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 ( المساجد السبعة)  مساجد الفتح

 بالمدينة المنورة
 ٚؿال٠ ايٓيب ؿ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚطًِ فٝٗا

 ايبهشٟستُذ عًٞ أْٛس  ستُذ . د
 باملذ١ٜٓ املٓٛس٠ به١ًٝ ايرتب١ٝأطتار ايظري٠ ايٓب١ٜٛ 

 

حس ضكاٟع الكٗاُ الدسٖ  ٔالػٗاغد٘   أإُ بٍاٞ املػاجس ٔتعىريِا 

يف املسٍٖدٛ املٍدٕضٚ ا ٔادصا كداُ      الطغدٕه  أغػدّا  لسٔلدٛ اسغد ً اىلٔ، ا الد     

بعدس ٔقدٕلْ إلّٗدا ا ِدٕ بٍداٞ وػدءس لذداٞ الدصٙ أغدؼ           الطغٕه أٔه ؾ٘ٞ فعمْ 

عمٜ التقٕٝ ا ثي جاٞ بعسٓ وذاؾطّٚ ق تْ يف ب  غامل بَ عٕف حٗد  قدمٜ أٔه   

 مجعٛ يف اسغ ً يف ِصٓ الذمسٚ املذاضكٛ .

ض حتٜ بطكت ٌالتْ القكٕاٞ يف وٕنع ثي غاض الطكب الٍذٕٙ ٔحٕلْ اىلٌكا

ا  ((ِصا املٍعه إُ ؾاٞ اهلل  )):  وػءسٓ املذاضك ا ٔحٗ  أوطِا اهلل تعا، فقاه 

 (1)ثي بسأ الذٍاٞ ٔوعْ أقخابْ الكطاً ِٔي ٖطجتعُٔ

 ـشــــــا ٚأطٗـــــــش سبـٓـــــزا أبــــــٖـ ٖزا اذتُاٍ ال محاٍ خٝرب

 ٖٔقٕلُٕ :

 ش٠ـــاس ٚاملٗادـــِ األْـــفاسس ش اآلخش٠ايًِٗ إٕ األدش أد

ٔوَ لذن أقخابْ بأُ ٖتدصٔا اي أوداكَ   ِٔصٓ العٍاٖٛ ٔاذتطم وَ لذمْ 

(2)فّٗا ٖكمُٕ
َ  اهلل عذدس  ادتمٗدن  الكخاب٘ زفعت ال  ِ٘  ٘  - عىدط  بد  -عٍّىدا  اهلل ضند

لٗتتذدع ثثداضٓ ودَ بعددسٓ ا ٔلدطم عمدٜ الكد ٚ يف كددن وكداُ قدمٜ فٗدْ لسٔتددْ          

                                                           

 ( . 1/322)  ٚفا٤ ايٛفا( ،  3/1421ؿشٝض ايبخاسٟ )  (1)

 ( . 1/79)  ملذ١ٜٓ املٓٛس٠اتاسٜخ  (2)

 مقدمة
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ا ِٔ٘ ال  زفعدت أٖهدّا ارتمٗ دٛ العدازه أودري املدمؤوٍن عىدط بدَ          (1)مؤوٍنٔلسٔٚ امل

ِددد( أُ ٖددذ  91-87يف ال دد ٚ وددَ )  املسٍٖددٛ املٍددٕضٚالععٖددع أثٍدداٞ ٔ ٖتددْ عمددٜ   عذددس

ْ   الطغدٕه  باذتءاضٚ املٍقٕؾدٛ املتاابقدٛ كدن وكداُ قده عٍدسٓ أُ         (2)قدمٜ فٗد

ا ٔلدس بقد٘    - اهلل تعدا، ضمحدْ   -( وػدءس  عمدٜ عّدسٓ    111) وَ أكثط بمػت حتٜ

وَ ِصٓ املػاجس بعهّا ا ٔاٌسثط بعهّا اآلخط وع وطٔض اىلٖداً ٔالػدٍن ا فءّدن    

الٍاؽ عن بعهّا ا ٔعطفٕا جّدٛ بعهدّا اىلخدط ا بدن إُ بعهدّا مل تعدطف جّتدْ        

 . املسٍٖٛ املٍٕضٚٔ  عٍْٗ ا ٔإمنا بقٗت أمساؤِا يف كتب تاضٖذ 

ٖذق وٍّا إ  القمٗن ِٔصا ؾ٘ٞ ٖمؤغف  ٖتٍالل حتٜ مل العسز ِصا ظن ِٔكصا

 ضغددٕه اهلل فّددصٓ اآلثدداض الععٗىددٛ تددصكط الٍدداؽ ٔتددصكط املددمؤوٍن بأٖدداً       لددْا

ٔأقخابْ عمٜ ِصٓ اىلضض املذاضكدٛ ا ٔالد    ٖٕجدس ؾده فّٗدا أٔ جّدٛ وٍّدا إ         

ٔفّٗا أثدط ا أٔ خدها أٔ لكدٛ ا ٔعدهٚ ا ٔزضؽ ا ٔتٍعٖدن ودَ اهلل ا ٔتؿدطٖع ودَ         

 . املكا ٜ 

  املطغدمن  غٗس لمب عمٜ العاملن ضب وَ بالٕح٘ اىلون جهٖن ٌعه وطٚ فكي

ا أٔ يف تٕجْٗ ا أٔ يف ع ٕ ا أٔ يف وسح ٔثٍاٞ ا أٔ يف تٕجْٗ ا  ٌّ٘ يف أٔ ا يف أوط

 أٔ يف تٕلري ٔتععٖع ا أٔ يف ت هٗن وكاُ ٔت هٗن ظواُ ... اخل .

لاٗذٛ ا عمدٜ أضض  ٔكن ِصا ٔغريٓ كثري ٔكثري ا كاُ عمٜ أضض طٗذٛ ا

لتذقٜ يف لمب كن ودمؤوَ ضودعّا لمٕفداٞا     اختاضِا اهلل وّاَجطّا لطغٕلْ الكطٖي 

 ٔاحملذٛ ٔادتٕاض ا ٔالصكطٝ لكن املآثط ٔاآلثاض .

