيين، ومنهم َمْن ُولد فيها، وقد نقل 

ت �لخالفة �إليهم، وما في  �بن �سعد158 قول محمد �لعي�سي : »�سمعت �لأ�سياخ يقولون: لقد �أف�سَ

�لأر�ص �أحد �أكثر قارئًا للقر�آن ول �أف�سل عابدً� ونا�سكًا منهم بالُحَميمة«؛ ومن هوؤلء �لأفا�سل: 

�لتابعي �لجليل علي بن عبد �هلل بن عبا�ص ، ومحمد بن علي بن عبد �هلل بن عبا�ص، ود�ود بن 

علي بن عبد �هلل بن عبا�ص، و�سليمان بن علي بن عبد �هلل بن عبا�ص، وعبد�هلل بن علي بن عبد 

�هلل بن عبا�ص، وعبد �ل�سمد بن علي بن عبد �هلل بن عبا�ص ، وفاطمة بنت علي بن عبد �هلل 

بن عبا�ص، ومو�سى بن محمد بن علي، و�إبر�هيم بن محمد بن علي بن عبد �هلل بن �لعبا�ص، 

و�ل�سفاح عبد �هلل بن محمد بن علي، و�أبو جعفر �لمن�سور عي�سى بن مو�سى بن محمد بن علي، 

وزينب بنت �لأمير �سليمان، ومحمد بن جعفر بن عبيد�هلل بن �لعبا�ص، و�سليمان بن مجالد �بن 

�أبي �لمجالد.

وقد ولد في �لُحَميمة لعلي بن عبد �هلل نيف وع�سرون ذكرً�، مات عامتهم في حياته . منهم 

�سالح بن علي، ومحمد بن علي �لذي توفي بالُحَميمة �سنة 125 هـ، وعي�سى بن مو�سى بن محمد 

بن علي ، وجعفر بن �سليمان بن علي. وقد ولد بالُحَميمة من �لخلفاء �لعبا�سيين، �أبو �لعبا�ص 

عبد �هلل بن محمد )�ل�سفاح( �لذي ولد بالُحَميمة �سنة 104هـ وعا�ص فيها 28 عامًا ، و�أبو جعفر 

و�أبو عبد �هلل   ، عبد �هلل بن محمد )�لمن�سور( �لذي ولد �سنة 101هـ وعا�ص فيها 31 عامًا 

محمد بن عبد �هلل بن محمد بن علي �لملقب بالمهدي �سنة 12٦هـ وعا�ص في �لُحَميمة �ست 

�سنو�ت، وكان معهم بالُحَميمة د�ود بن علي، ويحيى بن جعفر بن تمام بن �لعبا�ص، وجماعة 

من مو�ليهم.

�لطبقات �لكربى لبن �سعد )314/5( ، وتاريخ �لإ�سالم للذهبي )32/3(.  158
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من هذ� �لموقع �ل�ستر�تيجي �لذي كانت تمر به قو�فل �لحجيج و�لتجار، بد�أ �لعبا�سيون ير�سلون 

دعاتهم �إلى �لأقطار �لمجاورة ويعدون �لعدة لقلب نظام �لحكم �لأموي حتى نجحو� في ذلك 

�سنة 132 / 749. 

● يقع موقع قرية الُحَميمة الإ�صالمية على بعد 17 كيلومتر �صمال بلدة القويرة في محافظة معان.
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جبل �لتحكيم �أو جبل �لأ�سعري، هو �لجبل �لذي جرى عليه �لتحكيم159 بين مبعوثي �ل�سحابيين 

�سيدنا علي بن �أبي طالب ومعاوية بن �أبي �سفيان، وذلك بعد معركة �سفين عام 37 هـ، ويقع 

هذ� �لجبل في �أذرح على بعد 22 كم �سمال مدينة معان و�لتي تتبع لمحافظة معان في �لأردن، 

للمنطقة  وكا�سف  �لجهات  جميع  من  ن  مح�سّ موقع  وهو  عالية،  قمة  على  �لجبل  هذ�  ويقع 

وو�دي  و�لمن�سية ومعان  به كالجرباء  �لمحيطة  �لمناطق  ُت�ساَهد  �لجبل  �لتي حوله، ومن هذ� 

تقع على مقربة �لطميعة )وهي قرية �سغيرة  �لماء كعين  به عيون  وتحيط  و�ل�سوبك،  مو�سى 

�نظر تاريخ �لإ�سالم للذهبي )494/1(.  159

موقع جبل التحكيم  ) تل التحكيم( 

35.5987 ,30.34524جبل التحكيم - اأذرح/ معان
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 من هذ� �لجبل( وعين �أذرح وعين �لجرباء و�لمن�سية، كما يوجد ح�سن قديم مبني على قمة 

هذ� �لجبل.

وترجع �أهمّية »�أذرح« �إلى �لتح�سينات �لتي �أ�سافها �لجي�ص �لروماني ، و�لتي �أ�سبحت فيما بعد 

�أر�ص �لأردن  من �لمو�قع �لح�سينة �لتي ��سُتهرت في تاريخ �لمعارك �لتي د�رت رحاها على 

�لأعرج  بالحارث  �لمعروف  �لحارث بن جبلة  �سّيد  �لغ�سا�سنة  �لقديمة. وفي عهد  �لأزمنة  في 

�سنة 529م، كثيًر� من �لمباني �لكبيرة و�لعمار�ت وو�سع �لبلدة م�ستغاًل جمالها وغز�رة مياهها 

وخ�سوبة تربتها. وقد ُفتحت »�أذرح« في حياة �سيدنا ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�آله و�سلم �سنة 

9 هـ. وفي �سدر �لفتوحات �لإ�سالمية دخلت جيو�ص �لم�سلمين »�أذرح« في عهد �سيدنا عمر بن 

�إلى  �لخطاب ر�سي �هلل عنه و�تخذها مع�سكًر� لجنده ومحّطة لطريق �لقو�فل ونقل �لُحّجاج 

�لديار �لمقد�سة.

بعد معركة �سفين بين جي�ص �سيدنا علي بن �أبي طالب ر�سي �هلل عنه وبين جي�ص معاوية بن �أبي 

�سفيان بعد مقتل �سيدنا عثمان بن عفان ر�سي �هلل عنه و�لمطالبة بدمه و�تخاذ قر�ر �لتحكيم 

بين �لجانبين، �جتمع �لجانبان في يوم �لتحكيم على تّل عال في �أذرح منحدر �لجو�نب �ُسمي 

مو�سى  �أبو  �ل�سحابي  طالب  �أبي  بن  علي  �سيدنا  ومبعوث  ُمَمّثل  �إلى  ن�سبة  �لأ�سعري«  »جبل  بـ 

�لأ�سعري وُيعرف هذ� �لجبل �ليوم لهذ� �ل�سبب بهذ� �ل�سم )جبل �لتحكيم( �أو )تل �لتحكيم ( .

● يقع موقع جبل التحكيم على بعد 25 كيلومتر �صمال مدينة معان في اأذرح.
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ذكر �هلل تعالى في �لقر�آن �لكريم لفظ )َمْدَين( ع�سر مر�ت، و�أخبر �سبحانه �أنه بعث لأهل مدين 

�سيدنا �سعيبًا عليه �ل�سالم، و�أن �سيدنا مو�سى عليه �ل�سالم لما خرج من م�سر جاء �إلى َمْدَين و�أول 

ما دخلها ورد على مائها فوجد �بنتي �سيدنا �سعيبًا تريد�ن �سقاية �أغنامهما ف�ساعدهما، ثم ذهبا 

�إلى �أبيهما �سيدنا �سعيبًا عليه �ل�سالم فاأخبر�ه بما حدث فا�ست�ساف �سيدنا مو�سى وزّوجه �إحد�هما.

قال �هلل تعالى: ﴿

          ﴾ ]هود: 84[ 

بئر َمْدَين 

31.114551,35.730021بئر َمْدَين - مدين/الكرك
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وقال تعالى في ق�سة �سيدنا مو�سى عليه �ل�سالم: ﴿

            ﴾ ]�لق�س�ص:23-22[.

نحو  �لكرك  عن  تبعد  �لأردن  جنوب  �لكرك  مدينة  جنوب  قرى  من  هي  مدين  قرية 

َمْدَين  قرية  فيه  بو�ٍد  �لز�ئر  يمر  �لحديثة  مدين  بلدة  �إلى  �لطريق  وفي  متر،  كيلو   )10(

و�أثرية،  تاريخية  بقعة  �أنها  عليها  يظهر  و�لتي  بازلتية  بحجارة  �لمبنية  �لأثرية  �لقديمة 

بترميم  �لقرية  �أهل  قام  �لما�سية،  رعاة  يرده  مدين،  ببئر  م�سهور  ماء،  بئر  وفيها 

�لأو�سط. ي�سمى  بئر  وفي  هناك  مغارة  في  متو�جد  و�لماء  1997م،  �سنة  �لبئر  هذ� 

● يقع بئر مدين في بلدة مدين في محافظة الكرك وعلى بعد 95 كيلومتر عن العا�صمة عمان.
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بالم�ساجد  ملحقًا  يكون  طويل  مرتفع  برج  �أو  مبنى  هي  �لمنارة،  �لمئذنة �أو 

لل�سالة. ودعوتهم  للم�سلمين  �لأذ�ن  �سوت  �إي�سال  بنائه  من  و�لق�سد 

�إلى  �لموؤدي  �ل�سحر�وي  �لطريق  على  �لأردنية،  عمان  �لعا�سمة  جنوب  تقع  قرية  و�لق�سطل 

�لعا�سمة عمان حو�لي )30( كيلو  وتبعد عن  �لأردنية،  �لحجازية مرورً� بمدينة معان  �لديار 

�لق�سطل  منطقة  تقع  حيُث  ق�سمين:  �إلى  �لق�سطل  منطقة  وتنق�سم  �لجيزة،  لو�ء  وتتبع  مترً�، 

�لقديمة غرب �لطريق �لدولي في منطقة زيزيا، بينما تقع منطقة �لق�سطل �ل�سناعية بالإ�سافة 

�إلى بع�ص �لأحياء �ل�سكنية �سرق �لطريق �لدولي. وهناك يقع ق�سر �أموي بني تقريبًا في �آخر 

مئذنة الق�سطل

35.9398 ,31.74581مئذنة الق�سطل /العا�سمة
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�لقرن �لأول �لهجري في عهد عبد �لملك بن مرو�ن وفيه م�سجد، ولهذ� �لم�سجد مئذنة قديمة 

�أثرية ل تز�ل قائمة هناك، وهي مبنية بحجارة مثل حجارة �لآثار �لرومانية. وكانت تقع في 

طريق �لحج �ل�سامي �لآتي من دم�سق نحو �لمدينة �لمنورة، وكانت �لق�سطل من جملة �لمو��سع 

�لتي و�سعها �لأمر�ء و�لملوك ل�سرف خدمة �لحجاج �إلى بيت �هلل �لحر�م، وفي ق�سر �لق�سطل 

�لم�سهور �أثريًا كان موقع �إقامة �لأمير �أو �لحاكم �لم�سوؤول هنالك، و��ستمر في �لعهد �لأيوبي 

و�لمملوكي، وفي م�سجد �لق�سر يمكن معرفة �لوقت ب�ساعة �سم�سية، و�سقف �لم�سجد مقو�ص 

وفي �لم�سجد محر�ب وهو مبني ب�سكل هند�سي جميل ودقيق، ويت�سع �لم�سجد ربما لنحو مائة 

م�سٍل، وهو من �أجمل �لآثار �لإ�سالمية �لقديمة �لو�قعة في �أر��سي �لمملكة �لأردنية �لها�سمية.

● تقع مئذنة الق�صطل اإلى الجنوب من العا�صمة عمان في منطقة الق�صطل وعلى بعد 25 كيلومتر.
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هو �ل�سحابي �لجليل �أمير �لموؤمنين �سيدنا عثمان بن عفان بن �أبي �لعا�ص بن �أمية بن عبد 

�لع�سرة �لمب�سرين  �سم�ص بن عبد مناف بن ق�سي �لقر�سي، ثالث �لخلفاء �لر��سدين، و�أحد 

�أبي  �سيدنا  بعد  �لثاني  �لجمع  �لقر�آن  جمع  �لذي  وهو  �لإ�سالم.  �إلى  �ل�سابقين  ومن  بالجنة، 

من  �ثنتين  تزوج  لأنه  �لنورين  ذو  يكنى  �لإمام.  �لم�سحف  في  عنه  �هلل  ر�سي  �ل�سديق  بكر 

بنات �لنبي �سلى �هلل عليه و�آله و�سلم وهما رقية ثم بعد وفاتها تزوج من �أم كلثوم. ر�سي �هلل 

عنهم1٦0.

�لإ�سابة يف متييز �ل�سحابة )٦54/4( للحافظ �بن حجر �لع�سقالين .  160

م�سجد الخليفة وال�سحابي الجليل �سيدنا عثمان بن عفان ر�سي اهلل عنه

34.99619 ,29.53211م�سجد اخلليفة وال�سحابي اجلليل �سيدنا عثمان بن عفان � العقبة/العقبة
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ُوِلَد في �ل�سنة �ل�ساد�سة بعد �لفيل، �أي ُوِلَد �سنة )47( قبل �لهجرة �لنبوية... ولما �أ�سلم هاجر 

�إلى �أر�ص �لحب�سة فارً� بدينه مع زوجته رقية بنت ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�آله و�سلم وكان �أول 

خارج �إليها، وتابعه �سائر �لمهاجرين �إلى �أر�ص �لحب�سة ثم هاجر �لهجرة �لثانية �إلى �لمدينة، 

ولم ي�سهد بدرً� لتخلفه على تمري�ص زوجته رقية لأنها كانت مري�سة فاأمره ر�سول �هلل �سلى �هلل 

عليه و�آله و�سلم بالتخلف عندها هكذ� ذكره �بن �إ�سحاق... و�سرب له ب�سهمه و�أجره فهو معدود 

في �لبدريين لذلك، وماتت رقية في �سنة �ثنتين من �لهجرة حين �أتى خبر ر�سول �هلل �سلى �هلل 

عليه و�آله و�سلم بما فتح �هلل عليه يوم بدر... و�أما تخلفه عن بيعة �لر�سو�ن بالحديبية فالأن 

ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�آله و�سلم كان وجهه �إلى مكة في �أمٍر ل يقوم به غيره من �سلح قري�ص 

على �أن يتركو� ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�آله و�سلم و�لعمرة فلما �أتاه �لخبر �لكاذب باأن عثمان 

قد قتل جمع �أ�سحابه، فدعاهم �إلى �لبيعة فبايعوه على قتال �أهل مكة يومئذ وبايع ر�سول �هلل 

�سلى �هلل عليه و�سلم عن عثمان حينئذ باإحدى يديه �لأخرى ثم �أتاه �لخبر باأن عثمان لم يقتل 

وما كان �سبب بيعة �لر�سو�ن �إل ما بلغه �سلى �هلل عليه و�سلم من قتل عثمان.

�أنه قال: يد ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم لعثمان خير من يد عثمان  وروينا عن �بن عمر 

لنف�سه. فهو �ي�سًا معدود في �أهل �لحديبية من �أجل ما ذكرناه.

زوجه ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم �بنتيه: رقية ثم �أم كلثوم و�حدًة بعد و�حدة، وقال: " �إن 

كان عندي غيرهما لزوجتكها "1٦1 .