ٔيف ِصا الذخ  غألق٘ الهٕٞ عمٜ تداضٖذ وػداجس ال دته املعطٔفدٛ ٔاملؿدّٕضٚ      

   ٛ َٗتَِّهه أوطِا عٍدس ارتاقدٛ ٔالعاود ودَ أِدن املسٍٖدٛ ا ٔكدن      باملػاجس الػذعٛ ا ِل

وَ ٖأتّٗدا لٗعٔضِدا ٖٔقدف عٍدسِا لٗتدصكط ٖٔػد جع أخذداض ٔأحدساغ تمد  الػدعٔٚ           

الععٗىٛ ا غدعٔٚ اىلحدعاب أٔ غدعٔٚ ارتٍدسو ا ٖٔتدصكط وعّدا لٕلدْ تعدا، ارتالدس          

 وسٝ السِط :

 وَكَااٌَ  حَشَوْهَاا  نَّىْ وَجُنُىدًا سِحيًا عَهَُْهِىْ فَأَسْسَهْنَا نُىدٌجُ جَاءحْكُىْ إِر عَهَُْكُىْ اهللِ َِعًَْتَ اركُشُوا آيَنُىا انَّزٍََِ أََُّهَا ََا 
ٍ  جَااُُوكُى  إِر  بَصِاًًا  حَعًَْهُىٌَ بًَِا اهللُ  انْحَنَااجِشَ  انْقُهُاى ُ  وَبَهَغَاجِ  األَبْصَااسُ  صَاغَاجْ  وَإِر يِانكُىْ  أَسْاََمَ  وَيِاٍْ  فَاىِِْكُىْ  يِا

                                                           

 ( . 1/571( فتض ايباسٟ )  1/183ؿشٝض ايبخاسٟ )  (1)

 ( . 1/74تاسٜخ املذ١ٜٓ )  (2)



 مساجد الفتح بالمدينة المنورة وصالة النبي صلى الله عليه وسلم فيها

 

11 
 يَاا  يَاشَ ٌ  ُِهُىبِهِى فٍِ وَانَّزٍََِ انًُْنَافِقُىٌَ ََقُىلُ وَإِر  شَذَِذًا صِنْضَاالً وَصُنْضِنُىا انًُْؤْيِنُىٌَ ابْخُهٍَِ هُنَانِكَ  انظُّنُىََا بِاهللِ وَحَظُنُّىٌَ
 يِانْهُىُ  فَشَِا ٌ  وَََسْاخَأْرٌُِ  فَااسْجِعُىا  نَكُاىْ  يُقَااوَ  الَ ََثاشِ َ  أَهْامَ  ََاا  يِانْهُىْ  طَّائََِات   َِانَاج  وَإِر  غُشُوسًا إِالَ وَسَسُىنُهُ اهللُ وَعَذَََا
 انَِْخْنَاتَ  سُاِِهُىا  ثاىَّ  أَِْطَاسِهَاا  يِاٍْ  عَهَاُْهِى  دُخِهَاجْ  وَنَاىْ   شَاسًافِ إِالَ َُشَِذُوٌَ إٌِ بِعَىْسَةٍ هٍَِ وَيَا عَىْسَةٌ بُُُىحَنَا إٌَِّ ََقُىنُىٌَ اننَّبٍَِّ
ٍ  ُِام   يَسْاؤُوال  اهللِ عَهْاذُ  وَكَااٌَ  األَدْبَاسَ َُىَنُّىٌَ الَ َِبْمُ يٍِ اهللَ عَاهَذُوا كَاَُىا وَنَقَذْ  ََسًًِا إِالَ بِهَا حَهَبَّثُىا وَيَا ِحَىْهَا  نَّا
ٍ  ُِامْ   َِهِاُ ً  إِالَ حًَُخَّعُاىٌَ  ال وَإِرًا انْقَخْامِ  أَوِ انًَْاىْثِ  يِاٍَ  فَشَسْحُى إٌِ انَِْشَاسُ ََنََعَكُىُ ٌ  رَا يَا  أَسَادَ إٌِْ اهللِ يِاٍَ  صِاًُكُى ََعْ انَّازِ
 وَانْقَاائِهِ َ  يِانكُىْ  انًُْعَاىقِِ َ  اهللُ ََعْهَاىُ  َِاذْ   ََصِاًًا  وَالَ وَنًُِّا اهللِ دُوٌِ يٍِ نَهُى ََجِذُوٌَ وَالَ سَحًَْتً بِكُىْ أَسَادَ أَوْ سُىءًا بِكُىْ

 أَعُُْانُهُىْ  حَاذُوسُ  إِنَُْاكَ  ََنظُاشُوٌَ  سَأََْاخَهُىْ  انْخَاىْ ُ  جَاء فَئِرَا عَهَُْكُىْ أَشِحَّتً  َِهُِ ً إِالَ طَانْبَأْ ََأْحُىٌَ وَالَ إِنَُْنَا هَهُىَّ إلِخْىَاَِهِىْ
 فَاأَحْبَ َ  َُؤْيِنُاىا  ىْنَ أُوْنَِِكَ انْخَُْشِ عَهًَ أَشِحَّتً حِذَادٍ بِأَنْسِنَتٍ سَهَقُىكُى انْخَىْ ُ رَهَبَ فَئِرَا انًَْىْثِ يٍَِ عَهَُْهِ َُغْشًَ كَانَّزٌِ

ٍ  بَاادُوٌَ  أَََّهُاى  نَاىْ  ََاىَدُّوا  األَحْضَا ُ ََأْثِ وَإٌِ ََزْهَبُىا نَىْ األَحْضَا َ ََحْسَبُىٌَ  ََسًًِا اهللِ عَهًَ رَنِكَ وَكَاٌَ أَعًَْانَهُىْ اهللُ  فِا
ٍ  حَسَنَت  أُسْىَةٌ اهللِ سَسُىلِ فٍِ نَكُىْ كَاٌَ نَقَذْ  َِهُِ ً الَإِ احَهُىاَِ يَّا فُِكُى كَاَُىا وَنَىْ أََبَائِكُىْ عٍَْ ََسْأَنُىٌَ األَعْشَا ِ  كَااٌَ  نًَِّا

 اهللُ وَصَاذَ َ  وَسَسُاىنُهُ  اهللُ وَعَذَََا يَا هَزَا َِانُىا األَحْضَا َ انًُْؤْيِنُىٌَ سَأَي وَنًََّا  كَثًًِا اهللَ وَرَكَشَ اِخِشَ وَانَُْىْوَ اهللَ ََشْجُى
ٍ  فًَِانْهُى  عَهَُْاهِ  اهللَ عَاهَاذُوا  يَاا  صَاذَُِىا  سِجَاال   انًُْاؤْيِنِ َ  يٍَِ  وَحَسْهًًُِا إِميَاًَا إِالَ صَادَهُىْ وَيَا وَسَسُىنُهُ ً  يَا  ََحْبَاهُ  َِضَا
 اهللَ إٌَِّ عَهَاُْهِىْ  ََخُاى َ  أَوْ شَاء إٌِ انًُْنَافِقِ َ عَزِّ َوََُ بِصِذِِْهِىْ انصَّادِِِ َ اهللُ نَُِجْضٌَِ  حَبْذَِ َ بَذَّنُىا وَيَا ََنخَظِشُ يٍَ وَيِنْهُى
ً  خَُْاشًا  ََنَانُىا نَىْ بِغَُْظِهِىْ كَََشُوا انَّزٍََِ اهللُ وَسَدَّ  سَحًًُِا غََُىسًا كَاٌَ   عَضَِاضًا  َِىًَِّاا  اهللُ وَكَااٌَ  انْقِخَاالَ  انًُْاؤْيِنِ َ  اهللُ وَكَََا

ٍ  انْكِخَا ِ أَهْمِ يٍِْ ظَاهَشُوهُى انَّزٍََِ وَأََضَلَ ٍ  وََِازَ َ  صََُاصِاُهِىْ  يِا   فَشَِقًاا  وَحَأْسِاشُوٌَ  حَقْخُهُاىٌَ  فَشَِقًاا  انشُّعْابَ  ُِهُاىبِهِىُ  فِا
 .   شًاَِذَِ شٍَْءٍ كُمِّ عَهًَ اهللُ وَكَاٌَ حَطَؤُوهَا نَّىْ وَأَسْضًا وَأَيْىَانَهُىْ وَدََِاسَهُىْ أَسْضَهُىْ وَأَوْسَثَكُىْ
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 شتطط تكشٜيب ملٛقع غض٠ٚ األسضاب ) ارتٓذم (

ٜٚعٗش يف ايـٛس٠ أَانٔ َشابط١ ايـشاب١ سضٞ اهلل عِٓٗ ممٔ نإ هلِ دٚس باسص يف 

 ٖزٙ املعشن١

إٌّددا ثٖددامي كطاددٛ خالددسٚ تددصكطٌا بتمدد  الٕلدداٟع ٔاملعءددعامي الععٗىددٛ الدد     

 اجس .حسثت يف أواكَ وػءس ال ته ٔوا حٕلْ وَ وػ

ٍِاك أضبع ضٔاٖامي حسٖثٗٛ  بَ ؾذٛ حتسغ فّٗا عَ وػدءس  

   ْ يف  الدٍ   ضٔاٖتداُ عدَ قد ٚ     (1)ال ته ٔعَ عدسٚ وػداجس حٕلد

 املػاجس كمّا .

 فايشٚا١ٜ األٚىل :

قمٜ يف تمد  املػداجس    الٍ  أُ  ))اهلل بَ عىط ضن٘ اهلل عٍّىا  ضٔاٖٛ عذس

 . (2)شكطِا الٕالسٙ يف وػاظْٖ ((كمّا ال  حٕه املػءس اىلعمٜ فٕو ادتذن 

 ايشٚا١ٜ ايجا١ْٝ :ٚ

قمٜ يف  ضغٕه اهلل أُ  )) ضٔاٖٛ وعاش بَ غعس الػُّمى٘ عَ أبْٗ عَ جابط 

ا ِٔصٓ الطٔاٖٛ أٔضزِا كن وَ ابَ ظبالٛا  ((وػءس ال ته ٔيف املػاجس ال  حٕلْ 

 . (3)ٕزٙبازٙ ا ٔالػٗس الػىّأاملاطٙ ا ٔابَ الٍءاض ا ٔاملطاغ٘ ا ٔال رئظ

اهلل بدَ عىدط ضند٘ اهلل عٍّىدا املتتذدع اىلٔه       ٔإشا كاُ الكخاب٘ ادتمٗن عذس

يف ِددصٓ املسٍٖددٛ املذاضكددٛ ٔوددا حٕاددا ا ِٔددٕ املثددن ملددَ جدداٞ بعددسٓ   آلثدداض الطغددٕه 

 . (4)اهلل ٔتمىٗصٓ ٌافع كابٍْ غامل بَ عذس

ه ِدددٕ الطاعددد٘ اىلٔ -ضمحدددْ اهلل  -الععٖدددع  عذدددس بدددَ عىدددط ارتمٗ دددٛ كددداُ ٔإشا

ِدددد ( ا 91-87إبددداُ ٔ ٖتددْ عمدددٜ املسٍٖددٛ املٍدددٕضٚ يف ال دد ٚ )     الطغددٕه  ملػدداجس  

 وتأغّٗا بابَ عىط ضن٘ اهلل عٍّىا .

مٕك عده العكدٕض لدس التدسٔا     فإُ مجٗع وَ جاٞ بعسٓ وَ ارتم اٞ ٔاىلوطاٞ ٔامل

 الددصٙ الؿددطٖ ن اذتددطون خددازً أخددطِي ٔكدداُ - اهلل ضمحددْ - الععٖددع عذددس بددَ بعىددط

                                                           

 ( . 60-1/58تاسٜخ املذ١ٜٓ املٓٛس٠ )  (1)

 ( . 2/488َػاصٟ ايٛاقذٟ )  (2)

(  2/528من املطا١ٜ ) ( ٚاملػا 230( حتكٝل ايٓـش٠ ) ص/ 178ايج١ُٓٝ ) ص/ ايذس٠ ( 47) ص/ يًُطشٟ ايتعشٜف (3)

 ( . 3/838)  ٚفا٤ ايٛفا

 ( . 568-1/567فتض ايباسٟ )  (4)

األحاديث النبويةة 
 عن مسجد الفتح
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ٛ  ٔأٔ ِا املػاجس ِصٓ يجسز وعع ٛ  عٍاٖد ٞ  عمّٗدا  ٔأٌ دق  فاٟقد  ا وٍقادع الدٍعري   بػددا

َ  بعذاضاتّدا  التداضٖذ  ق خامي غتعءع  ِدصٓ  بّدا  حعٗدت  الد   اظامياسصتد  ِدصٓ  ٔقدف  عد

 املػاجس .