معرفة �ل�سحابة لأبي نعيم )8913/٦( ، و�ل�ستيعاب للحافظ �بن عبد �لرب )913/1(.  161
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وهو �أحد �ل�ستة �لذين جعل �سيدنا عمر ر�سي �هلل عنه فيهم �ل�سورى و�أخبر �أن ر�سول �هلل �سلى 

�هلل عليه و�آله و�سلم توفي وهو عنهم ر��ٍص ... و��سترى عثمان ر�سي �هلل عنه بئر رومة وكانت 

ليهودي يبيع �لم�سلمين ماءها فقال ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�آله و�سلم : " َمْن ي�ستري رومة 

فيجعلها للم�سلمين ي�سرب بدلوه في دلئهم وله بها م�سرب في �لجنة " . فاأتى عثمان �ليهودي 

ف�ساومه بها فاأبى �أن يبيعها كلها فا�سترى ن�سفها باثني ع�سر �ألف درهم. فجعله للم�سلمين، 

فقال له عثمان ر�سي �هلل عنه: �إن �سئت جعلت على ن�سيبي قرنين و�إن �سئت فلي يوم ولك يوم. 

قال: بل لك يوم ولي يوم. فكان �إذ� كان يوم عثمان ��ستقى �لم�سلمون ما يكفيهم يومين، فلما 

ر�أى ذلك �ليهودي قال: �أف�سدت علي ركيتي فا�ستر �لن�سف �لآخر فا�ستر�ه بثمانية �آلف درهم.

وقال ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�آله و�سلم : " من يزيد في م�سجدنا " . فا�سترى عثمان ر�سي 

�هلل عنه مو�سع خم�ص �سو�ر فز�ده في �لم�سجد. وجهز جي�ص �لع�سرة بت�سعمائة وخم�سين بعيرً� 

و�أتم �لألف بخم�سين فر�سًا وجي�ص �لع�سرة كان في غزوة تبوك. 

وتوفي هذ� �ل�سحابي �لجليل �سهيدً� في �لمدينة �لمنورة �سنة )35( هجرية وكان عمره )82( 

�سنة تقريبًا ، ر�سي �هلل عنه و�أر�ساه1٦2 .

�ل�ستيعاب يف معرفة �لأ�سحاب )023/1( للحافظ �بن عبد �لرب.  162
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ب�ســــم اهلل الرحمن الرحيم

ملتحدا،  دونــه  من  لخلقه  يكن  لم  الذي  المتعالي  ولدًا،  وال  �سريكًا  يتخذ  لم  الذي  الحمدهلل 

  ،127﴾ القائل في كتابه المبين ﴿                   

وال�سالة وال�سالم على �سيدنا محمد وعلى اآله الطيبين الطاهرين، ور�سي اهلل عن �سحابته 

البررة المتقين، وعلى من تبعهم باإح�سان اإلى يوم الدين.

اأما بعد:

فقد �سنت ال�سريعة المطهرة زيارة القبور، وتذّكر االآخرة عندها، والدعاء لالأموات والزائرين، 

وقراءة القراآن، وِذْكر اهلل تعالى، فهذه من االأحكام المقررة في ديننا الحنيف.

الجهل  ب�سبب  الجنائز،  وم�سيعي  الزائرين  بع�ض  من  تقع  مخالفات  نجد  فاإننا  هذا  ومع 

َريِن من  باالأحكام ال�سرعية وال�سنن واالآداب النبوية، وفي الطرف االآخر نقابل غلوًا وتنطعًا ُمَنفِّ

المتع�سبين الذين يبالغون في رمي النا�ض باالبتداع واتهامهم في �سحة عقائدهم.

فكان البد من و�سع جزء لطيف يبين االأحكام، وي�سحح المفاهيم، ويقي النا�ض طرفي االإفراط 

والتفريط، ويوجههم لمقا�سد ال�سريعة الغراء الثابتة في كتاب اهلل تعالى و�سنة نبيه �سلى اهلل 

عليه واآله و�سلم، رحمة اهلل المهداة للنا�ض اأجمعين.

127  �سورة الكهف، اآية 21.

دليل مقامات الأنبياء وال�صحابة
واملواقع الدينية والتاريخية
يف اململكة الأردنية الها�صمية

151



اآداب زيارة املقامات152

    مطلب: م�سروعية زيارة القبور و�سنيتها

قال تعالى: ﴿

     ﴾ 128 فيفهم من هذه االآية جواز القيام على قبور الموؤمنين.

الة على المنافقين  قال الحافظ ابن كثير في تف�سيره لهذه االآية: »ولّما نهى اهلّل -عّز وجّل- عن ال�سّ

والقيام على قبورهم لال�ستغفار لهم، كان هذا ال�سنيع من اأكبر القربات في حّق الموؤمنين، ف�سرع 

ذلك، وفي فعله االأجر الجزيل..«129.

وورد في الباب اأحاديث كثيرة، منها:

القبور،  زيارة  عن  »نهيتكم  و�سلم:  واآله  عليه  اهلل  �سلى  قوله  من  �سحيحه  في  م�سلم  روى  ما   

فزوروها«130.

وفي �سنن الترمذي عن �سليمان بن بريدة، عن اأبيه قال: ر�سول اهلّل �سّلى اهلّل عليه واآله  و�سّلم: »قد 

كنت نهيتكم عن زيارة القبور، فقد اأذن لمحّمد في زيارة قبر اأّمه، فزوروها فاإّنها تذّكر االآخرة«131.

�سلمة، حديث  واأّم  واأبي هريرة،  واأن�ض،  وابن م�سعود،  �سعيد،  اأبي  الباب عن  »وفي  الترمذي:  قال 

بريدة حديث ح�سن �سحيح، والعمل على هذا عند اأهل العلم: ال يرون بزيارة القبور باأ�ًسا، وهو قول 

ابن المبارك، وال�ّسافعّي، واأحمد، واإ�سحاق«132.

128  �سورة التوبة، اآية 84.

129  ابن كثري، احلافظ اأبو الفداء اإ�سماعيل بن عمر، تف�سري القراآن العظيم، )4 / 192(.

130  �سحيح م�سلم، حديث رقم 1977.

131  �سنن الرتمذي، حديث 1054.

132  املرجع ال�سابق.
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وعند ابن ماجه، عن ال�سيدة عائ�سة ر�سي اهلل عنها: »اأّن ر�سول اهلّل - �سّلى اهلّل عليه واآله و�سّلم - 

رّخ�ض في زيارة القبور«133.

»خرجنا  عنه:  اهلل  ر�سي  عبيداهلل  بن  باإ�سناد ح�سن عن طلحة  واأحمد  داود  اأبو  اأخرجه  وما 

مع ر�سول اهلّل �سّلى اهلل عليه واآله و�سّلم يريد قبور ال�ّسهداء، حّتى اإذا اأ�سرفنا على حّرة واقم 

فلّما تدّلينا منها، واإذا قبور بمحنّية قال: قلنا: يا ر�سول اهلّل، اأقبور اإخواننا هذه؟ قال: قبور 

اأ�سحابنا. فلّما جئنا قبور ال�ّسهداء، قال: هذه قبور اإخواننا«134.

واأخرج اأحمد كذلك في م�سنده باإ�سناد ح�سن والحديث �سحيح لغيره، عن اأن�ض ر�سي اهلل عنه 

اأّن اأ�سود كان ينّظف الم�سجد، فمات فدفن لياًل واأتي الّنبّي �سّلى اهلل عليه واآله و�سّلم فاأُخبر، 

فقال: »انطلقوا اإلى قبره«، فانطلقوا اإلى قبره، فقال: » اإّن هذه القبور ممتلئة على اأهلها، ظلمًة، 

واإّن اهلل ينّورها ب�سالتي عليها«، فاأتى القبر ف�سّلى عليه..«135.

واالأحاديث في الباب كثيرة ي�سيق عن ا�ستيعابها المقام..

واالإجماع منعقد على �سنية زيارة القبور وا�ستحبابها.

قال االإمام النووي في �سرح المهذب: »اّتفقت ن�سو�ض ال�ّسافعّي واالأ�سحاب على اأّنه ي�ستحّب 

مع  ودليله  الم�سلمين  اإجماع  فيه  العبدرّي  نقل  كاّفًة،  العلماء  قول  وهو  القبور  زيارة  للّرجال 

حيحة الم�سهورة وكانت زيارتها منهيًّا عنها اأّواًل ثّم ن�سخ..«136. االإجماع االأحاديث ال�سّ

وقال في كتاب االأذكار، بعد ذكر اأحاديث )باب ما يقوله زائر القبور(: »وي�ستحب للزائر االإكثار 

اأجمعين.  والم�سلمين  الموتى  و�سائر  المقبرة  تلك  الأهل  والدعاء  والذكر  القراآن  قراءة  من 

وي�ستحّب االإكثار من الزيارة، واأن يكثر الوقوف عند قبور اأهل الخير والف�سل«137.

133  �سنن ابن ماجه، 1570

134  �سنن اأبي داود، حديث 2043، م�سند اأحمد، حديث 1387.

135  م�سند اأحمد، حديث 12517

136  املجموع �سرح املهذب، ) 5 / 310 ( لالإمام النووي، دار الفكر.
137  االأذكار من كالم �سيد االأبرار، �ض 287 لالإمام النووي، دار املنهاج، الطبعة االأولى، 2005م.
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وت�سرع الزيارة في راأي الجمهور من اأهل العلم للرجال والن�ساء عمومًا، ويدل على هذا حديث 

اأن�ض ر�سي اهلل عنه: »مّر الّنبّي �سّلى اهلل عليه واآله و�سّلم بامراأة عند قبر وهي تبكي، فقال: 

اّتقي اهلّل وا�سبري«. متفق عليه138، فلم ينهها عن الجلو�ض عند القبر وال اأنكر عليها ذلك.

قال الحافظ ابن حجر الع�سقالني في فتح الباري: »واختلف في الّن�ساء: فقيل: دخلن في عموم 

االإذن وهو قول االأكثر. ومحّله ما اإذا اأُِمَنِت الفتنة. ويوؤّيد الجواز حديث الباب ومو�سع الّداللة 

منه اأّنه �سّلى اهلّل عليه واآله و�سّلم لم ينكر على المراأة قعودها عند القبر وتقريره حّجة. ومّمن 

حمل االإذن على عمومه للّرجال والّن�ساء عائ�سة، فروى الحاكم من طريق بن اأبي مليكة اأّنه راآها 

زارت قبر اأخيها عبد الّرحمن فقيل لها األي�ض قد نهى الّنبّي �سّلى اهلّل عليه واآله و�سّلم عن ذلك 

قالت نعم كان نهى ثّم اأمر بزيارتها«139.

قال المال علي قاري في »�سرح م�سكاة الم�سابيح«، بعد ذكره اأحاديث االأمر بزيارة القبور:

» فهذه االأحاديث بتعليالتها تدّل على اأّن الّن�ساء كالّرجال في حكم الّزيارة، اإذا زرن بال�ّسروط 

المعتبرة في حّقهّن، ويوؤّيد الخبر ال�ّسابق اأّنه - �سّلى اهلّل عليه واآله  و�سّلم - مّر بالمراأة فاأمرها 

القبور« فمحمول على زيارتهّن  واأّما خبر: »لعن اهلّل زّوارات  الّزيارة،  بر ولم ينهها عن  بال�سّ

لمحّرم كالّنوح وغيره مّما اعتدنه«140.

ال�سيدة عائ�سة ر�سي اهلل عنها،  للن�ساء، حديث  القبور  ومما ي�ستدل به على م�سروعية زيارة 

وفيه تعليم النبي �سلى اهلل عليه واآله و�سلم لها ما تقول اإذا زارت:

» قولي: ال�ّسالم على اأهل الّديـار من الموؤمنين والم�سلميـن، ويرحــم اهلل الم�ستقدمـين مّنا 

138  �سحيح البخاري، حديث 1283 ، �سحيح م�سلم ، حديث 926.

139   فتح الباري �سرح �سحيح البخاري للحافظ ابن حجر، )3 / 177(، دار الريان للرتاث.

140   مرقاة املفاتيح �سرح م�سكاة امل�سابيح، للعالمة مال علي القاري ، ) 4 / 215 (. دار الكتب العلمية.
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والم�ستاأخرين، واإّنا اإن �ساء اهلل بكم لالحقون«. رواه م�سلم141.

قال النووي في �سرحه: »وفيه دليل لمن جّوز للّن�ساء زيارة القبور«142.

   مطلب: في تو�سيح معنى ال�سريح والمقام والم�سهد

ال�سريح: اأ�سله من �سرح اأي �سّق، قال ابن منظور في ل�سان العرب:

ريح  ريح: ال�ّسّق في و�سط القبر، واللحد في الجانب؛ وقال االأزهري في ترجمة لحد: وال�سّ  ».. وال�سّ

ريح القبر كّله؛ وقيل: هو قبر بال لحد«143. ريحة ما كان في و�سطه، يعني القبر؛ وقيل: ال�سّ وال�سّ

فهو القبر، �سواء ُبني عليه �سيء اأم ال، و�سياأتي حكم البناء في مطلب الحق.

ويمكن اأن نعرف معنى ال�سريح باال�سطالح اأنه هو: م�سّيدة معمارية تبنى على قبر اأحد االأ�سخا�ض 

اإبقاًء لذكراه. 

اأما الَمقام: بفتح الميم، فهو ياأتي ههنا بمعنى ا�سم المكان، من قام، ويراد به مو�سع القيام.

وياأتي بمعنى االإقامة، من اأقام يقيم.

قال الجوهري في ال�سحاح: »اأما الَمقاَم والُمقام فقد يكون كّل واحد منهما بمعنى االإقامة وقد 

يكون بمعنى مو�سع القيام، الأنك اإذا جعلته من قام يقوم: فمفتوح، واإن جعلته من اأقام يقيم: 

فم�سموم«144.

141  �سحيح م�سلم، حديث 974.

املنهاج �سرح �سحيح م�سلم بن احلجاج لالإمام النووي، �ض 621، بيت االأفكار  الدولية.  142

143  ابن منظور، جمال الدين حممد بن مكرم، ل�سان العرب، مادة ) �ض ر ح( ، املجلد الرابع، �ض 

2572، دار املعارف.  
اجلوهري، اإ�سماعيل بن حماد، تاج اللغة و�سحاح العربية،  مادة ) ق و م(، املجلد اخلام�ض �ض 2017،   144

دار العلم للماليني.
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وقد يطلق على مو�سع القدمين، قال تعالى ﴿            ﴾145.

 فهي كلمة تطلق على معان، فهذا الوزن ال�سرفي ياأتي م�سدرًا وا�سم زمان وا�سم مكان، وقد 

وردت في القراآن بتلك المعــاني، فمــن ا�ستعمالهــا ا�سم مكان، قوله تعالى:﴿ 

                          ﴾146، وقوله تعالى:﴿

.147﴾                                                            

ولذلك فالمقام في العرف يمكن اأن يطلق على القبر، اأو على مو�سع اأقام فيه �ساحبه، اأو مكان 

�سالته، اأو مر به وعرف وا�ستهر، في�ساد على المكان م�سجد اأو بناء للذكرى والعبرة والتبرك.

وبهذا يتبين اأنه يخالف ال�سريح من ناحية اأنه لي�ض بال�سرورة اأن يكون المقام مو�سعًا للدفن. 

البناء  به  يق�سد  العرف  في  فالم�سهد  )�سهد(،  اللغوي  االأ�سل  اإلى  راجع  فهو  الم�سهد  واأما 

المحتوي للقبر، اأو المكان الذي تتم عنده الزيارة، وعادة ما يكون فوقه قبة مبنّية.

لها،  الزيارة  ال�ستحباب  النا�ض،  ي�سهدها  التي  المحا�سر  من  وقبورهم  ال�سالحين  فمقامات 

والتردد اإليها، والقيام فيها، كما تبين من ن�سو�ض الوحي ال�سريف التي قدمناها.

�سورة البقرة، اآية 125.  145

�سورة الدخان، اآية 51.  146

�سورة مرمي، اآية 73.  147
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مطلب: في ثبوت البركة لمقامات الأنبياء وال�سالحين وموا�سع عبادتهم وقبورهم

والزيادة،  الّنماء  محّركًة:  »البركة،  المحيط:  القامو�ض  في  الفيروزاآبادي  الدين  مجد  قال 

وال�ّسعادة«148.