 

 

 

 

 

 

 

 املظادذ ٚايعٓا١ٜ بٗا عرب ايعـٛس سنٝض٠ َٔ سنا٥ض املؼشٚع ايذٜين يف اإلطالّ

 ١ يف ايعٗذ ايظعٛدٟ ايضاٖشٚتعٗش ايـٛس٠ سكٝك١ ٖزٙ ايعٓاٜ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ؿٛس٠ د١ٜٛ ملٓطك١ ايفتض تٛضض طت١ َظادذ ٖٞ ايفتض ع٢ً طشف ادتبٌ يف َٛقع٘ املعشٚف

 َٚظذذ طًُإ ايفاسطٞ َٚظذذ أبٞ بهش ايـذٜل ، َٚظذذ عُش بٔ ارتطاب

 َٚظذذ عًٞ بٔ أبٞ طايب ، ٚاملظذذ املعشٚف مبظذذ ايظٝذ٠ فاط١ُ سضٞ اهلل عِٓٗ أمجعني
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ا  املسٍٖدٛ املٍدٕضٚ  ٖتِٕي بعض الٍاؽ ممدَ   عمدي ادي بتداضٖذ     

ٔوا فّٗا وَ ثثاض أُ املػاجس املعطٔفٛ يف وٍاقٛ ارتٍدسو ; أغد ن   

ٖكدن    مل ٔأٌْ ا أثطٖٛ وػاجس وػءس ال ته املعطٔف ا بأٌّا لٗػت

 ٔاملمؤضخن احملسثن عٍس عمْٗ خ ف   الصٙ ٔلكَ ا  الٍ  فّٗا

ٛ     عمٜ الػٕاٞ أٌّا ٛ  كاٌت وقطّا ىلقخابْ ودَ كذداض لدازٚ املعطكد  بػدعٔٚ  ) املعطٔفد

ٔعىددط بددَ ارتادداب ا ٔعمددٜ بددَ أبدد٘ طالددب ا   ا الكددسٖق بكددط أبددٕ ِٔددي ( ارتٍددسو

َ ٔغمىاُ ال اضغ٘ قاحب فكطٚ ارتٍدسو ضند٘ اهلل عدٍّي أمجعدن ا كىدا        ٖعد

بعض الٍاؽ أٌّا وػاجس ستسثٛ بٍٗت يف ظوَ وتأخط ا ٔخيكُٕ العّدس العثىداٌ٘   

عمددٜ ٔجددْ التخسٖددس ا عمىددّا بددأُ اددصٓ املػدداجس شكددطّا ٔٔجددٕزّا لذددن لٗدداً السٔلددٛ     

ِددد( عمددٜ ٖددس اذتػددن بددَ أبدد٘   575العثىاٌٗددٛ ا حٗدد  ي جتسٖددس بعهددّا يف عدداً )

 .  (1)ااٗءاٞ أحس ٔظضاٞ العذٗسٖن ومٕك وكط

ُ وٍددص ٕفقددس أٔ، املمؤضخددُٕ املتقددسو تٍ دد٘ ألددٕاائاذتقٗقددٛ 

اٖتّي بّددصٓ املػدداجس الٍذٕٖددٛ ا ٔالدد  كدداُ عٍدد ٌّاٖددٛ القددطُ اىلٔه

الععٖع  عىط بَ عذسارتاوؼ  اا ِٕ ارتمٗ ٛ الطاؾس اىلٔه الطاع٘

 إباُ ٔ ٖتْ عمٜ املسٍٖٛ املٍدٕضٚ يف ال د ٚ ودا بدن    ا  - ضمحْ اهلل -

(2)( ِد87-91 )
 ا( ِد 199تٕيف ) الصٙ  ظبالٛ ابَ بصل  قطح ٔلس ا 

ٙ  كىدا قدطح بدصل    غدريٓ ا   بناع كتابدْ عدَ املسٍٖدٛ يف كتد     ٔلس  ودمؤضر  الٕالدس

ٔالدصٙ عداف يف ال د ٚ     ا يف الػريٚ الٍذٕٖٛ ٔاملؿّٕض ٙظاملػا كتاب ٔقاحب املسٍٖٛ

ٔوَ بعسِىا ومؤضر املسٍٖٛ املؿّٕض ابَ ؾدذْ الدصٙ عداف يف ال د ٚ     (  ِد131-217) 

ٛ     263-172ودا بدن )   ٛ  ِدد( ا ٔالدصٙ ضٔٝ يف كتابدْ تداضٖذ املسٍٖد تمؤكدس قدد ٚ   ضٔاٖد

عمدٜ بٍاّٟدا    - ضمحدْ اهلل  -الععٖدع   يف املػاجس ال  حطم عىط بدَ عذدس   ٍ  ال

لاه أبٕ غػاُ ٔلاه ل٘ غري ٔاحس وَ أِن العمي وَ أِن الذمس :  )) : وتاابق بؿكن

أُ كن وػءس وَ وػاجس املسٍٖٛ ٌٕٔاحّٗا وذ  باذتءاضٚ املٍقٕؾٛ املاابقٛ فقس 

                                                           

 ( . 2/837( ، ٚفا٤ ايٛفا )  229حتكٝل ايٓـش٠ ) ص/ (1)
 ( . 1/571( فتض ايباسٟ )  1/74تاسٜخ املذ١ٜٓ املٓٛس٠ )  (2)

المسةةةةةاجد السةةةةةبعة 
وتاريخهةةةةةةا عبةةةةةةر 

 السنين

عمةةةةر بةةةةن عبةةةةد 
العزيةةةةةةةةز  ةةةةةةةةو 
الراعةةةةةةةة  األو  
للمسةةةاجد النبويةةةة 
كمةةةةةةةةةةا يقةةةةةةةةةةو  

 المؤرخون
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حددن بٍددٜ   -ضمحددْ اهلل  -ععٖددع ال ا ٔشلدد  أُ عىددط بددَ عذددس   قددمٜ فٗددْ الددٍ   

عدَ املػدداجس الد  قدمٜ فّٗددا     -ٔالٍدداؽ وتدٕافطُٔ   -غدأه   وػدءس ضغدٕه اهلل   

((ا ثي بٍاِا باذتءاضٚ املٍقٕؾٛ املاابقٛ  ضغٕه اهلل 
(1) . 

ا ٔٔضٔا ٔغريِدي ممدَ جداٞ بعدسِي شكدطٔا أخذداض ِدصٓ املػداجس          كن ِدمؤ ٞ 

 ا عمٜ ادتذدن ) وػدءس ال دته (   قدمٜ يف املػدءس الدصٙ بدأ      الدٍ   أُ بأغاٌٗسِي

 لكدَ لذدن اذتدسٖ  عدَ وػداجس ال دته       (2)يف املػداجس الد  حٕلدْ كمدّا       ٔقمٜ

 ٔتاضخيّا  بس وَ شكط بعض اذتقاٟق عدَ املػداجس الٍذٕٖدٛ بٕجدْ عداً ٔاملػداجس      

 اىلخطٝ زاخن املسٍٖٛ بٕجْ خام .

لقس خ ٘ عمدٜ كدثري ودَ الٍداؽ الذدساٖامي اىلٔ، لمىػداجس       

ٜ   الٍ  قه أُ فقسالٍذٕٖٛ  باغدتثٍاٞ املػداجس    يف وٕالعّدا  قدم

ال  ٔضزمي أخذاضِدا الكدخٗخٛ عٍدس احملدسثن      املذاضكٛ الكهٝ

 ا الؿطٖ تن بٗسْٖ  الٍ  أغػّا ٔلس ا عمّٗا خ ف ٔ  ا ٔاملمؤضخن

ْ  قه ال  تم  ٔوػءس لذاٞ ا أٔ ٖٔأت٘ يف وقسوتّا املػءس الٍذٕٙ الؿطٖف ا  أٌد
 ا القذمدتن  كىػدءس  ا اذتسٖ  كتب يف عٍّا أخذاض ٔٔضزمي ا ّافٗ ٔقمٜ عمّٗا تطزز

ٔوػءس ادتىعٛ ا ٔوػءس  ا الػقٗا ٔوػءس ا املٗقامي ٔوػءس ا اسجابٛ ٔوػءس

عٍّٗا ا ٔلكَ بالتقطٖب  تعطف تعس مل كثريٚ ٔوػاجس ا حطاً ب  ٔوػءس ا ال ته

غدتن وػدءسّا   عمٜ  ضتسز جّاتّا ا ٔلس أٔضز ابَ ؾذٛ يف تاضخيْ عسزّا وٍّا ظازمي

 .(3)وعمٕوٛ يف جّتّا ٔعٍّٗا

مد   تقمٜ فّٗا ك الٍ  أوا بقٗٛ املػاجس ال  شكطمي كتب اذتسٖ  أُ 

 يفاملػاجس ال  يف الاطٖق بن وكٛ املكطوٛ ٔاملسٍٖدٛ املٍدٕضٚ أثٍداٞ ِءطتدْ ا أٔ     

ضمحدْ اهلل  قس أفطز اا اسواً الذداضٙ فحءٛ الٕزاع ا أٔ لذمّا ًٖٕ غعٔٚ اذتسٖذٗٛ 

((  الدٍ   فّٗا قمٜ ال  ٔاملٕانع املسٍٖٛ ططٖق عمٜ ال  املػاجس باب )) مسآ بابّا
(4)

ا  

                                                           

ــاسٜخ  (1) ــٛس٠ )  تـ ــ١ املٓـ ــاس ) ص/   ( 1/74املذٜٓـ ــذ٠ األخبـ ــش : عُـ ــتض  ( ، ٚا166، ٚأْعـ ــش ايفـ ــا  ( ،  1/571) ْعـ ــا٤ ايٛفـ  ٚفـ

 ( . 800) ص/

 ( . 51( ، ايتعشٜف ) ص/ 178( ، ايذس٠ ايج١ُٓٝ ) ص/ 2/481ٟ ايٛاقذٟ ) صَػا (2)

ٕ  فـاًل املٓٛس٠ املذ١ٜٓ تاسٜخ نتاب يف ػب١ ابٔ عكذ (3) ٍ  فٝٗـا  ؿـ٢ً  ايـ   ٚاملٛاضـع  املظـادذ  رنـش  )) : بعٓـٛا اهلل  سطـٛ

 )) ( . 75-57)  تاسٜخ املذ١ٜٓ املٓٛس٠ 
 ( . 1/571( فتض ايباسٟ )  1/183ؿشٝض ايبخاسٟ )  (4)

 و  هللا رسةةةةةةةةة
صةل  ية  موا ةة  

 تلك المساجد



 وث ودراسات المدينة المنورةمجلة مركز بح
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وثددن ; ِٔددصٓ املػدداجس مل ٖذددَق وٍّددا الٗددًٕ إ  القمٗددن الددصٙ ٖاعددس عمددٜ أقددابع الٗددس     

وػءس بالطٔحاٞ ا ٔوػءس مبط العّطاُ ا ٔوػدءس بدالقطب ودَ ادتخ دٛ ا ٔأودا      

 .(هلل ٔإٌا إلْٗ ضاجعُٕ  إٌأ )س أكثطِا فقس اٌسثط ٔلألغف الؿسٖ

فّ٘ كثريٚ ا أكطً اهلل ارتمٗ ٛ عىط بَ  املٍٕضٚ املسٍٖٛ يف ال  املػاجس لكَ

ْ  - الععٖع عذس ٞ  ا - اهلل ضمحد ْ  أثٍدا ٜ  ٔ ٖتد ٛ  عمد ِدد( بدأُ ٖذٍّٗدا    91-87 ) املٍدٕضٚ  املسٍٖد

حبءدداضٚ وٍقٕؾددٛ وتاابقددٛ بمددؼ عددسزِا زاخددن املسٍٖددٛ غددتن وػددءسّا ا ٔلددس شكددط 

غدأه الٍداؽ   (  - ضمحدْ اهلل  -الععٖدع   عىط بَ عذدس ) مؤضر املسٍٖٛ عىط بَ ؾذٛ أُ و

قدمٜ   ٖٕو٠ص ) ٖع  أثٍاٞ ٔ ٖتْ ( ِٔي وتٕافطُٔ عَ كن املٕانع ٔاىلواكَ ال 

بدَ  ألدس شكدط اذتدافغ     ا ثي بٍاِا باذتءداضٚ املٍقٕؾدٛ املتاابقدٛ ا    الٍ  فّٗا 