الراغب  قال  كما  ال�سيء«.  في  االإلهي  الخير  »ثبوت  بمعنى  القراآن  ا�ستعماالت  في  وتاأتي 

االأ�سفهاني في مفرادته149.

قال تعالى: ﴿                      ﴾150،  ﴿                 ﴾151، ﴿

﴿ ،153﴾                        ﴿ ،152 ﴾               

.154﴾           

االأماكن  في  البركة  اإثبات  في  الح�سر  تفوت  طرق  من  كثيرة  �سحيحة  اأحاديث  وردت  وقد 

واالأزمنة والذوات.

البخاري، في �سحيحه،  اإ�سماعيل  بن  اأبوعبداهلل محمد  الحافظ  االإمام  به  بّوب  من ذلك ما 

قال: باب ما ذكر من درع الّنبّي �سّلى اهلل عليه واآله و�سّلم، وع�ساه، و�سيفه وقدحه، وخاتمه، 

وما ا�ستعمل الخلفاء بعده من ذلك مّما لم يذكر ق�سمته، ومن �سعره، ونعله، واآنيته مّما يتبّرك 

اأ�سحابه وغيرهم بعد وفاته«155.

القامو�ض املحيط للمجد الفريوز اأبادي، �ض 932، موؤ�س�سة الر�سالة.  148

مفردات األفاظ القراآن، للراغب االأ�سفهاين مادة  ) ب ر ك ( ، �ض 119، دار القلم.  149

�سورة االأنبياء، اآية 50.  150
�سورة مرمي، اآية 31.  151

�سورة الدخان، اآية 3.  152

�سورة ق، اآية 9.  153

�سورة اآل عمران ، اآية 96.  154

�سحيح البخاري ) 4 / 82 (.  155
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وذكر فيه اأحاديث منها، قال: » حّدثني عبد اهلّل بن محّمد، حّدثنا محّمد بن عبد اهلّل االأ�سدّي، 

اأن�ض نعلين جرداوين لهما قباالن، فحّدثني ثابت  اإلينا  حّدثنا عي�سى بن طهمان، قال: اأخرج 

البنانّي بعد، عن اأن�ض اأّنهما نعال الّنبّي �سّلى اهلل عليه و�سّلم«. قال فيه اأي�سًا: »حّدثنا عبدان، 

عن اأبي حمزة، عن عا�سم، عن ابن �سيرين، عن اأن�ض بن مالك ر�سي اهلّل عنه: اأّن قدح الّنبّي 

ة. قال عا�سم: راأيت القدح  �سّلى اهلل عليه و�سّلم انك�سر، فاّتخذ مكان ال�ّسعب �سل�سلًة من ف�سّ

و�سربت فيه«156. 

اإّن من  ومن حديث ابن عمر في �سحيح البخاري اأن النبي �سلى اهلل عليه واآله و�سلم قال: » 

ال�ّسجر لما بركته كبركة الم�سلم.. الحديث«157 وفيه اأنها الّنخلة.

وروى م�سلم في �سحيحه عن اأن�ض بن مالك، قال: كان الّنبّي �سّلى اهلل عليه واآله و�سّلم يدخل 

بيت اأّم �سليم فينام على فرا�سها، ولي�ست فيه، قال: فجاء ذات يوم فنام على فرا�سها، فاأتيت 

فقيل لها: هذا الّنبّي �سّلى اهلل عليه واآله و�سّلم نام في بيتك، على فرا�سك، قال فجاءت وقد 

ذلك  تن�ّسف  فجعلت  عتيدتها  ففتحت  الفرا�ض،  على  اأديم،  قطعة  على  عرقه  وا�ستنقع  عرق، 

العرق فتع�سره في قواريرها، ففزع الّنبّي �سّلى اهلل عليه واآله و�سّلم فقال: ما ت�سنعين يا اأّم 

�سليم؟ فقالت: يا ر�سول اهلل نرجو بركته ل�سبياننا، قال: اأ�سبت«158.

واأخرج اأحمد باإ�سناد �سحيح، عن ذيال بن عبيد بن حنظلة، عن جده حنظلة بن حذيم اأن اأباه 

اأخذه اإلى ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله و�سلم: » قال حنظلة: فدنا بي اإلى الّنبّي �سّلى اهلل عليه 

واآله و�سّلم، فقال: اإّن لي بنين ذوي لًحى، ودون ذلك، واإّن ذا اأ�سغرهم، فادع اهلل له، فم�سح 

راأ�سه، وقال: بارك اهلل فيك، اأو بورك فيه. قال ذّيال: فلقد راأيت حنظلة، يوؤتى باالإن�سان الوارم 

رع، فيتفل على يديه، ويقول:  وجهه، اأو بالبهيمة الوارمة ال�سّ

�سحيح البخاري، حديث 3109.   156

�سحيح البخاري، حديث 5444.  157

�سحيح م�سلم، حديث 2331.  158
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ب�سم اهلل، وي�سع يده  على راأ�سه، ويقول على مو�سع كّف ر�سول اهلل �سّلى اهلل عليه واآله و�سّلم، 

فيم�سحه عليه، وقال ذّيال: فيذهب الورم ..«159.

واأخرج اأحمد في م�سنده من حديث اأبي �سعيد الخدري، اإثبات البركة في العراجين، وفيه اأن 

التابعي الجليل الفقيه الحجة اأبا �سلمة بن عبد الرحمن بن عوف �ساأله، قال: »يا اأبا �سعيد ما 

هذه العراجين اّلتي اأراك تقّوم؟ قال: هذه عراجين جعل اهلل لنا فيها بركًة، كان ر�سول اهلل 

ر بها، فكّنا نقّومها، وناأتيه بها..«، اإلى اأن قال: »فنحن  �سّلى اهلل عليه واآله و�سّلم يحّبها، ويتخ�سّ

نحّب هذه العراجين لذلك«160. الحديث بتمامه.

فثبوت البركة في الذوات واالأماكن واالأزمنة اأمر قررته ال�سريعة ون�سو�ض الكتاب وال�سنة، وهو 

معلوم لي�ض فيه نزاع.

ق�سة  في  تعالى  قال  فقد  بها،  والتبرك  وال�سالحين،  االأنبياء  اأماكن  بخ�سو�ض  يتعلق  ومما 

اأ�سحاب الكهف: ﴿               ﴾161.

ومن ذلك قوله تعالى: ﴿           ﴾ 162.

روى ابن اأبي حاتم وغيره، ومن طريقهم اأورد الحافظ ابن كثير في تف�سيره: اأنه لّما طاف الّنبّي 

�سّلى اهلّل عليه واآله و�سّلم قال له عمر: هذا مقام اأبينا اإبراهيم؟ قال: نعم، قال: اأفال نّتخذه 

م�سلى؟ فاأنزل اهلّل عّز وجّل: ﴿          ﴾163.

اإبراهيم عليه ال�سالم  اأن يتخذ مو�سع �سيدنا  ف�سيدنا عمر بن الخطاب ر�سي اهلل عنه طلب 

م�سلى فنزل الوحي موافًقا له164.

م�سند اأحمد، حديث 20665.  159

م�سند اأحمد، حديث 11624.  160

161  �سورة الكهف، اآية 21.

162  �سورة البقرة، اآية 125.

تف�سري القراآن العظيم، ) 2 / 60( البن كثري، موؤ�س�سة قرطبة.  163

164  حديث موافقاته ر�سي اهلل عنه، ومنها اتخاذ مقام اإبراهيم م�سلى مروي يف ال�سحيحني، انظر: �سحيح 

البخاري، حديث 402، �سحيح م�سلم، حديث 2399.
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حجرة  في  الدفن  على  عنه  اهلل  ر�سي  الخطاب  بن  عمر  الفاروق  �سيدنا  حر�ض  ذلك،  ومن 

ال�سيدة عائ�سة ر�سي اهلل عنها تبركًا بالمو�سع المجاور لقبر النبي �سلى اهلل عليه واآله و�سلم 

واأبي بكر ال�سديق ر�سي اهلل عنه، وقوله قبيل موته » ما كان �سيء اأهم اإلي من ذلك الم�سجع«، 

وقولها: »كنت اأريده لنف�سي«، لكنها اآثرته به.

بن  عمر  »راأيت  قال:  االأودّي،  ميمون  بن  عمرو  عن  �سحيحه  في  البخاري  اأخرجه  فيما  وهو 

ر�سي  عائ�سة  الموؤمنين  اأّم  اإلى  اذهب  عمر،  بن  اهلّل  عبد  يا  قال:  عنه،  اهلّل  ر�سي  الخّطاب 

اهلّل عنها، فقل: يقراأ عمر بن الخّطاب عليك ال�ّسالم، ثّم �سلها، اأن اأدفن مع �ساحبّي، قالت: 

كنت اأريده لنف�سي فالأوثرّنه اليوم على نف�سي، فلّما اأقبل، قال: له ما لديك؟ قال: اأذنت لك يا 

اأمير الموؤمنين، قال: » ما كان �سيء اأهّم اإلّي من ذلك الم�سجع، فاإذا قب�ست فاحملوني، ثّم 

اإلى مقابر  واإاّل فرّدوني  اأذنت لي، فادفنوني،  ثّم قل: ي�ستاأذن عمر بن الخّطاب، فاإن  �سّلموا، 

الم�سلمين..« الحديث165.

ومن ذلك، تتبع �سيدنا ال�سحابي الجليل عبد اهلل بن عمر ر�سي اهلل عنهما اآثار النبي �سلى 

اهلل عليه واآله و�سلم، وهذا معلوم من �سيرته مروي عنه من طرق متعددة، منها ما في �سحيح 

البخاري من رواية مو�سى بن عقبة، قال: راأيت �سالم بن عبد اهلّل يتحّرى اأماكن من الّطريق 

في�سّلي فيها، ويحّدث اأّن اأباه كان ي�سّلي فيها »واأّنه راأى الّنبّي �سّلى اهلل عليه واآله و�سّلم ي�سّلي 

في تلك االأمكنة«. وحّدثني نافع، عن ابن عمر اأّنه كان ي�سّلي في تلك االأمكنة، و�ساألت �سالًما، 

فال اأعلمه اإاّل وافق نافًعا في االأمكنة كّلها اإاّل اأّنهما اختلفا في م�سجد ب�سرف الّروحاء166.

اهلّل  اآثار ر�سول  يتتّبع  ابن عمر  نافع قال: »كان  ابن حّبان في �سحيحه عن  اأخرجه  ومنها ما 

�سّلى اهلّل عليه واآله و�سّلم وكّل منزل نزله ر�سول اهلّل �سّلى اهلّل عليه واآله و�سّلم ينزل فيه، فنزل

165  �سحيح البخاري، حديث 1392

166  �سحيح البخاري، حديث 483.



دليل مقامات الأنبياء وال�صحابة
واملواقع الدينية والتاريخية
يف اململكة الأردنية الها�صمية

161

 ر�سول اهلّل �سّلى اهلّل عليه واآله و�سّلم تحت �َسُمرة، فكان ابن عمر يجيء بالماء، في�سّبه في 

اأ�سل ال�َسُمرة كي ال تيب�ض«، وبوب له ابن بلبان بقوله: ذكر تتبع ابن عمر اآثار ر�سول اهلل �سلى 

اهلل عليه واآله و�سلم وا�ستعماله �سنته بعده167.

�سائر  معناه  وفي  و�سلم،  واآله  عليه  اهلل  �سلى  قبره  زيارة  ف�سل  على  االأمة  اإجماع  تقرر  وقد 

قبور االأنبياء وال�سالحين، قال حجة االإ�سالم اأبو حامد الغزالي رحمه اهلل: »وكل من يتبرك 

بم�ساهدته في حياته يتبرك بزيارته بعد وفاته«168.

فالوقوف على م�ساهد االأنبياء وال�سحابة وال�سالحين، �سواء كانت قبورهم اأو اأماكن عبادتهم 

اأو المواطن المن�سوبة اإليهم من اأ�سباب التقرب اإلى اهلل تعالى، فاإن زيارة القبور قربة وعمل 

�سالح م�ستحب م�سنون، واالعتبار والتذكر والتاأمل في الم�ساهد ال�سريفة والتبرك بها، له اأثر 

في اال�ستزادة من معرفة �سيرهم واالقتداء بهم، وتقوية ال�سلة االإيمانية والمحبة والوالء ل�سلف 

االأمة.

ولذلك لم تزل االأمة تعرف لتلك االأماكن حرمتها، ويت�سل�سل في اأ�سانيد الثقات االأثبات اأخبار 

التعريف بها والتوقيف عليها وتبيين موا�سعها.

وقد اأخرج البخاري في ال�سحيح وغيره حديث �سيدنا مو�سى عليه ال�سالم وق�سة ملك الموت، 

وفيه و�سفه �سلى اهلل عليه واآله و�سلم لمو�سع دفن �سيدنا مو�سى عليه ال�سالم:

».. ف�ساأل اهلّل عّز وجّل اأن يدنيه من االأر�ض المقّد�سة رميًة بحجر، قال ر�سول اهلّل �سّلى اهلل 

عليه و�سّلم: فلو كنت ثّم، الأريتكم قبره اإلى جانب الّطريق تحت الكثيب االأحمر«169. 

وعقد البخاري، بابًا ترجمه بقوله:

167  �سحيح ابن حبان حديث 7074 ) 15 / 551(، موؤ�س�سة الر�سالة.

168  اإحياء علوم الدين، ) 4 / 339( لالإمام الغزايل،  دار املنهاج.
169  �سحيح البخاري، حديث 1339 وم�سلم 2378
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عليه  اهلل  �سّلى  الّنبّي  فيها  �سّلى  اّلتي  والموا�سع  المدينة،  طرق  على  اّلتي  الم�ساجد  »باب: 

و�سّلم«170، ذكر فيه اأحاديث م�سندة تبين موا�سع �سالته �سلى اهلل عليه واآله و�سلم فيما بين 

المدينة ومكة.

قال االإمام الحافظ ابن حجر الع�سقالني في �سرحه »فتح الباري«:

»ومح�سل ذلك اأن ابن عمر كان يتبّرك بتلك االأماكن، وت�سّدده في االّتباع م�سهور، وال يعار�ض 

اأّنه راأى الّنا�ض في �سفر يتبادرون اإلى مكان ف�ساأل عن ذلك فقالوا قد  ذلك ما ثبت عن اأبيه 

الة فلي�سّل واإاّل فليم�ض  �سّلى فيه الّنبّي �سّلى اهلّل عليه واآله و�سّلم فقال من عر�ست له ال�سّ

فاإّنما هلك اأهل الكتاب الأّنهم تتّبعوا اآثار اأنبيائهم فاّتخذوها كنائ�ض وبيًعا، الأّن ذلك من عمر 

محمول على اأّنه كره زيارتهم لمثل ذلك بغير �سالة، اأو خ�سي اأن ي�سكل ذلك على من ال يعرف 

حقيقة االأمر فيظّنه واجًبا، وكال االأمرين ماأمون من ابن عمر، وقد تقّدم حديث عتبان و�سوؤاله 

الّنبّي �سّلى اهلّل عليه واآله و�سّلم اأن ي�سّلي في بيته ليّتخذه م�سلًّى واإجابة الّنبّي �سّلى اهلّل عليه 

الحين«171. واآله و�سّلم اإلى ذلك، فهو حّجة في الّتبّرك باآثار ال�سّ

مطلب: كيفية زيارة الأ�سرحة والمقامات والقبور واآدابها

هناك اآداب و�سنن ينبغي لزائر االأ�سرحة والمقامات والقبور اأن ياأتي بها، لينال االأجر والثواب 

واجب، البد من  ما هو  منها  اأمور  وهي  النبوية،  لل�سنة  االتباع  له  ويكمل  زيارته،  الجزيل من 

مراعاته، ومنها ما هو م�ستحب، يثاب على فعله وال يعاقب على تركه، منها:

170  �سحيح البخاري، ) 1 / 103 (

171   فتح الباري �سرح �سحيح البخاري للحافظ ابن حجر، ) 1/ 678 (، دار الريان.
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1- النية والإخال�ص لوجه اهلل تعالى: 

اأعمال الخير ت�سرع لها النية، لقول النبي �سلى اهلل عليه واآله و�سلم: »اإنما االأعمال  كل 

بالنيات، واإنما لكل امرئ ما نوى« رواه البخاري172. 