َ وٍّا العسز ٌَّٗذْ إ، أُ عىط بَ ؾذٛ َعٔا ال ته ِصا املٕنٕع  يفضمحْ اهلل حءط 

 . (1)لس اٌسثط الكثري ا لكَ أكثطِا يف الٕلت اذتانط

وَ ٍِا ف  اكَ ىلحس أُ ٖكتب عَ املػداجس الٍذٕٖدٛ يف   

 املسٍٖدٛ املٍدٕضٚ  كتاب تاضٖذ إ، زاخن املسٍٖٛ املٍٕضٚ زُٔ أُ ٖطجع 

 ٔالصٙ املٍٕضٚ لمىسٍٖٛ أضر وَ ألسً وَ ٖعس الصٙ ؾذٛ بَ عىط لكاحذْ

فقس شكط ودَ ِدصٓ املػداجس املعمٕودٛ جّدٛ       ( 263 - 173)  عاف يف ال  ٚ وا بن

ِٔ٘  ىلقخابْ  الٍ  فّٗا قمٜ ال  املٕانع خ ف وػءسّا غتن عمٜ ٖعٖس وا ٔعٍّٗا

ا وع شكطٓ أٖهّا لعدسز ودَ املٕالدع الد  عٍّٗدا       ْشكط بعهّا يف تاضخي ا كثريٚ

 .(2)ٖكن اي فّٗا ا أٔ أٌْ اختمف يف ق تْ اي فّٗا ىلقخابْ ا ٔمل الطغٕه 

ابَ  يف الصكط عمٜ ً أحٌسقسَّٔملا كاُ اذتسٖ  عَ وػاجس ال ته ا فإٌْ   ٖا

ٙ ظط ٔاملػدا َٗعامل اآلثداض ا ٔضأٖدٛ اىلخذداض ا ٔالذكدري بالػ د      ))  ِٕٔ  كٗف ا ؾذٛ

(( ٖطٔٙ وا كن يف ٔالثقٛ ا الٍاؽ ٔأٖاً
أغاٌٗسٓ بٕجٕز أكثدط  ٖٔ ٗس ٖٔطٔٙ ب ا (3)

 أٔ ػدداجس امل بالػددذع  املٍاقددٛ ِددصٓ  ؾددتّطميا ٔاددصا  ا املٕلددع  ِددصا يف وػددءس  وددَ

                                                           

 ( . 800) ص/ ٚفا٤ ايٛفا( ،  166( ، عُذ٠ األخباس ) ص/ 74/  1( ، تاسٜخ املذ١ٜٓ املٓٛس٠ )  571/  1فتض ايباسٟ )  (1)

 . ( 74-1/57 ) املٓٛس٠ ١ٓاملذٜ تاسٜخ اْعش ،  ايشطٍٛ فٝٗا ؿ٢ً َظذذًا طتني ع٢ً ٜضٜذ َا رنش ػب١ ابٔ أٚسد (2)

 ( . 2/517تزنش٠ اذتفاظ يًزٖيب )  (3)

ابن شبة ذكر تلك 
المسةةةةةةةاجد يةةةةةةة  
القةةةرن الهجةةةر  

 الثان 



 مساجد الفتح بالمدينة المنورة وصالة النبي صلى الله عليه وسلم فيها

 

17 
ٗ      امبػاجس ال ته  ٙ  سِٕٔ وا أكدسٓ قداحب ٔفداٞ الٕفداٞ الػد -844) (1)الػدىّٕز

(2)املٍٕضٚ لمىسٍٖٛ أضر ممَ ٔغريٓ( ِد911
ُ   ا   ِدصا ا غدي ) وػداجس     بدن غدذق شلد  أ

 . (3)ٛ اىلقم٘يف شتإط ابَ ؾذال ته ( وٕجٕز 

 

 

 

 

 

 

 

 ؿٛس٠ ملظذذ ايفتض يف بذا١ٜ ايعٗذ ايظعٛدٟ

 ٜٚالسغ ايعٓا١ٜ بٗا َٔ خالٍ ايرتَِٝ األٍٚ هلا

 

 

 

 

 

 
 
 

 َظذذ ايفتض يف األع٢ً ٜٚعٗش َظذذ طًُإ أطفٌ َٓ٘

 أعُذ٠ اإلْاس٠ اذتذٜج١ ٚاي  أضٝفت بعذ ايرتَِٝ ايجاْٞ ٜٚتطض يف ٖزٙ ايـٛس٠

 ايشٚا١ٜ األٚىل : -1

                                                           

ٚفـا٤  أٚسد ايظٝذ ايظُٗٛدٟ عٓذ سذٜج٘ عٔ َظذذ ايفـتض عبـاس٠ ) املظـادذ ايـ  سـٍٛ َظـذذ ايفـتض ( ، اْعـش          (1)

 ( . 3/836)  ايٛفا

ٛيــ٘ ، اْعــش ، ايــذس٠  ؿــ٢ً يف َظــذذ ايفــتض ٚيف املظــادذ ايــ  س   ايــٓيب س٣ٚ مجــع َــٔ املــلسخني يًُذٜٓــ١ إٔ    (2)

 ( . 141-140( ، ٚحتكٝل ايٓـش٠ )ص/51( ، ٚايتعشٜف )ص/178ايج١ُٓٝ يف أخباس املذ١ٜٓ )ص/
 ( . 1/58 ) املٓٛس٠ املذ١ٜٓ تاسٜخ اْعش ( ايفتض َظادذ ) ػب١ ابٔ تاسٜخ َٔ األؿ١ًٝ يًٓظخ١ ايًٛس١ ٖاَؽ يف ٚسد (3)

الروايةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا  
التاريخيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
والحديثيةةةةة التةةةة  
تؤكةةد وجةةود  ةةذ  

 المساجد
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ٔلس ضٔاِا ابَ ؾذٛ ِٔ٘ تتخسغ عَ وػدءسَٖ ِىدا وػدءس    

َ  أحس عٍس عمْٗ خ ف ٔ  ا املعطٔف ال ته املتدأخطَٖ   أٔ املتقدسون  ود

بأحازٖثّا  وصكٕضٚ ْٟٔزعا  الٍ  ق ٚ ٔأخذاض ا اذتانط ٖٕوٍا إ،

ا أودا املػدءس الثداٌ٘ املتهدىَ يف ِدصٓ الطٔاٖدٛ       (1)يف كتب الػٍٛ

 . (2)ٔف مبػءس غمىاُ ال اضغ٘اىلٔ، فّٕ املػءس املعط

حسثٍا أبٕ غػداُ عدَ ابدَ أبد٘ لٗدٜ ا عدَ        ))ٖقٕه ابَ ؾذٛ يف ِصٓ الطٔاٖٛ : 

زعدا عمدٜ ادتذدن الدصٙ عمٗدْ       الدٍ   بدَ أبد٘ أغدٗس ا عدَ أؾدٗاخّي ا أُ      ا سأغٗ

وػءس ال ته ا ٔقمٜ يف املػءس الكػري الصٙ بأقن ادتذن ا عمٜ الاطٖق حتدٜ  

الٕلت اذتانط ا  يف ملظذذ طًُإالٕقف السلٗق  خسٖسبالت ِٔصا (( ادتذن وكعس

( ا ِٔدٕ بأقدن ) أٙ    وػدءس ال دته   فّٕ ألطب تم  املػداجس إ، املػدءس اىلعمدٜ )   

ٔلدس أٔضز ِدصا ارتده ودمؤضر املسٍٖدٛ املعدطٔف ابدَ         ا (3)بأٔه ادتذن باجتدآ الامدٕع (  

تقدسً  لٛ ا لكَ كتابْ لألغف الؿسٖس لس ناع ا ِٕٔ ألدسً ودَ ابدَ ؾدذٛ ٔو    اظب

يف املػدألٛ لدٕه أكٗدس     لدسٍٖا فدالقٕه   ّاعمْٗ ا ٔإُ مل ٖكَ  ِصا الكتاب وٕجٕز

 . (4)املعتىس ٔاملؿّٕضتاضخيْ  ؾذٛ يف ٔلس ٌقن عٍْ ابَا  حٕه ِصٓ املػاجس

 

 

 

 

 

 

 

 َظذذ ايفتض ع٢ً ادتبٌ ، ٜٚعٗش َظذذ طًُإ ايفاسطٞ بأؿٌ ادتبٌ

 ارتطاب سضٞ اهلل عِٓٗ أمجعنيٜٚعٗش يف ارتًف َظذذ أبٞ بهش ايـذٜل ٚعُش بٔ 

                                                           

ٞ  - اهلل عبذ بٔ دابش سذٜح املكـٛد (1) ( ،  3/332 ) أمحـذ  َٚظـٓذ  (، 246ص/ ) املفـشد  األدب اْعـش  ، - ُٓٗـا ع اهلل سضـ

 ( . 4/12ٚزتُع ايضٚا٥ذ ) 

 ( . 58/  1)  تاسٜخ املذ١ٜٓ املٓٛس٠ (2)

 ( . 58/  1تاسٜخ املذ١ٜٓ املٓٛس٠ )  (3)

 .(  836/  3)  ٚفا٤ ايٛفا (4)
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 ايشٚا١ٜ ايجا١ْٝ : -2

ٔأخهٌ٘  ))ٖقٕه فّٗا ابَ ؾذٛ :  الكسٖق  بكط أب٘ وػءس تكف ال  ِٔ٘

 ايٓيب ؿ٢ً ستىس بَ وٕغٜ ا عَ عىاضٚ بَ أب٘ الٗػط لاه :  ا عَ الععٖع عذس

٘  وػءس عمٜ إ  الٕقف ِصا ٍٖاذق ٔ  ا (( األطفٌ املظذذ يف ا   الكدسٖق  بكدط  أبد

املػءس الثاٌ٘ بعس وػدءس   عمٜ اعتذاض أٌْ يف ٔغط غ ه جذن غمع يف أغ مْ ِٕٔ

تؿدري إ، وػدءس   فداىلٔ،  ا ا ٔال طو ٔانه بن الطٔاٖتن  (1)غمىاُ باجتآ الٍعٔه

ا ِٕٔ وػءس غمىاُ ال اضغ٘ ا ٔالثاٌٗٛ تؿري إ، املػءس اىلغ ن ا ادتذن  بأقن

 . (2) كىا شكطمي -عٍّىا ضن٘ اهلل  -وػءس أب٘ بكط الكسٖق  ِٕٔ

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 قبٌ ايعٗذ ايظعٛدٟ ٖزٙ ايـٛس٠ تٛضض َظذذ أبٞ بهش ايـذٜل 

 

 

 

 

                                                           

 ( . 59/  1تاسٜخ املذ١ٜٓ املٓٛس٠ )  (1)

ــٞ بهــش   خــربًا عــٔ املطــشٟ ؿــاسب نتــاب ايتعشٜــف ، إٔ املظــذذ ايجايــح ٖــٛ َظــذذ      أٚسد ايظــٝذ ايظــُٗٛدٟ   (2) أب

 ( . 3/836)  ٚفا٤ ايٛفا، اْعش  ايـذٜل 
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 َظذذ أبٞ بهش ايـذٜل سذٜجًا بعذ ايرتَِٝ األخري يف عٗذ

 خادّ اذتشَني ايؼشٜفني حيفع٘ اهلل
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 ايشٚا١ٜ ايجايج١ :  -3

لقطبددْ وددَ خمددف وػددءس ال ددته ا لكددَ   لمددٍ  ِٔدد٘ تتخددسغ عددَ وكددمٜ  

ا ٔأقدذه جدعّٞا ودَ     الٍ  املػءس اىلقم٘ ُأزخن نىَ املكاُ الصٙ قمٜ فْٗ 

عَ ابَ أب٘ لٜٗ ا عَ ال هن بدَ بؿدري عدَ     ))وػءس ال ته ٖقٕه عٍْ ابَ ؾذٛ : 

ع٢ً ادتبٌ ايزٟ عًٝ٘  ايٓيب دعا لاه :  -اهلل عٍّىا ضن٘  -اهلل  جابط بَ عذس

(( َـــٔ ٚسا٤ املظـــذذَظـــذذ ايفـــتض َـــٔ ْاسٝـــ١ ايػـــشب ، ٚؿـــ٢ً  
ا أٙ أُ ٍِددداك  (1)

 اوكددمٜ ثخددط فددٕو ادتذددن ُأزخددن نددىَ وػددءس ال ددته ٔأقددذخا وػددءسّا ٔاحددسّا     

 . (2)حذٛ املػءس املكؿٕفٛ عمٜ ٔجْ التخسٖسضٔوكاٌْ اآلُ يف 

 

 

 

 

 

 

 