فينوي بزيارة القبور االقتداء والتاأ�سي بالنبي �سلى اهلل عليه واآله و�سلم، فقد كان يزور 

القبور واأمر بزيارتها، قالت ال�سيدة عائ�سة ر�سي اهلل عنها: »كان ر�سول اهلل -�سلى اهلل 

عليه واآله و�سلم- كلما كان ليلتها يخرج من اآخر الليل اإلى البقيع..«. اأخرجه م�سلم173. 

2- النظافة والطهارة:

﴾174، وقال �سلى اهلل عليه  قال اهلل تعالى: ﴿        

واآله و�سلم: »الطهور �سطر االإيمان«175، وقال �سلى اهلل عليه واآله و�سلم: »ال يحافظ على 

الو�سوء اإال موؤمن«176. 

اأن يتو�ساأ الزائر ويتطهر ويلب�ض من اأح�سن ثيابه، وقد وردت ال�سنة المطهرة  في�ستحب 

بطلب ذلك في مواطن اجتماع النا�ض، وخا�سة يوم الجمعة.

عن �سلمان الفار�سّي ر�سي اهلل عنه قال الّنبّي �سّلى اهلّل عليه واآله و�سّلم: »ال يغت�سل رجل 

يوم الجمعة ويتطّهر ما ا�ستطاع من طهر ويّدهن من دهنه اأو يم�ّض من طيب بيته ثّم يخرج 

فال يفّرق بين اثنين ثّم ي�سّلي ما كتب له ثّم ين�ست اإذا تكّلم االإمام اإال غفر له ما بينه 

وبين الجمعة االأخرى«177. 

172  �سحيح البخاري، حديث رقم 1.

173  �سحيح م�سلم، حديث 974.

174  �سورة االأعراف، اآية 31.

175  �سحيح م�سلم، حديث 223.

176  م�سند اأحمد، حديث 22378.

177  �سحيح البخاري، حديث 883.
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ويحافظ على نظافة المكان فاإن اإكرام الميت كاإكرام الحي. روي عن �سعد بن اأبي وقا�ض 

عن النبي �سلى اهلل عليه واآله و�سلم: » اإّن اهلّل طّيب يحّب الّطّيب، نظيف يحّب الّنظافة، 

كريم يحّب الكرم، جواد يحّب الجود، فنّظفوا اأفنيتكم«178. 

3- ويتجنب عند زيارة القبور اختالط الرجال بالن�ساء. 

والمق�سود هنا هو االختالط المحرم، اأما زيارة الرجل مع اأهله ومحارمه فال باأ�ض بها، 

لما قدمنا من اأقوال العلماء في م�سروعية الزيارة للرجال والن�ساء.

ويراعى في ذلك االحت�سام وترك المزاحمة والت�سييق، فهذا مطلوب عموًما، ويتاأكد طلبه 

في الموا�سع المباركة ال�سريفة، فعن اأبي اأ�سيد االأن�ساري: »اأّنه �سمع ر�سول اهلّل -�سلى 

اهلل عليه واآله و�سلم- يقول وهو خارج من الم�سجد فاختلط الّرجال مع الّن�ساء في الّطريق 

فقال للّن�ساء: ا�ستاأخرن فاإّنه لي�ض لكّن اأن تحققن الّطريق عليكّن بحاّفات الّطريق«179.

4- ويجتنب عادات اأهل الجاهلية المنهي عنها.

من  فهي  واللطم،  الجيوب  و�سق  بالنياحة  الجزع  واإظهار  وال�سراخ،  ال�سوت  رفع  مثل 

المحرمات، وال باأ�ض بالبكاء لمن غلبه ذلك، اأو كان لتذكر االآخرة والم�سير.

ويتنزه الزائر عن الخو�ض في حديث الدنيا في موا�سع التذكر واالعتبار، واأ�سد من ذلك 

الغيبة والنميمة، فاإنهما من المعا�سي التي يت�ساهل النا�ض بها.

واآله  عليه  اهلل  �سلى  وقوله   .180﴾  وي�ستدل لما �سبق بقوله تعالى: ﴿        

و�سلم: »لي�ض مّنا من لطم الخدود و�سّق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلّية«. رواه البخاري 

وم�سلم181.

178  �سنن الرتمذي، حديث 2799.

179  �سنن اأبي داود، حديث 5272.

180  �سورة لقمان، اآية 19

181   �سحيح البخاري، حديث 1294 �سحيح م�سلم، حديث 103.
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5- ال�سالم على المق�سود بالزيارة، وعلى من حوله من اأموات الم�سلمين.

 قالت ال�سيدة عائ�سة ر�سي اهلل تعالى عنها: »قلت: كيف اأقول لهم يا ر�سول اهلل؟ قال: 

اأهل الديار من الموؤمنين والم�سلمين، ويرحم اهلل الم�ستقدمين منا  قولي: ال�سالم على 

والم�ستاأخرين، واإنا اإن �ساء اهلل بكم لالحقون«. اأخرجه م�سلم182.

وفي رواية اأخرى لم�سلم، عن بريدة مرفوعًا: »ال�ّسالم عليكم اأهل الّديار من الموؤمنين 

والم�سلمين واإّنا اإن �ساء اهلّل لالحقون اأ�ساأل اهلّل لنا ولكم العافية«183.

وال ينبغي للزائر اأن يرفع �سوته اأو ي�سخب اأو ي�ستعمل األفاظًا مخالفًة لل�سرع في ال�سالم 

والدعاء.

وليعلم الزائر اأن االأموات ي�سعرون به وياأن�سون لزيارته وي�سمعونه، وقد روى البيهقي في 

�سعب االإيمان اأنه �سلى اهلل عليه واآله و�سلم قال: »من �سّلى علّي عند قبري �سمعته، ومن 

�سّلى علّي نائًيا اأبلغته«184.

 وعن ابن عبا�ض ر�سي اهلل عنهما، قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله و�سلم: »ما من اأحد 

يمّر بقبر اأخيه الموؤمن كان يعرفه في الدنيا في�سّلم عليه اإال عرفه ورّد عليه ال�سالم«185. 

182  �سحيح م�سلم، حديث 974.

183  �سحيح م�سلم، حديث 975.

184  �سعب االإميان للبيهيقي، )140/3(،  قال احلافظ ال�سخاوى يف القول البديع،�ض 160، »و�سنده جيد 

كما اأفاده �سيخنا« يعني احلــافظ ابن حجــر، وهو فيما قاله يف فتــح الباري )488/6(: ».. واأخرجـــه اأبو 
ال�سيخ يف كتاب الثواب ب�سند جيد بلفظ: »مــن �سلى عليَّ عند قربي �سمعته  ومــن �سلى علي نائيًا ُبلِّْغُتُه«.

185  رواه متام يف فوائده عن اأبي هريرة، حديث رقم 139، )1/ 63(، مكتبة الر�سد، الطبعة االأولى، 1992م.

واأخرجــه اخلطيــب يف تاريخــه مــن حـديث اأبي هريـرة اأي�سا، )7/ 60( ، قــال العـالمة املنـاوي يف فيـ�ض 
القديــر )485/5(: ».. واأفــــاد احلافظ العراــقي اأن ابــن عبد الـرب خرجه يف التمهيد واال�ستذكار باإ�سناد 

�سحيح من حديث ابن عبا�ض وممن �سححه عبد احلق«، 
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ولذلك ي�ستحب اأن ي�سّلم على الميت كما لو كان ي�سّلم عليه حيًا، وذلك باأن ي�ستقبل وجهه 

ويدنو من القبر من جهة القبلة بوقار وخ�سوع واأدب. 

اأن  »ال�سفا«  كتاب  في  عيا�ض  القا�سي  روى  فقد  ويدعو،  القبلة  وي�ستدبر  القبر  وي�ستقبل 

واآله و�سّلم �ساأل االإمام مالًكا  النبي �سّلى اهلل عليه  الخليفة المن�سور لما حّج وزار قبر 

واآله  اأ�ستقبل ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه  اأم  اأ�ستقبل القبلة واأدعو  اأبا عبد اهلل،  يا  قائاًل: 

اآدم عليه  اأبيك  و�سلم؟ قال االإمام مالك: ولم ت�سرف وجهك عنه وهو و�سيلتك وو�سيلة 

ال�سالم اإلى اهلل تعالى يوم القيامة؟ بل ا�ستقبله وا�ست�سفع به في�سفعه اهلل تعالى186. 

قال اهلل تعالى: ﴿

.187﴾                       

6- مراعاة اآداب الدخول اإلى المقام.

 واإذا دخل الزائر المقام قّدَم رجله اليمنى، ويقول: )ب�سم اهلل، اللهم �سّل على �سيدنا 

اأعوذ باهلل العظيم وبوجهه  اأبواب رحمتك،  محمد واآله و�سلم، اللهم اغفر لي وافتح لي 

الكريم و�سلطانه القديم من ال�سيطان الرجيم«188. 

ثم ياأتي ال�سريح في�ستقبله من جهة القبلة اأي من جهة وجه المدفون، فيقف بينه وبين 

�سديد  ازدحام  كان  واإذا  ح�سنًا،  كان  اأمامه  من  له  محاذيا  وقف  مو�سع  اأي  و  القبلة، 

منعه من الوقوف اأمامه فيقف في اأي ناحية، وي�سلم باأدب، وخ�سوع ينا�سب حال التذكر 

واالعتبار، فارغ القلب من عالئق الدنيا، م�ستح�سرًا في قلبه منزلة من هو بح�سرته اإن 

كان مقام نبي مر�سل، اأو �سحابي، اأو �سهيد، اأو �سالح من اأولياء هذه االأمة. 

ال�سفا بتعريف حقوق امل�سطفى للقا�سي عيا�ض �ض 520. و�سحح ال�سهاب اخلفاجي �سند الق�سة، ن�سيم   186

الريا�ض يف �سرح �سفاء القا�سي عيا�ض،  )4/ 486( ، دار الكتب العلمية.
�سورة الن�ساء اآية 64.  187

رواه اأبو داود يف �سننه )466( وهو �سحيح.  188



دليل مقامات الأنبياء وال�صحابة
واملواقع الدينية والتاريخية
يف اململكة الأردنية الها�صمية

167

7- العتبار بالموت، وحال الدار الآخرة.

قال اهلل تعالى: ﴿        ﴾189.

وقال النبي �سلى اهلل عليه واآله و�سلم: ».. فزوروا القبور فاإنها تذكر الموت« رواه م�سلم190.

واأخرج الترمذي ب�سند ح�سن اأن �سيدنا عثمان ر�سي اهلل عنه كان اإذا وقف على قبر بكى 

حتى يبل لحيته، فقيل له: تذكر الجنة والنار فال تبكي، وتبكي من هذا؟ فقال: اإن ر�سول 

اهلل �سلى اهلل عليه واآله و�سلم قال: »اإن القبر اأول منازل االآخرة؛ فاإن نجا منه فما بعده 

اأي�سر منه، واإن لم ينج منه فما بعده اأ�سد منه«191.

واأخرج اأي�سًا عن اأبي هريرة، قال: قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله و�سلم: »اأكثروا ذكر 

هاذم اللذات يعني الموت«192.

8- قراءة القراآن، واإهداء الثواب لالأموات.

 ي�ستحب للزائر اأن يقراأ ما تي�سر من القراآن، فهي من خير ما يقّدمه للمُزور، فالقراآن 

اأن نقراأ القراآن على  اأمرنا النبي �سلى اهلل عليه واآله و�سلم  نور لالأحياء واالأموات، وقد 

االأموات. ومن ذلك قراءة الفاتحة في �سالة الجنازة. وعن �سيدنا معقل بن ي�سار ر�سي 

اأبو  اأخرجه  موتاكم«.  على  ي�ض  »اقروؤوا  و�سلم:  واآله  عليه  اهلل  �سلى  النبي  قال  عنه  اهلل 

داود193. و�سححه ابن حّبان وح�سنه ال�سوكاني .

189  �سورة الرحمن، اآية 26.
190  �سحيح م�سلم، حديث 976.

191  �سنن الرتمذي، حديث 2308 وا�ستغربه.
192  �سنن الرتمذي، حديث 2307 و�سححه.

193  �سنن اأبي داود، حديث 3121.
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وقد كانت القراءة على القبور �سنًة جاريًة بين ال�سلف ال�سالح. فعن  عبد الرحمن بن العالء 

بن اللجالج عن اأبيه قال : قال لي اأبي : »يا بنى : اإذا اأنا ِمُت فالحدنى فاإذا و�سعتني في لحدي 

فقل : ب�سم اهلل وعلى ملة ر�سول اهلل ثم �سن علي التراب �سنًا ثم اقراأعند راأ�سي بفاتحة البقرة 

وخاتمتها، فاإني �سمعت ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله و�سلم يقول ذلك«194.

واأخرج البيهقي عن العالء بن اللجالج عن اأبيه اأنه قال لبنيه: »اإذا اأدخلتموني قبري اقروؤوا 

النووي  االإمام  قال  ي�ستحب ذلك«195.  ابن عمر  راأيت  فاإني  وخاتمتها؛  البقرة  اأول  راأ�سي  عند 

والحافظ ابن حجر: اإ�سناده ح�سن196.

قال االإمام النووي في االأذكار: »قال ال�سافعي واالأ�سحاب: ي�ستحب اأن يقروؤوا عنده �سيئًا من 

القراآن، قالوا: فاإن ختموا القراآن كله كان ح�سنًا«197. 

وقال اأي�سًا في �سرح �سحيح م�سلم: »وا�ستحب العلماء قراءة القراآن عند القبر«198.

�ساألت  قال:  الزعفراني،  عن  القبور(  عند  )القراءة  جزء  في  الحنابلة  �سيخ  الخالل  واأخرج 

ال�سافعي عن القراءة عند القبر فقال: ال باأ�ض به199.

194  رواه الطرباين يف الكبري )221/19( قال احلافظ الهيثمــي يف »جممـع الزوائد« )44/3( :»ورجالــه 

موثوقون «. قلت : وهو حديث ح�سن، وح�سنه االإمام املحدث عبــد اهلل ابن ال�سديق يف كتابه »تو�سيح 
البيــان لو�ســول ثواب القراآن « املطبــوع مــع » اإتقــان ال�سنعــة « �ض )110( . بــل هــو حديـث �سحيــح 

احتج به يحيى بن معني كما يف » تهذيب الكمال « للمــزي )22/ 537-538(، واأحمد بن حنبل وعـلي بــن 
مو�ســى احلداد كمــا روى ذلك اخلالل )يف كتــاب القراءة عنـد القبــور للخــالل برقـم 3 ( . ويف معنــاه 

حديث اآخـر �سعيف االإ�سنــاد اإال اأنــه ح�ســن بهذا ال�ساهد وهو ما رواه الطبــراين يف »الكبيــر « )444/12( 
والبيهقي يف » �سعب االإميان « )16/7( عن �سيدنا ابن عمر ر�سي اهلل تعالى عنهما قال: �سمعت ر�سول اهلل 
�سلى اهلل عليه واآله و�سلم يقول : » اإذا مات اأحدكــم فــال حتب�سوه واأ�ســرعوا به اإلى قربه وليقراأ عند راأ�سه 

فاحتة الكتاب « .
195  ال�سنن الكربى للبيهقي، حديث 7068.

196  االأذكار، �ض 278، مرجع �سابق.

197  االأذكار، �ض 278، مرجع �سابق.

198  املنهاج �سرح �سحيح م�سلم بن احلجاج لالإمام النووي، �ض 291، مرجع �سابق.

199  القراءة على القبور الأبي بكر اخلالل،  �ض 66.
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واأخرج عن االإمام ال�ّسعبي اأنه قال: كانت االأن�سار اإذا مات لهم الميت اختلفوا اإلى قبره يقروؤون 

عنده القراآن200. 

9- الدعاء للميت بالمغفرة والرحمة ورفع الدرجات.

 ي�ستحب اأن ي�ستغل بعد ال�سالم وقراءة ما يتي�سر من القراآن بالدعاء، فيدعو بما يفتح اهلل 

تعالى به على الزائر، ويقدم الدعوات الماأثورة.

قال اهلل تعالى: ﴿ 

.201﴾                        

وكان النبي �سلى اهلل عليه واآله و�سلم اإذا زار القبور قال: »يرحم اهلل الم�ستقدمين مّنا 

والم�ستاأخرين«202،وعّلم ال�سحابة اأن يقولوا: »اأ�ساأل اهلل لنا ولكم العافية«203. اأخرجه م�سلم.

وعن عوف بن مالك قال: �سّلى ر�سول اهلّل �سلى اهلل عليه واآله و�سلم على جنازة فحفظت 

من دعائه وهو يقول: »الّلهّم اغفر له وارحمه، وعافه واعف عنه، واأكرم نزله، وو�ّسع مدخله، 

واغ�سله بالماء والّثلج والبرد، ونّقه من الخطايا كما نّقيت الّثوب االأبي�ض من الّدن�ض، واأبدله 

داًرا خيًرا من داره، واأهاًل خيًرا من اأهله، وزوًجا خيًرا من زوجه، واأدخله الجّنة واأعذه من 

عذاب القبر، اأو من عذاب الّنار«. قال: حّتى تمّنيت اأن اأكون اأنا ذلك المّيت204.

200  القراءة على القبور الأبي بكر اخلالل، �ض 76، مرجع �سابق.
201  �سورة احل�سر، اآية 10.

202  �سحيح م�سلم، حديث 974.

203  �سحيح م�سلم، حديث 975.

204  �سحيح م�سلم، حديث 963.
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اإلى غير ذلك من االأحاديث الدالة على ا�ستحباب الدعاء لهم، قال االإمام النووي رحمه اهلل 

تعالى في كتاب االأذكار: »ي�ستحب للزائر االإكثار من قراءة القراآن والذكر، والدعاء الأهل تلك 

المقبرة و�سائر الموتى والم�سلمين اأجمعين«205.

10-الدعاء لنف�سه وللمزور ولمن اأحب وللم�سلمين بالخير.

رقة  مو�سع  ـ  الحديث  في  جاء  كما  ـ  القبور  وزيارة  الدعاء،  ا�ستجابة  مظنة  القلب  رقة  اإن 

القلوب، وقد كان النبي �سلى اهلل عليه واآله و�سلم يدعو لنف�سه عند زيارة القبور، كما ورد 

فيما اأخرج االإمام م�سلم في �سحيحه اأنه كان اإذا زار القبور قال:« يرحم اهلل الم�ستقدمين 

منا والم�ستاأخرين«206، وكان يعلم ال�سحابة اأن يقولوا: »اأ�ساأل اهلل لنا ولكم العافية« اأخرجه 

م�سلم207، ويقول: »اللهم ال تحرمنا اأجرهم وال تفتنا بعدهم« اأخرجه اأحمد وابن ماجه208.

اأقرب؛ قال االإمام الذهبي في »�سير  اإذا كانت القبور لل�سالحين فاإن االإجابة  وال �سيما 

اأعالم النبالء« في ترجمة ال�سيدة نفي�سة بنت الح�سن بن زيد بن الح�سن ال�سبط بن علي 

اأبي طالب ر�سوان اهلل تعالى عليهم: » قيل: كانت من ال�سالحات العوابد، والدعاء  بن 

م�ستجاب عند قبرها«209.

الّترياق  معروف  قبر  قال:  الحربّي،  اإبراهيم  وعن   « الكرخي:  معروف  ترجمة  في  وقال 

عندها  ي�ستجاب  المباركة  البقاع  الأّن  عنده؛  الم�سطر  دعاء  اإجابة  يريد  المجّرب، 

الّدعاء«210.

205  االأذكار، �ض 287، مرجع �سابق.

206  �سحيح م�سلم، حديث رقم 974.

207  �سحيح م�سلم، حديث 975.

208   ابن ماجه 1546 وم�سند اأحمد، حديث 24425 

209   �سري اأعالم النبالء للحافظ الذهبي،  )10 / 107(، موؤ�س�سة الر�سالة.

210  �سري اأعالم النبالء، )9/ 343(، مرجع �سابق.
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عند  الح�سين«  الح�سن  »عدة  في  تعالى  اهلل  رحمه  الجزري  ابن  المقرئ  االإمام  وقال 

تعداد اأماكن اإجابة الدعاء: »عند قبور االأنبياء عليهم ال�سالم«211، قال: »وجرب ا�ستجابة 

الدعاء عند قبور ال�سالحين«212.

بركة  ت�سري  اأنها  قدمنا  وقد  البركة،  ونزول  ال�سرف،  مزيد  ذلك  »وجه  ال�سوكاني:  قال 

�سبحانه على من دخل  الذاكرين هلل  ال�سالحين  بركة  ت�سري  الداعي، كما  المكان على 

فيهم ممن لي�ض هو منهم، كما يفيده قوله �سلى اهلل عليه واآله و�سلم: هم القوم ال ي�سقى 

بهم جلي�سهم«213.

11- التزام الهدي النبوي في الت�سرفات والأعمال المتعلقة بالزيارة.

يتعاطاه  مما  وغيرها  بالقبور،  الج�سم  واإل�ساق  الطواف  منها  التي  المبالغات  فيجتنب 

بع�ض العوام لعدم ان�سباط ت�سرفاتهم بميزان العلم وااللتزام بال�سنة.

 قال االإمام النووي في كتابه المجموع �سرح المهذب:

» فرع: ال يجوز اأن يطاف بقبره �سلى اهلل عليه واآله و�سلم ويكره اإل�ساق الظهر والبطن 

بجدار القبر، قاله اأبو عبيد اهلل الحليمي وغيره.

قالوا: ويكره م�سحه باليد وتقبيله، بل االأدب اأن يبعد منه كما يبعد منه لو ح�سره في حياته 

العلماء واأطبقوا عليه، وال يغتر  واآله و�سلم، هذا هو ال�سواب الذي قاله  �سلى اهلل عليه 

بمخالفة كثيرين من العوام وفعلهم ذلك. 

اإلى  يلتفت  وال  العلماء،  واأقوال  ال�سحيحة  باالأحاديث  يكون  اإنما  والعمل  االقتداء  فاإن 

محدثات العوام وغيرهم وجهاالتهم«214.

211  عدة احل�سن احل�سني البن اجلزري، حتقيق حممد ح�سنني خملوف، �ض 37.
212  عدة احل�سن احل�سني، �ض 38، مرجع �سابق.

213  حتفة الذاكرين بعدة احل�سن احل�سني لل�سوكاين، �ض 63.

214   املجموع �سرح املهذب، )257/8( ، مرجع �سابق.
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ر�سول  �سحابة  بع�ض  عن  فعله  ورد  وقد  وتقبيله،  حوله  وما  القبر  م�سح  في  اختلف  وقد 

اأنه ال باأ�ض به، قال الحافظ  اهلل �سلى اهلل عليه واآله و�سلم، ون�ض اأحمد بن حنبل على 

الذهبي: » وقد ثبت اأن عبد اهلل �ساأل اأباه عمن يلم�ض رمانة منبر النبي -�سلى اهلل عليه 

واآله و�سلم- ويم�ض الحجرة النبوية، فقال: ال اأرى بذلك باأ�سًا«215.

 وروى ابن اأبي �سيبة في الم�سنف عن يزيد بن عبد اهلل بن ق�سيط قال: »راأيت نفرًا من 

اأ�سحاب النبي �سلى اهلل عليه واآله و�سلم اإذا خال لهم الم�سجد قاموا اإلى رمانة المنبر 
فم�سحوها ودعوا«.216

واإنه من الغلو المنكر ما يفعله بع�ض المتنطعين من اتهام النا�ض في اأديانهم وعقيدتهم 

بال�سرك وعبادة غير اهلل ب�سبب بع�ض الم�سائل التي يخطوؤون فيها، ومن اأ�سد اأولئك غلًوا 

من يكفر الم�سلمين بم�سائل من الفقه مختلف فيها.

ولينظر المتاأمل عبارة الحافظ الذهبي في معجم ال�سيوخ، وح�سن بيانه، قال رحمه اهلل: 

».. عن نافع، عن ابن عمر: اأّنه كان يكره م�ّض قبر الّنبّي �سلى اهلل عليه واآله و�سلم.

الّنبوّي  القبر  م�ّض  عن  حنبل  بن  اأحمد  �سئل  وقد  اأدب،  اإ�ساءة  راآه  الأّنه  ذلك  كره  قلت: 

وتقبيله، فلم ير بذلك باأ�ًسا، رواه عنه ولده عبد اهلّل بن اأحمد.

فاإن قيل: فهال فعل ذلك ال�سحابة؟ قيل: الأنهم عاينوه حيًا وتملوا به وقبلوا يده وكادوا 

يقتتلون على َو�سوئه واقت�سموا �سعره المطهر يوم الحج االأكبر، ونحن فلما لم ي�سح لنا 

اأال  االأوفر ترامينا على قبره بااللتزام والتبجيل واال�ستالم والتقبيل،  الن�سيب  مثل هذا 

ترى كيف فعل ثابت البناني؟ كان يقبل يد اأن�ض بن مالك وي�سعها على وجهه ويقول: يد 

م�ست يد ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله و�سلم. وهذه االأمور ال يحركها من الم�سلم اإال فرط 

حبه للنبي �سلى اهلل عليه واآله و�سلم، اإذ هو ماأمور باأن يحب اهلل ور�سوله اأ�سد من حبه 

215  �سري اأعالم النبالء، )11/ 212(، مرجع �سابق.

216  م�سنف ابن اأبي �سيبة، حديث 15881.
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لنف�سه، وولده والنا�ض اأجمعين، ومن اأمواله، ومن الجنة وحورها، اأال ترى ال�سحابة في 

فرط حبهم للنبي �سلى اهلل عليه واآله و�سلم، قالوا: اأال ن�سجد لك؟ فقال: ال. فلو اأذن لهم 

ل�سجدوا له �سجود اإجالل وتوقير ال �سجود عبادة، كما قد �سجد اإخوة يو�سف عليه ال�سالم 

ليو�سف، وكذلك القول في �سجود الم�سلم لقبر النبي �سلى اهلل عليه واآله و�سلم على �سبيل 

ف اأن هذا منهي عنه، وكذلك  التعظيم والتبجيل ال يكفر به اأ�ساًل بل يكون عا�سيًا، َفلُيعرَّ

ال�سالة اإلى القبر«217. 

مطلب في م�سروعية التو�سل وا�ستحبابه

              : تعالى  وقال   ،218﴾ قال تعالى : ﴿              

﴿

                                                ﴾ 219، وقــــال تـعـالــــى : ﴿     

         

 .220﴾              

يرجو  م�سروٍع  ب�سبٍب  تعالى  اهلل  اإلى  الداعي  تقرب  ال�سريعة:  وفي  والرجاء،  التقرب  التو�سل: 

اأو  اأو باأحد خلقه كاالأنبياء  اأو بعمل �سالح  اأو ب�سفاته وباأ�سمائه  به القبول، ك�سوؤال اهلل بذاته 

ال�سالحين اأو المالئكة.

217  معجم ال�سيوخ الكبري  للذهبي. )73/1(، مكتبة ال�سديق، الطبعة االأولى، 1988م.

218  �سورة املائدة، اآية 35.

219  �سورة االإ�سراء، اآية 57.

220  �سورة الن�ساء ، اآية 64.
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فمن التو�سل الم�سنون: طلب الداعي حاجته من اهلل تعالى بجاه النبي اأو اأي عبد مقّرب عند 

اهلل تعالى.

اأو  الملك  اأو  النبي  لذلك  تعالى  اهلل  منبثقة من محبة  وهي  والمكانة،  المنزلة  الجاه:  ومعنى 

الموؤمن، فهو راجع ل�سفة من �سفات اهلل تعالى؛ وهي محبته لذلك المتو�ّسل به.

اأو  فالن،  بجاه  الموؤمن:  قال  ف�سواء  والمكانة،  والحق،  والبركة،  المنزلة،  الجاه:  معنى  وفي 

بمنزلته، اأو ببركته، اأو بحقه، اأو بمكانته؛ فكلها بمعنى واحد، وهو الطلب من اهلل تعالى بمحبته 

لذلك المتو�سل به.

واأ�سل التو�سل من االأمور المجمع عليها بين الم�سلمين، واإنما ح�سل خالف في بع�ض �سوره، 

وهي من م�سائل الفقه التي حاول بع�سهم منعها دون م�ستند، وقد ت�سافرت اأدلة ال�سرع الكريم 

على جوازها، بل ثبت ذلك عن النبي �سلى اهلل عليه واآله و�سلم واأ�سحابه الكرام ومن بعدهم 

من العلماء.

فعن �سيدنا عثمان بن حنيف ر�سي اهلل عنه اأّن رجاًل �سرير الب�سر اأتى الّنبّي �سّلى اهلّل عليه 

واآله و�سّلم فقال: ادع اهلّل لي اأن يعافيني، فقال: اإن �سئت اأّخرت لك وهو خير واإن �سئت دعوت، 

اأ فيح�سن و�سوءه وي�سّلي ركعتين ويدعو بهذا الّدعاء: »الّلهّم اإّني  فقال: ادعه، فاأمره اأن يتو�سّ

اأ�ساألك واأتوّجه اإليك بنبيك محّمد نبّي الّرحمة يا محّمد اإّني توّجهت بك اإلى رّبي في حاجتي 

هذه لتق�سى الّلهّم �سّفعه فّي«)221( .

وروى البخاري عن �سيدنا اأن�ض بن مالك اأن �سيدنا عمر بن الخطاب ر�سي اهلل عنه كان اإذا 

قحطوا ا�ست�سقى بالعبا�ض بن عبد المطلب ر�سي اهلل عنه، فقال: »اللهم اإّنا كّنا نتو�سل اإليك 

بنبينا فت�سقينا، واإنا نتو�سل اإليك بعم نبينا فا�سقنا، قال: في�سقون« )222( .

م�سند اأحمد، حديث 17240، �سنن الرتمذي، حديث 3578، �سنن ابن ماجه، حديث 1385، وغريهم .  221

�سحيح البخاري، حديث 1010.  222
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وعن اأبي �سعيد الخدري ر�سي اهلل عنه قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله و�سلم: من خرج من 

بيته اإلى ال�سالة، فقال: »اللهم اإني اأ�ساألك بحق ال�سائلين عليك، واأ�ساألك بحق مم�ساي هذا، 

فاإني لم اأخرج اأ�سرًا وال بطرًا، وال رياء وال �سمعة، بل خرجت اتقاء �سخطك، وابتغاء مر�ساتك، 

فاأ�ساألك اأن تعيذني من النار، واأن تغفر لي ذنوبي، اإنه ال يغفر الذنوب اإال اأنت، اأقبل اهلل عليه 

بوجهه، وا�ستغفر له �سبعون األف ملك«)223(. 

وال فرق في التو�سل بين اأن يكون المتو�ّسل به حيًا اأو ميتًا؛ اإذ اإن الم�سلم يتو�سل اإلى اهلل تعالى 

محبته  اأو  اأنبيائه  من  لنبي  تعالى  اهلل  ومحبة  يحبهم،  تعالى  اهلل  الأن  بالموؤمنين  اأو  بالنبي 

للموؤمنين من عباده ال تزول بعد الوفاة، بل تلك المحبة باقية، وما دامت باقية فالتو�سل بها 

باق.

عن مالك الدار وكان خازن عمر ر�سي اهلل عنه قال: »اأ�ساب النا�ض قحط في زمن عمر، فجاء 

اإلى قبر النبي �سلى اهلل عليه واآله و�سلم فقال: يا ر�سول اهلل! ا�ست�سق الأمتك فاإنهم قد  رجل 

هلكوا، فاأتي الرجل في المنام فقيل له: ائت عمر فاأقرئه ال�سالم، واأخبره اأنكم م�سقّيون..«)224(. 

و�سيدنا عمر وال�سحابة ر�سي اهلل عنهم لم ينكروا ذلك.

وقد جرى على هذا فعل الموؤمنين في كل ع�سر وم�سر، بل بّوب العلماء لحديث �سيدنا عثمان 

بن حنيف ال�سابق بـ ) باب �سالة الحاجة (؛ اإ�سارة اإلى اأنه كلما اأراد الموؤمنون حاجة تو�سلوا 

بالنبي �سلى اهلل عليه واآله و�سلم، وكذلك فاإن فعل �سيدنا عمر ر�سي اهلل عنه ي�سير اأن للموؤمن 

اأن يتو�سل بالعباد الموؤمنين في حاجته الخا�سة، وفي الحاجة العامة التي تنزل بهم، ولم ينكر 

اأحد عليه، ال من ال�سحابة ر�سي اهلل تعالى عنهم، وال من العلماء من بعدهم. وما قاله بع�ض 

م�سند اأحمــد ، حديث 11156، و�سنن ابــن ماجــه، حديــث 778، وم�سنــف ابن اأبي �سيبــة ، حديــث   223

29202، حديث ح�سن، ح�سنه جماعة من احلفاظ كاإبن حجر يف نتائج االأفكار )272/1( والعراقي يف 
تخريج االإحياء )291/1(

رواه ابن اأبي �سيبة ، حديث 32002 ، وابن ع�ساكر يف تاريخه )489/56( . وقال احلافظ ابن حجر يف   224

»فتح الباري« )495/2( : اإ�سناده �سحيح .
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من ال يعتد به من جواز التو�سل بالحي دون الميت موهم اأن للحي ا�ستقالاًل بالنفع وال�سر من 

دون اهلل تعالى، وهذا ينافي اأ�سل االعتقاد والتوحيد.

قال �سيخ االإ�سالم تقي الدين ال�ّسبكي رحمه اهلل تعالى في �سفاء ال�سقام: 

اإلى  و�سلم  واآله  عليه  اهلل  �سلى  بالنبي  والت�سفع  واال�ستعانة  التو�سل  ويح�سن  يجوز  اأنه  »اعلم 

ربه �سبحانه وتعالى، وجواز ذلك وح�سنه من االأمور المعلومة لكل ذي دين، المعروفة من فعل 

االأنبياء والمر�سلين، و�سير ال�سلف ال�سالحين، والعلماء والعوام من الم�سلمين«225.

وقد اتفقت كلمة جمهور علماء المذاهب االأربعة على جوازه وح�سنه.

)تنبيه(: وهنا ُنَنّبه اإلى اأنه لي�ض لكل اأحد اأن يّدعي باأن فالنًا من اأولياء اهلل تعالى واأن فالنًا من 

ال�سالحين، دون �سوابط �سرعية يتفق عليها اأهل العلم والمعرفة بهذا ال�ساأن، بل ينبغي هنا اأن 

نهتم بقبور االأنبياء والمر�سلين وال�سحابة واأئمة الم�سلمين ال�سابقين ، وال نغالي في الزيادة 

باّدعاء بع�ض من ال يوثق به في هذا الزمان بوالية اأنا�ض معا�سرين الإقامة القباب والم�ساهد 

والم�ساجد على قبورهم واأ�سرحتهم ، فاإن ال�سلف ال�سابقين من االأنبياء                   

وال�سحابة واأئمة اأهل البيت لن ياأتي بعدهم من يوازيهم ويماثلهم في الف�سل والمنزلة ، ن�ساأل 

اهلل تعالى اأن يدخلنا جميعًا في عباده ال�سالحين المقبولين.

مطلب في م�سروعية بناء الم�ساجد عند القبور

من المعلوم عند جميع الم�سلمين اأن �سيدنا ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله و�سلم دفن في بيته 

الذي توفي فيه وهو مال�سق لم�سجده باتفاق ال�سحابة واإجماعهم، ثم دفن بجانبه �ساحباه 

اأدخلت  اأبو بكر و�سيدنا عمر ر�سي اهلل تعالى عنهما في تلك الحجرة الم�سّرفة، التي  �سيدنا 

في عهد التابعين في م�سجده ال�سريف زمن والية عمر بن عبد العزيز على المدينة. وقد اأخبر 

�سفاء ال�سقام يف زيارة خري االأنام �سلى اهلل عليه و�سلم للتقي ال�سبكي، �ض 357، دار الكتب العلمية.  225
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النبي باأن ما بين قبره ومنبره قطعة من الجنة، فقال �سلى اهلل عليه واآله و�سلم: »ما بين قبري 

ومنبري رو�سة من ريا�ض الجنة« 226.

قال ال�سيد المحدث اأحمد ابن ال�سديق الغماري في كتابه »اإحياء المقبور227«: »واأما االأولياء 

حقهم  في  ا�ستحبابه  بل   - قبورهم  على  البناء  اأي   - جوازه  على  جماعة  فن�ض  وال�سالحون 

تعظيمًا لحرمتهم وحفظًا لقبورهم من االمتهان واالندثار الذي يعدم معه االنتفاع بزيارتهم 

جاز  القبور  على  بالبناء  والعمل   : الفا�سي  العمل  على  العميري  �سرح  وفي   ... بهم  والتبرك 

اأي�سا، وقد كتب �سيخ �سيوخنا �سيدي عبد القادر الفا�سي في ذلك بما ن�ض المراد منه: ولم 

وفي  معلوم،   هو  كما  وغربًا  �سرقًا  االإ�سالم  واآئمة  ال�سالحين  مقابر  على  يبنون  النا�ض  يزل 

ودفع  اأوليائه  بزيارة  النتفاعهم  اهلّل  عباد  م�سلحة  واجتالب  اهلل  حرمات  تعظيم  ذلك 

ولو  اندرا�سها،   وعدم  قبورهم  تعيين  على  والمحافظة  ذلك  وغير  والحفر  الم�سي  مف�سدة 

اندر�ض  بل  وُتْجَهل  تندر�ض  لم  االأنبياء  قبور  على  المتقدمة  االأمم  من  المحافظة  وقعت 

انتهى  باأمرهم.  االعتناء  وقلة  بهم  االهتمام  لعدم  والعلماء  االأولياء  قبور  من  كثير  اأي�سًا 

به«. اهلل  نفعنا  م�سي�ض  بن  ال�سالم  عبد  موالنا  �سريح  على  البناء  عن  �ساأله  لمن  ذلك  ذكر 

اأن يبنى على قبره م�سجدًا  واإنما جرت ال�سنة بدفن موتى  اأن كل م�سلم ينبغي  وهذا ال يعنى 

الم�سلمين في المقابر المعدة والمخ�س�سة للدفن من عهد النبى �سلى اهلل عليه واآله و�سلم 

اإلى يومنا هذا،  وكان �سلى اهلل عليه واآله و�سلم يزور تلك المقبرة الم�سماة )بقيع الغرقد( 

كل ميت من  لي�ض  اأنه  على  يدل  وهذا  المطهرة  النبوية  وال�سيرة  الحديث  كتب  في  الم�سهورة 

الم�سلمين يبنى عليه .

رواه بلفظ ) قربي ( اأحمد يف امل�سند ، حديث 11610، وح�سنه �سعيب واملعلقون على امل�سند، وابن اأبي   226

�سيبة يف امل�سنف، حديث 31659 ، والن�سائي يف ال�سنن الكربى ، حديث 4276 ، والطرباين يف الكبري، 
حديث 13156.

اإحياء املقبور من اأدلة ا�ستحباب بناء امل�ساجد والقباب على القبور �ض)16( لل�سيد ال�سريف اأحمد ابن   227

ال�سّديق الغماري.
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لكن جرت عادة اأهل االإ�سالم ببناء الم�ساجد بجانب بع�ض القبور اأو عليها؛ رجاء عودة بركة 

ال�سلوات وقراءة القراآن على الميت، وكذلك يوؤدي بناء الم�سجد لكثرة الزائرين للقبر والأجل 

ال�سالة، وكذلك اإدراك ال�سالة في جماعة لمن اأدركه وقت ال�سالة وهو في

بع�سهم  ولكن  ال�سريعة،  جهة  من  فيه  �سيء  ال  المكان  هذا  في  الم�سجد  وبناء  الميت،  زيارة 

قبور  اتخذ  لعن من  فيه  الذي  و�سلم:  واآله  النبي �سلى اهلل عليه  الفعل لحديث  ي�ست�سكل هذا 

اأنبيائهم م�ساجد. واالحتجاج بهذا الحديث بعيد المنال، ومخالف لفهم العلماء رحمهم اهلل 

تعالى، وعمل االأمة قاطبة من زمن ال�سحابة ر�سي اهلل عنهم اإلى هذا اليوم بخالفه كما تقّدم 

من دفن النبي �سلى اهلل عليه واآله و�سلم و�ساحبيه ر�سوان اهلل عليهما في الم�سجد النبوي، 

واإليك كالم العلماء في فهم هذا الحديث والجواب عليه :

اأن اليهود قتلة  قال ال�سيد المحدث عبد اهلل ابن ال�سديق الغماري 228: »اإن اهلل تعالى اأخبر 

االأنبياء :

قال �سبحانه : ﴿

            ﴾229، وقال اأي�سًا �سبحانه: 

﴿

اأمرين:  بين  دائر  االأنبياء  مع  اليهود  حال  اأن  االآية  هذه  اأفادت   ،  230﴾          

و�سلم  واآله  عليه  اهلل  �سلى  النبي  ُبِعَث  اأن  اإلى  هذا  على  وا�ستمروا   .... والقتل  التكذيب، 

في  الحديث  وهذا  م�سمومة،  �ساة  كتف  له  قّدموا  حين  االأولى  المرة  مرتين  قتله  فحاولوا 

عليه يلقوا  اأن  فاأرادوا   - الن�سير  بنى  اإلى  ذهب  حين  االأخرى  والمرة  ال�سحيحين231، 

يف كتابة »الفوائد املق�سودة يف بيان االأحاديث ال�ساذة املردوة« �ض)12( لل�سريف املحدث عبد اهلل   228

الغماري اأعلى اهلل درجته.
229  �سورة البقرة، اآية 61.

230  �سورة البقرة، اآية 87.

231  رواه البخاري )2617( وم�سلم )2190(.
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من ينج  لم  قتلهم  من   - االأنبياء  من  نجا  ومن  ويقتلوه  �سخرة  و�سلم  واآله  عليه  اهلل  �سلى 

تكذيبهم واإذايتهم فكيف يتخذون قبور اأنبيائهم م�ساجد ؟ هذا غير معقول «.

نعم المعهود دفن موتى الم�سلمين في المقابر المعدة للدفن، لكن قد جرت عادة اأهل االإ�سالم 

القراآن  وقراءة  ال�سلوات  بركة  عودة  رجاء  عندها؛  اأو  القبور  بع�ض  بجانب  الم�ساجد  ببناء 

لي�سلوا  الم�سجد  فيهيئ  النا�ض  اجتماع  محل  والقبور  المدافن  بع�ض  الأن  وكذلك  الميت،  على 

المكتوبات اإذا اأدركتهم، ولي�سهل لمن اأراد التنفل.

نعود للحدث: »لعن اليهود والن�سارى التخاذ قبور اأنبيائهم م�ساجد«، فهذا بع�ض كالم االأئمة 

اأي�سًا فيه:

1- االإمام البخاري ذكر الحديث في اأكثر من مو�سع، وترجم له مرة بقوله: » باب ما يكره 

من اتخاذ الم�ساجد على القبور« 232.

 وقوله: »ما يكره من اتخاذ..« مقت�ساه اأنه لي�ض كل بناء مكروهًا الأن »من« للتبعي�ض، ولذا 

وهذه  القبر«233  على  الم�سجد  بناء  باب   « بقوله:  وترجم  اأبواب  بثمانية  ذلك  بعد  ذكره 

الترجمة الثانية تدل على اختيار االإمام البخاري جواز ذلك.

على  الم�ساجد  اّتخاذ  يكره من  ما  باب  )قوله   « الباري:  فتح  في  ابن حجر  الحافظ  قال 

القبور( ترجم بعد ثمانية اأبواب: )باب بناء الم�سجد على القبر(. قال ابن ر�سيد: االّتخاذ 

اأعّم من البناء، فلذلك اأفرده بالّترجمة، ولفظها يقت�سي اأّن بع�ض االّتخاذ ال يكره فكاأّنه 

يف�سل بين ما اإذا ترّتبت على االّتخاذ مف�سدة اأو ال..«234.

رواه بلفظ ) قربي ( اأحمـد يف امل�سنــد ، حديــث 11610، وح�سنــه �سعيب ، وابن اأبي �سيبــة يف   232

امل�سنف، حديث 31659 ، والن�سائي يف ال�سنن الكربى ، حديث 4276 ، والطرباين يف الكبري،  
  حديث 13156.

233  �سحيح البخاري، ) 2 / 90 (.

234  فتح الباري، ) 3/ 200(، مرجع �سابق.
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2- وقال االإمام الحافظ ابن عبد البر في التمهيد: »وقد احتج بع�ض من ال يرى ال�سالة في 

المقبرة بهذا الحديث وال حجة له فيه« 235.

وقال رحمه اهلل تعالى اأي�سًا: » زعم قوم اأّن في هذا الحديث ما يدل على كراهية ال�سالة 

في المقبرة واإلى القبور ولي�ض في ذلك عندي حجة« 236.

3- قال االإمام ابن بّطال في �سرح �سحيح البخاري: »فاإن قيل: فهل يجوز اأن يبنى الم�سجد 

قبور  والن�سارى التخاذهم  اليهود  لعنة  يدخل في معنى ذلك  وهل  الم�سلمين،  قبور  على 

اأنه عليه ال�سالة وال�سالم  اأنبيائهم م�ساجد؟ قيل: ال يدخل ذلك؛ الفتراق المعنى وذلك 

اأخبر اأن اليهود يتخذون قبور اأنبيائهم م�ساجد ويق�سدونها بعبادتهم، وقد ن�سخ اهلل جميع 

المعبودات باالإ�سالم والتوحيد واأمر بعبادته وحده ال �سريك له«237.

فاإذا كان الحديث لي�ض كما يفهمه المغالون في االإنكار، فاإن االأدلة قد ت�سافرت على جواز 

ال�سالة في البناء الذي يكون بجانب القبر اأو عليه ويدل عليه االآتي:

- اأن �سيدتنا عائ�سة ر�سي اهلل عنها - وهي ممن روى حديث اللعن ال�سابق- كانت ت�سلي 

في حجرتها وفيها ثالثة قبور فقد روى االإمام م�سلم في �سحيحه، عن ه�سام بن عروة 

الحجرة،  رّبة  يا  ا�سمعي  الحجرة،  رّبة  يا  ا�سمعي  ويقول:  يحّدث  هريرة  اأبو  كان  قال: 

وعائ�سة ت�سّلي فلّما ق�ست �سالتها قالت لعروة: اأال ت�سمع اإلى هذا ومقالته اآنًفا. اإّنما كان 

الّنبّي �سلى اهلل عليه واآله و�سلم يحّدث حديًثا لو عّده العاّد الأح�ساه238.

235  فتح الباري، ) 3/ 200(، مرجع �سابق.

236  فتح الباري، ) 3/ 200(، مرجع �سابق.

237  ابن بطال، �سرح �سحيح البخاري، )81/2(.

238  ابن بطال، �سرح �سحيح البخاري، )81/2(.
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ومن المعلوم اأن �سيدنا عروة ولد اأوائل خالفة �سيدنا عثمان بن عفان ر�سي اهلل عنه كما ن�ض 

اأبي  اأنه حال �سماعه لكالم  اأي:  على ذلك الحافظ ابن حجر في التقريب )الترجمة 4561(، 

هريرة كانت القبور الثالثة في الحجرة و�سيدتنا عائ�سة ر�سي اهلل عنها ت�سلي في الحجرة.

وال�سيدة عائ�سة ر�سي اهلل عنها هي من هي فقًها وعلًما، اأ�سف اإلى ذلك اأنها روت الحديث، فلو 

كان يدل على التحريم لما خفي عليها. 

- روى الطبراني والبزار عن ابن عمر ر�سي اهلل عنه قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله 

و�سلم: » في م�سجد الخيف قبر �سبعين نبّيًا« 239.

وجاء في المدونة: » قلت البن القا�سم: هل كان مالك يو�سع اأن ي�سلي الرجل وبين يديه 

قبر يكون �سترة له؟ قال: كان مالك ال يرى باأ�سا بال�سالة في المقابر، وهو اإذا �سلى في 

المقبرة كانت القبور اأمامه وخلفه وعن يمينه وعن ي�ساره.

قال: وقال مالك: ال باأ�ض بال�سالة في المقابر.

اأ�سحاب ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله و�سلم كانوا ي�سلون في  اأن بع�ض  قال وبلغني: 

المقبرة« 240.

نموذج �سيغة ال�سالم على �سيدنا ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله و�سلم

قال العالمة ابن الهمام الحنفي في كتابه فتح القدير:

»وينبغي اأن يكون وقوف الّزائر على ما ذكرنا ، بخالف تمام ا�ستدبار القبلة وا�ستقباله �سلى 

اهلل عليه واآله و�سلم فاإّنه يكون الب�سر ناظًرا اإلى جنب الواقف ، وعلى ما ذكرنا يكون الواقف 

الة وال�ّسالم وب�سره فيكون اأولى ، ثّم يقول في موقفه : ال�ّسالم عليك  م�ستقباًل وجهه عليه ال�سّ

239  ابن بطال، �سرح �سحيح البخاري، )81/2(.
240  ابن بطال، �سرح �سحيح البخاري،  )81/2(.
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يا ر�سول اهلّل ، ال�ّسالم عليك يا خير خلق اهلّل ، ال�ّسالم عليك يا خيرة اهلّل من جميع خلقه ، 

ال�ّسالم عليك يا حبيب اهلّل ، ال�ّسالم عليك يا �سّيد ولد اآدم ، ال�ّسالم عليك اأّيها الّنبّي ورحمة 

اهلّل وبركاته يا ر�سول اهلّل، اإّني اأ�سهد اأن ال اإله اإال اهلّل وحده ال �سريك له واأّنك عبده ور�سوله 

 ، الغّمة  وك�سفت  االأّمة  ون�سحت  االأمانة  واأّديت  الّر�سالة  بّلغت  قد  اهلّل  ر�سول  يا  اأّنك  واأ�سهد 

فجزاك اهلّل عّنا خيًرا ، جزاك اهلّل عّنا اأف�سل ما جازى نبيًّا عن اأّمته.

والف�سيلة،  الو�سيلة  و�سلم  واآله  عليه  اهلل  �سلى  محّمًدا  �سّيدنا  ور�سولك  عبدك  اأعط  الّلهّم 

والّدرجة العالية الّرفيعة، وابعثه المقام المحمود اّلذي وعدته، واأنزله المنزل المقّرب عندك، 

اإّنك �سبحانك ذو الف�سل العظيم.

الة وال�ّسالم. وي�ساأل اهلّل تعالى حاجته متو�ّساًل اإلى اهلّل بح�سرة نبّيه عليه ال�سّ

واأعظم الم�سائل واأهّمها �سوؤال ح�سن الخاتمة والّر�سوان والمغفرة، ثّم ي�ساأل الّنبّي �سّلى اهلّل 

عليه واآله و�سّلم ال�ّسفاعة فيقول:

يا ر�سول اهلّل اأ�ساألك ال�ّسفاعة، يا ر�سول اهلّل اأ�ساألك ال�ّسفاعة واأتو�ّسل بك اإلى اهلّل في اأن اأموت 

م�سلًما على مّلتك و�سّنتك.

اهلّل من فالن بن  يا ر�سول  ال�ّسالم عليك  بتبليغ �سالمه فيقول:  اأو�ساه  وليبّلغ �سالم من  هذا 

فالن، اأو فالن بن فالن ي�سّلم عليك يا ر�سول اهلّل.

يروى اأّن عمر بن عبد العزيز رحمه اهلّل كان يو�سي بذلك وير�سل البريد من ال�ّسام اإلى المدينة 

ال�ّسريفة بذلك، ومن �ساق وقته عّما ذكرناه اقت�سر على ما يمكنه.

ا ، ثّم يتاأّخر عن يمينه اإذا كان م�ستقباًل قيد ذراع  وعن جماعة من ال�ّسلف االإيجاز في ذلك جدًّ

في�سّلم على اأبي بكر ر�سي اهلّل عنه ، فاإّن راأ�سه حيال منكب الّنبّي �سلى اهلل عليه واآله و�سلم ، 

وعلى ما ذكرنا يكون تاأّخره اإلى ورائه بجانبه فيقول : ال�ّسالم عليك يا خليفة ر�سول اهلّل �سّلى 

ّديق ، جزاك اهلّل عن اأّمة محّمد   خيًرا ، ثّم  اهلّل عليه واآله و�سّلم ، وثانيه في الغار اأبا بكر ال�سّ

ّديق  ّديق كراأ�ض ال�سّ يتاأّخر كذلك قدر ذراع في�سّلم على عمر ر�سي اهلّل عنه ، الأّن راأ�سه من ال�سّ
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من الّنبّي �سلى اهلل عليه واآله و�سلم فيقول : ال�ّسالم عليك يا اأمير الموؤمنين عمر الفاروق اّلذي 

اأعّز اهلّل به االإ�سالم ، جزاك اهلّل عن اأّمة محّمد �سلى اهلل عليه واآله و�سلم خيًرا ، ثّم يرجع 

اإلى حيال وجه الّنبّي �سلى اهلل عليه واآله و�سلم فيحمد اهلّل ويثني عليه وي�سّلي وي�سّلم على نبّيه 

الة والّت�سليم . ويدعو وي�ست�سفع له ولوالديه ولمن اأحّب ، ويختم دعاءه باآمين وال�سّ

حابة وال الّتابعين«241. وقيل ما ذكر من العود اإلى راأ�ض القبر ال�ّسريف لم ينقل عن ال�سّ

ومما ذكره الأئمة والعلماء اأي�ساً ما قاله الإمام النووي رحمه اهلل تعالى، فاإنه قال في كتابه 

»المجموع �سرح المهذب242« �سارحاً كيفية زيارة قبر �سيدنا ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله 

و�سلم و�ساحبيه �سيدنا اأبي بكر و�سيدنا عمر ر�سي اهلل عنهما:

»وليكن من اأول قدومه اإلى اأن يرجع م�ست�سعرًا لتعظيمه ممتلئ القلب من هيبته كاأنه يراه، فاإذا 

و�سل باب م�سجده �سلى اهلل عليه واآله و�سلم فليقل الذكر الم�ستحب في دخول كل م�سجد ... 

ويقّدم رجله اليمنى في الدخول والي�سرى في الخروج كما في �سائر الم�ساجد، فاإذا دخل ق�سد 

... فاإذا  المنبر  الم�سجد بجنب  ، في�سلي تحية  القبر والمنبر  الكريمة وهي ما بين  الرو�سة 

�سلى التحية في الرو�سة اأو غيرها من الم�سجد �سكر اهلل تعالى على هذه النعمة، و�ساأله اإتمام 

ما ق�سده وقبول زيارته، ثم ياأتي القبر الكريم في�ستدبر القبلة وي�ستقبل جدار القبر، ويبعد 

من راأ�ض القبر نحو اأربع اأذرع ... ويقف ناظرًا اإلى اأ�سفل ما ي�ستقبله من جدار القبر غا�ض 

الّطرف - اأي الب�سر- في مقام الهيبة واالإجالل، فارغ القلب من عالئق الدنيا، م�ستح�سرًا 

اأي   - يق�سد  بل  �سوته،  يرفع  وال  ي�سّلم  ثم  بح�سرته،  هو  من  ومنزلة  موقفه  جاللة  قلبه  في 

يخف�ض- فيقول: 

ال�سالم عليك يا ر�سول اهلل ، ال�سالم عليك يا نبي اهلل ، ال�سالم عليك يا خيرة  اهلل ، ال�سالم 

عليك يا حبيب اهلل ، ال�سالم عليك يا �سيد المر�سلين وخاتم النبيين ، ال�سالم عليك يا خير 

241   فتح القدير البن الهمام احلنفي، )181/3(، دار الفكر.
242  املجموع �سرح املهذب لالمام النووي )273/8(.
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الخالئق اأجمعين ، ال�سالم عليك وعلى اآلك واأهل بيتك واأزواجك واأ�سحابك

يا  ، جزاك اهلل  ال�سالحين  ، وجميع عباد اهلل  النبيين  �سائر  ال�سالم عليك وعلى   ، اأجمعين 

ر�سول اهلل عنا اأف�سل ما جزى نبيًا ور�سواًل عن اأمته ، و�سلى عليك كلما ذكرك ذاكر وغفل عن 

لَِّى على اأحد من الخلق اأجمعين ، اأ�سهد اأن ال اإله اال اهلل وحده  ذكرك غافل ، اأف�سل واأكمل ما �سُ

اأنك بّلغت الر�سالة واأّديت  اأنك عبده ور�سوله وخيرته من خلقه ، واأ�سهد  ال �سريك له واأ�سهد 

اآته الو�سيلة والف�سيلة  ، اللهم  االأمانة ، ون�سحت االأّمة ، وجاهدت في اهلل تعالى حق جهاده 

وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته،  واآته نهاية ما ينبغي اأن ي�ساأله ال�سائلون ، اللهم �سل على 

�سيدنا محمد عبدك ور�سولك النبي االأمي ، وعلى اآل �سيدنا محمد واأزواجه وذريته ، كما �سليت 

على �سيدنا اإبراهيم وعلى اآل �سيدنا اإبراهيم ، وبارك على �سيدنا محمد وعلى اآل �سيدنا محمد، 

كما باركت على �سيدنا اإبراهيم وعلى اآل �سيدنا اإبراهيم ، في العالمين اإنك حميد مجيد .

ومن طال عليه هذا كله اقت�سر على بع�سه، واأقله: ال�سالم عليك يا ر�سول اهلل �سلى اهلل عليك 

و�سلم.

وجاء عن ابن عمر وغيره من ال�سلف االقت�سار جدًا. فعن ابن عمر ما ذكرناه عنه قريبًا، وعن 

مالك يقول: ال�سالم عليك اأيها النبي ورحمة اهلل وبركاته.

واإن كان قد اأو�سي بال�سالم عليه �سلى اهلل عليه واآله و�سلم، قال: ال�سالم عليك يا ر�سول اهلل 

من فالن بن فالن.

اأو: فالن ابن فالن ي�سّلم عليك يا ر�سول اهلل، اأو نحو هذه العبارة. ثم يتاأّخر اإلى �سوب يمينه 

قدر ذراع لل�سالم على اأبي بكر ر�سي اهلل عنه الأن راأ�سه عند منكب ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه 

واآله و�سلم فيقول: ال�سالم عليك يا اأبا بكر �سفي ر�سول اهلل وثانيه في الغار، جزاك اهلل عن 

اأمة ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله و�سلم خيرًا. ثم يتاأّخر اإلى �سوب يمينه قدر ذراع لل�سالم 

على عمر ر�سي اهلل عنه ويقول: ال�سالم عليك يا عمر الذي اأعز اهلل به االإ�سالم، جزاك اهلل 

عن اأمة نبيه �سلى اهلل عليه واآله و�سلم خيرًا.
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ثم يرجع اإلى موقفه االأول قبالة وجه ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله و�سلم ويتو�ّسل به في حق 

نف�سه وي�ست�سفع به اإلى ربه �سبحانه وتعالى، ومن اأح�سن ما يقول ما حكاه الماوردي والقا�سي 

اأبو الطيب و�سائر اأ�سحابنا عن العتبي م�ستح�سنين له، قال: كنت جال�سًا عند قبر ر�سـول اهلل 

�سـلى اللـه عليـه واآلـه و�سلـم، فجـاء اأعرابّي، فقال: ال�سالم عليك يا ر�سول اهلل، 

�سمعت اهلل يقول: ﴿

                   ﴾ .  وقد جئتك م�ستغفرًا من ذنبي 

م�ست�سفعًا بك اإلى ربي، ثم اأن�ساأ يقول:

         يا خير من دفنت بالقاع أعظمه          فطاب من طيبهنّ القاع واألكم
         نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه          فيه العفاف وفيه الجود والكرم

ثم ان�سرف فحملتني عيناي، فراأيت النبي �سلى اهلل عليه واآله و�سلم في النوم، فقال: يا عتبّي 

الحق االأعرابّي فب�سره باأن اهلل تعالى قد غفر له.

ويدعو  ويمجده  تعالى  اهلل  ويحمد  القبلة  وي�ستقبل   ... فيقف  القبر  راأ�ض  اإلى  يتقّدم  ثم   ....

لنف�سه بما �ساء ولوالديه ومن �ساء من اأقاربه وم�سايخه واإخوانه و�سائر الم�سلمين ثم يرجع اإلى 

الرو�سة فيكثر فيها من الدعاء وال�سالة ويقف عند المنبر ويدعو« 243 .

243  املجموع �سرح املهذب، )273/8(، مرجع �سابق.
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   نموذج ما يقوله في ال�سالم والزيارة لأ�سرحة الأنبياء وال�سحابةوالعلماء وال�سالحين

قد ذكرنا فيما �سبق من �سنن واآداب الزيارة ال�سالم على �ساحب القبر والدعاء، وهنا نذكر 

�سيغة ال�سالم والدعاء .

فاإذا كان �ساحب ال�سريح نبياً يقول : ال�سالم عليك يا نبي اهلل ، ال�سالم عليك يا حبيب اهلل، 

اإلى  يا من دعا  ال�سالم عليك   ،  ........ �سيدي  يا  ال�سالم عليك   ، ولي اهلل  يا  ال�سالم عليك 

اهلل  ، ال�سالم عليك وعلى اأهل بيتك واأزواجك واأ�سحابك المتقين ، ال�سالم عليك وعلى �سائر 

النبيين، وجميع عباد اللـه ال�سالحيـن ، جـزاك اهلل عـن اأمتـك خيـر الجـزاء ،                                               

له  اإله اال اهلل وحده ال �سريك  اأن ال  اأ�سهد   ، واأن�سارك  اأتباعك  و�سلى اهلل عليك و�سلم وعلى 

اهلل،  اأنبياء  من  نبي  اأنك  واأ�سهد   ، وخيرته من خلقه  ور�سوله  عبده  �سيدنا محمدًا  اأن  واأ�سهد 

واأ�سهد اأنك بّلغت الر�سالة واأّديت االأمانة ، ون�سحت االأّمة ، فجزاك اهلل خير الجزاء، اللهم اإني 

اأتو�سل اإليك بنبيك )وتذكر ا�سمه بالتبجيل واالحترام ....( اأن ترحمنا وتعفو عنا وتحيينا حياة 

ال�سعداء حياة من تحب بقاءه ، واأن تتوفانا وفاة ال�سهداء وفاة من تحب لقاءه ، واأن تختم لنا 

بخاتمة ال�سعادة، واأن ترزقنا ال�سعادة في الدنيا واالآخرة ، اللهم اإني اأ�ساألك من خير ما �ساألك 

منه �سيدنا محمد �سلى اهلل عليه واآله و�سلم ، واأعوذ بك من �سر ما ا�ستعاذك منه �سيدنا محمد 

�سلى اهلل عليه واآله و�سلم .

ويدعو اهلل تعالى بما �ساء ويتو�سل اإليه تعالى بجاه هذا النبي بما اأراد.

واإذا كان �ساحب ال�سريح �سحابياً يقول : ال�سالم عليك يا �ساحب ر�سول اهلل ، ال�سالم عليك 

يا حبيب اهلل ، ال�سالم عليك يا ولي اهلل ، )واإن كان �سحابيا �سهيدا زاد: ال�سالم عليك اأيها 

ال�سهيد( ، ال�سالم عليك اأيها العبد ال�سالح ، ال�سالم عليك اأيها المجاهد ، ال�سالم عليك يا 

من اأطاع اهلل ، ال�سالم عليك يا من اأجاب اهلل ، ال�سالم عليك يا من اأطاع ر�سول اهلل ، ال�سالم 

عليك يا �سيدي )وتذكر ا�سمه بالتبجيل واالحترام....(، جزاك اهلل تعالى خير ما يجازي عباده 
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، ورفع اهلل منزلتك مع �سيد المر�سلين والنبيين وال�سديقين  واأولياءه المقربين  ال�سالحين، 

وال�سهداء وال�سالحين ، ال�سالم على جميع عباد اهلل ال�سالحين ، ن�سهد اأنك اأديت االأمانة ، 

وخدمت ر�سولك �سلى اهلل عليه واآله و�سلم في اأداء هذه الر�سالة، اللهم اإني اأتو�سل اإليك ب�سيدنا 

)وتذكر ا�سمه بالتبجيل واالحترام( اأن ترحمنا وتعفو عنا وتحيينا حياة ال�سعداء حياة من تحب 

بقاءه ، واأن تتوفانا وفاة ال�سهداء وفاة من تحب لقاءه ، واأن تختم لنا بخاتمة ال�سعادة ، واأن 

�سيدنا محمد  �ساألك منه  ما  اأ�ساألك من خير  اإني  اللهم   ، واالآخرة  الدنيا  ال�سعادة في  ترزقنا 

�سلى اهلل عليه واآله و�سلم ، واأعوذ بك من �سر ما ا�ستعاذك منه �سيدنا محمد �سلى اهلل عليه 

واآله و�سلم .

ويدعو اهلل تعالى بما �ساء ويتو�سل اإليه تعالى بجاه هذا ال�سحابي بما اأراد.

واإذا كان �ساحب ال�سريح ولياً يقول : ال�سالم عليك يا ولي اهلل ، ال�سالم عليك يا حبيب اهلل، 

ال�سالم عليك اأيها العبد ال�سالح ، ال�سالم عليك اأيها المجاهد ، ال�سالم عليك يا من اأطاع 

اهلل ، ال�سالم عليك يا من اأجاب اهلل ، ال�سالم عليك يا من اأطاع ر�سول اهلل ، ال�سالم عليك 

عباده  يجازي  ما  خير  تعالى  اهلل  جزاك  واالحترام....(،  بالتبجيل  ا�سمه  )وتذكر  �سيدي  يا 

ال�سالحين ، واأولياءه المقربين ، ورفع اهلل منزلتك مع �سيد المر�سلين والنبيين وال�سديقين 

وال�سهداء وال�سالحين ، ال�سالم على جميع عباد اهلل ال�سالحين ، ن�سهد اأنك اأديت االأمانة، 

اإليك  اأتو�سل  اإني  اللهم   ، الر�سالة  هذه  اأداء  في  و�سلم  واآله  عليه  اهلل  �سلى  ر�سولك  وخدمت 

ال�سعداء  وتحينا حياة  عنا  وتعفو  ترحمنا  اأن  واالحترام....(  بالتبجيل  ا�سمه  ب�سيدنا )وتذكر 

حياة من تحب بقاءه ، واأن تتوفانا وفاة ال�سهداء وفاة من تحب لقاءه ، واأن تختم لنا بخاتمة 

ال�سعادة ، واأن ترزقنا ال�سعادة في الدنيا واالآخرة ، اللهم اإني اأ�ساألك من خير ما �ساألك منه 

�سيدنا محمد �سلى اهلل عليه واآله و�سلم ، واأعوذ بك من �سر ما ا�ستعاذك منه �سيدنا محمد 

�سلى اهلل عليه واآله و�سلم .

ويدعو اهلل تعالى بما �ساء ويتو�سل اإليه تعالى بجاه هذا الولي بما اأراد.
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نموذج ما يقوله في ال�سالم والزيارة لوالديه ولقبور عموم الم�سلمين

كما تقّدم �سابقًا اإذا اأراد الم�سلم اأن يزور المقابر ي�سن له اأن يتطهر ويتطيب ويلب�ض من اأح�سن 

ثيابه ويق�سد المقبرة ناويًا �سنة الزيارة، فاإذا دخلها قال: 

)ال�ّسالم عليكم اأهل الّديار من الموؤمنين والم�سلمين واإّنا اإن �ساء اهلّل لالحقون اأ�ساأل اهلّل لنا 

ولكم العافية. اللهم اغفر الأهل هذه المقبرة(. ويقراأ �سورة الفاتحة ويهب ثوابها الأموات تلك 

المقبرة. ثم يق�سد القبر اأو القبور التي يريدها.

فاإذا زار والديه اأو اأجداده يقول: 

ال�سالم عليك يا اأبي اأو يا اأمي اأو يا جدي ..... ﴿

                          ﴾  ]اإبراهيم : 41 [،          ﴿
    ﴾ ]نوح : 28 [،     ﴿ 

              ﴾   ]النمل : 19 [،         ﴿

 ﴾             
]االأحقاف : 15 [، اللهم اغفر ) الأبي  اأو اأمي  اأو لمن اأنا بح�سرته من اآبائي ( وتجاوز عنهم 

واجعلهم في جنات النعيم مع النبيين وال�سديقين وال�سهداء وال�سالحين وح�سن اأولئك رفيقًا، 

، يا اهلل يا رحمن يا رحيم ،  اللهم اجعلهم في الفردو�ض االأعلى مع الذين تحبهم ويحبونك 

)الّلهّم اإّني اأ�ساألك باأّن لك الحمد ال اإله اإال اأنت المّنان بديع ال�ّسماوات واالأر�ض يا ذا الجالل 

واالإكرام يا حّي يا قّيوم اإّني اأ�ساألك الرحمة والمغفرة ) الأبي  اأو اأمي  اأو لمن اأنا بح�سرته من 

اآبائي (  ويدعو بما �ساء وبما يفتح اهلل عليه .
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واإذا كان �ساحب ال�سريح من عامة الم�سلمين ي�سّلم عليه قائاًل: 

ال�سالم عليك يا فالن، ثم يدعو بما �ساء.

 ومن اأح�سنه ما ورد عن النبي �سلى اهلل عليه واآله و�سلم من قوله: )الّلهّم اغفر له وارحمه، 

وعافه واعف عنه، واأكرم نزله، وو�ّسع مدخله، واغ�سله بالماء والّثلج والبرد، ونّقه من الخطايا 

كما نّقيت الّثوب االأبي�ض من الّدن�ض، واأبدله داًرا خيًرا من داره، واأهاًل خيًرا من اأهله، وزوًجا 

خيًرا من زوجه، واأدخله الجّنة واأعذه من عذاب القبر، اأو من عذاب الّنار(244.

نموذج ما يتلى من القراآن عند زيارة الأ�سرحة والمقامات والقبور

اأو غيرها كما  اأي �سيء من القراآن الكريم ح�سبما تي�سر ك�سورة الملك  ي�سّن وي�ستحب قراءة 

تقّدم، ومما ي�ستح�سن قراءته من ال�سور واالآيات الكريمة: 

اأ- الفاتحة245.

ب- اأول �سورة البقرة246 : 

﴿

                       ﴾ ]البقرة : 5-1 [. 

244  رواه م�سلم يف �سحيحه )963(.
245  كما تقدم رواه البيهقي يف ال�سنن الكربى )7068(.
246  كما تقدم رواه البيهقي يف ال�سنن الكربى )7068(.



اآداب زيارة املقامات190

ج ـ اآية الكر�سي:

 ﴿

       ﴾ ]البقرة : 255 [.

د- خاتمة �سورة البقرة247 :

 ﴿

                      ﴾ ]البقرة : 286-284 [.

هـ ـ �سورة ي�ض 248.

و ـ �سورة التكاثر:

﴿

 .  ﴾      

ز ـ �سورة االإخال�ض :﴿                                                                                             

                         ﴾ : )11مرة( .

247  املرجع ال�سابق.
248  كما تقدم رواه اأبو داود )3121( و�سححه ابن حبان وح�سنه ال�سوكاين.
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ح ـ المعوذتان : 

 ﴿
                    ﴾ . ) 3مرات ( .

﴿

﴾             

 ) 3مرات ( . 

بالدفن  يتعلق  وما  والت�سييع،  والمقامات  االأ�سرحة  اأحكام  بيان  من  المراد  تم  وبهذا 

وكذلك  ال�سالم،  من  عندها  يقال  وما  القراآن،  من  يقراأ  وما  القبور،  لعموم  والزيارة 

ال�سبيل. �سواء  اإلى  والهادي  الموفق  واهلل  واالإيجاز،  االخت�سار  وجه  على  التو�سل  مفهوم 

والحمد هلل رب العالمين



192

30.739736,35.607305 الطفيلة مقام نبي هللا سيدنا شيث عليه السالم -١

31.18888, 35.70056 الكرك مقام نبي هللا سيدنا نوح عليه السالم -٢

31.96017, 35.71618 البلقاء ضريح نبي هللا سيدنا شعيب عليه السالم  -٣

32.255814, 35.909726 جرش مقام  نبي هللا سيدنا هود عليه السالم -٤

32.46817, 35.79169 إربد مقام نبي هللا سيدنا داود عليه السالم -٥

31.34879, 35.62906 الكرك مقام نبي هللا سيدنا سليمان عليه السالم -٦

30.317140, 35.406663 معان ضريح  نبي هللا سيدنا  هارون عليه السالم -٧

32.0006, 35.7032 البلقاء مقام نبي هللا سيدنا أيوب عليه السالم  -٨

32.36219, 35.72185 عجلون مقام  نبي هللا سيدنا  إلياس عليه السالم -٩

32.07155, 35.70861 البلقاء ضريح  نبي هللا سيدنا  يوشع بن نون عليه السالم  -١٠

31.98114, 35.7667 البلقاء مقام  نبي هللا سيدنا  الخضر عليه السالم -١١

32.597921, 35.850140 إربد مقام  نبي هللا سيدنا  الخضر عليه السالم   -١٢

32.02006, 35.73392 البلقاء ضريح نبي هللا سيدنا ُحَزير )ُعَزير( عليه السالم  -١٣

31.06613, 35.6955 الكرك ضريح الصحابي الجليل سيدنا جعفر بن أبي طالب رضي هللا عنه -١٤

31.06594, 35.69617 الكرك ضريح الصحابي الجليل سيدنا زيد بن حارثة رضي هللا عنه -١٥

31.06628, 35.699 الكرك ضريح الصحابي الجليل سيدنا عبدهللا بن رواحة رضي هللا عنه  -١٦

32.60357, 35.61482 إربد ضريح الصحابي الجليل سيدنا معاذ بن جبل رضي هللا عنه   -١٧

32.22696,35.61915 البلقاء ضريح الصحابي الجليل سيدنا أبي عبيدة عامر بن الجراح رضي هللا عنه  -١٨

32.39518, 35.57553 إربد ضريح الصحابي الجليل سيدنا شرحبيل بن حسنة رضي هللا عنه -١٩

32.54034, 35.60302 إربد ضريح الصحابي الجليل سيدنا عامر بن أبي وقاص رضي هللا عنه   -٢٠

32.59017, 35.79371 إربد ضريح الصحابي الجليل سيدنا أبي الدرداء رضي هللا عنه -٢١

31.48071, 35.71584 مأدبا ضريح الصحابي الجليل سيدنا أبي ذر الغفاري رضي هللا عنه -٢٢

30.739176, 35.628428 الطفيلة ضريح الصحابي الجليل سيدنا الحارث بن عمير األزدي رضي هللا عنه -٢٣

32.21324, 35.62278 البلقاء ضريح الصحابي الجليل سيدنا ضرار بن األزور رضي هللا عنه  -٢٤

32.1282, 35.6902 البلقاء ضريح الصحابي الجليل سيدنا ميسرة بن مسروق العبسي رضي هللا عنه  -٢٥

دليل المواقع على الخريطة
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32.03158, 35.85388 العاصمة مقام الصحابي الجليل سيدنا عبدالرحمن بن عوف رضي هللا عنه  -٢٦

31.96157, 35.79934 العاصمة مقام الصحابي الجليل سيدنا بالل بن رباح رضي هللا عنه   -٢٧

32.35454, 35.61613 عجلون ضريح الصحابي الجليل سيدنا عكرمة بن عمرو بن هشام رضي هللا عنه -٢٨

30.34524, 35.5987 معان مقام الصحابي الجليل سيدنا أبي موسى األشعري رضي هللا عنه  -٢٩

30.835642, 35.606578 الطفيلة مقام الصحابي الجليل سيدنا جابر بن عبدهللا رضي هللا عنه -٣٠

30.84328,35.407124 الكرك مقام الصحابي الجليل سيدنا كعب بن عمير الغفاري رضي هللا عنه -٣١

30.96262, 35.64664 الطفيلة ضريح الصحابي الجليل سيدنا فروة بن عمرو الجذامي رضي هللا عنه -٣٢

31.26876, 35.7432 الكرك مقام التابعي الجليل سيدنا زيد بن علي زين العابدين رحمه هللا  -٣٣

32.078265, 35.859560 البلقاء مقام التابعي القائد سيدنا موسى بن نصير رحمه هللا  -٣٤

30.52881, 35.57119 معان مقام الولي الصالح سيدنا أبي سليمان الداراني رحمه هللا -٣٥

32.06583, 37.1475 المفرق الشجرة المباركة – سيدنا محمد صلى هللا عليه وآله وسلم  -٣٦

31.76833, 35.72527 مأدبا موقع وفاة نبي هللا سيدنا موسى عليه السالم -٣٧

31.77586, 35.7389 مأدبا موقع عيون نبي هللا سيدنا موسى عليه السالم -٣٨

31.83746, 35.54958 البلقاء موقع مغطس نبي هللا سيدنا عيسى عليه السالم  -٣٩

32.66878, 35.64182 إربد كهف نبي هللا سيدنا عيسى عليه السالم -٤٠

31.56733, 35.6241 مأدبا موقع وفاة نبي هللا سيدنا يحيى عليه السالم  -٤١

31.04686, 35.50266 الكرك كهف نبي هللا سيدنا لوط عليه السالم -٤٢

32.03329, 35.73122 البلقاء ضريح النبي جادور / جاد عليه السالم -٤٣

31.89894, 35.97315 العاصمة موقع كهف أهل الكهف  -٤٤

31.09073, 35.70866 الكرك موقع معركة مؤتة  -٤٥

32.72167, 35.75064 إربد موقع معركة اليرموك -٤٦

32.450282, 35.613755 إربد موقع معركة فحل  -٤٧

29.95139, 35.34584 معان موقع قرية الُحَميمة اإلسالمية -٤٨

31.114551,35.730021 الكرك بئر َمْدَين -٤٩

31.74581, 35.9398 العاصمة مئذنة القسطل -٥٠

30.34524, 35.5987 معان موقع جبل التحكيم -٥١

29.53211, 34.99619 العقبة موقع مسجد الخليفة و الصحابي الجليل سيدنا عثمان بن عفَّان رضي هللا عنه -٥٢
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