 َظذذ ايفاسٚم عُش بٔ ارتطاب 

 ٚتعٗش ايـٛس٠ َذ٣ ايعٓا١ٜ ب٘ يف ايعٗذ ايظعٛدٟ ايضاٖش

 شابع١ : ايشٚا١ٜ اي -4

   َ  ىلُ ارتاداب   ٔتتخسغ عَ املػءس الطابع ا ِٕٔ وػءس ال داضٔو عىدط بد

إؾاضتْ ٔعذاضتْ تسه عمٜ أٌْ وػءس ثخط غري تم  املػاجس الث ثٛ املتقسوٛا ٖقٕه 

 ايٓيب إٔ أبٕ غػاُ عَ ابَ أب٘ لٜٗ ا عَ اذتاضغ بَ فهن  حسثٍا))  : ابَ ؾذٛ

ٌ ص ٜــّٛ األســ أطــفٌ َــٔ ادتبــٌ بــذأ ٜـــًٞ ط (( ضاب ، ثــِ ؿــعذ فــذعا عًــ٢ ادتبــ
ا  (3)

  ٜ حٗدد  بدسأ مبػددءس ال دداضٔو وددطٔضّا  ا فّٗددا كمددّا  ِٔدصٓ الطٔاٖددٛ تمؤكددس أٌددْ قدم

ا فِصِكطآ املػءس قعس فسعا يف وػءس ال ته  ثيا ا ثي غمىاُ  الكسٖق مبػءس

                                                           

 ( . 59/  1تاسٜخ املذ١ٜٓ املٓٛس٠ )  (1)

 ( . 3/837)  ٚفا٤ ايٛفا (2)

 ( . 59/  1تاسٜخ املذ١ٜٓ املٓٛس٠ )  (3)
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أغ ن ادتذن ٖمؤكدس ٔجدٕز وػدءس ضابدع ِدٕ املػدءس املعدطٔف ) مبػدءس عىدط بدَ           

 ( .  ارتااب

ٔوعْ كذداض أقدخابْ ودسٚ أٖداً الػدعٔٚ       الٍ  الك ٚ ٔالسعاٞ وَ  ٔتكطاض

ٖٕٔنه وا احتاج إلْٗ املػمىُٕ يف شل  العطف الكعب الؿسٖس الصٙ أؾاض  ٖمؤكس

وَبَهَغَاجِ   األَبْصَااسُ  صَاغَاجْ  وَإِر يِانكُىْ  أَسْاََمَ  وَيِاٍْ  فَىِِْكُىْ يقٍ جَاُُوكُى إِر  : لاه عٍسوا ا الكطٖي القطثُ إلْٗ
 ّأوامذد  ّاا فكاُ السعاٞ إ، جاٌب ا غدتعساز أودط  (1) انْقُهُى ُ انْحَنَاجِشَ وَحَظُنُّىٌَ بِاهللِ انظُّنُىََا

ا  الطغٕه لٗعءن اهلل تعا، اي الٍكط ا ِٔصا وا فعمْ  الٍ  وَ جاٌب  ّاوامّخ

ٞ  كدطض  أٌْ ثذت فقس ٛ  الدسعا ً  يف خاقد ٛ  اىلٖدا َ  اىلخدريٚ  الث ثد ٛ  ود ٖدًٕ  ِٔد٘   ا املعطكد

 . (2)بن ق ت٘ ) العّط ٔالعكط ( اىلضبعاٞ ًٖٕ لْ ٔاغتءٗب ا الث ثاٞ ًٖٕٔ ا ا ثٍن

وػدءس   يف زعا  الٍ  أُ ))  اهلل عذس بَ جابط إ، بػٍسٓ أمحس اسواً ضٔٝ فقس

ا ثٍن ا ًٖٕٔ الث ثاٞ ا ًٖٕٔ اىلضبعاٞ ا فاغتءٗب لْ ًٖٕ اىلضبعاٞ  ًٖٕ ا ث ثّا ال ته

فمددي ٍٖددعه بدد٘ أوددط واّددي   ا لدداه جددابط  ((ن َفعاددطَف الذؿددطا يف ٔجّددْ بددن الكدد ت

.ٖمؤكس ِصٓ الطٔاٖامي  (3)غمٗغ إ  تٕخٗت تم  الػاعٛ فأزعٕ فّٗا فأعطف اسجابٛ

-131ملمؤضر املسٍٖدٛ ابدَ ؾدذٛ ا ٖٔدسعىّا ضٔاٖدامي أخدطٝ أٔضزِدا اسوداً الٕالدسٙ )          
ٍسو بالت كٗن ا ٔالٕالسٙ غعٔٚ ارت عَ حتسغ عٍسوا ا املػاظٙ كتاب يف ِد (217

املػاظٙ وؿّٕز لْ ا ِٕٔ قاحب  ٔإُ كاُ نعٗ ّا عٍس أِن اذتسٖ  فّٕ إواً يف

كتاب ععٗي   ٖػتّاُ بْ يف ِصا العمي ا ٔلس ؾّس لدْ ٔضٔٝ عٍدْ كدن ودَ جداٞ      

بعسٓ وَ أٟىٛ التاضٖذ كدابَ غدعس ا ٔالادهٙ ا ٔابدَ كدثري ا ٔالػدّٗم٘ ا ٔابدَ        

 . (4)ٚ   ٖػ ن عمي ٔفهن ٔجّس ِصا اسواً يف املػاظٙاىلثري ا ٔكن وَ زُٔ الػري

فالٕالسٙ إشّا ؾاِس عمٜ عكطٓ ا مل ٖ ك وؿّسّا ا أٔ غعٔٚ ا أٔ وٕلعّا وَ 

إ  ٔلددف عمّٗددا بٍ ػددْ ٔٔقدد ّا يف كتابددْ املؿددّٕض  الطغددٕه غددعٔامي ٔوؿدداِس 
                                                           

 ( . 10طٛس٠ األسضاب ) آ١ٜ /  (1)

( ، تـاسٜخ   1/216)  ( ، نؼف األطـتاس  4/12( ، زتُع ايضٚا٥ذ )  3/332( ، َظٓذ أمحذ )  246ملفشد ) ص/األدب ا (2)

 ( . 60-1/58املذ١ٜٓ املٓٛس٠ ) 
ــشد ) ص/ (3) ــذ )   246األدب املفـ ــٓذ أمحـ ــذ )   3/332( ، َظـ ــع ايضٚا٥ـ ٟ  4/12( ، زتُـ ــزس ــشٙ املٓـ ــب  ( ، ٚرنـ يف ايرتغٝـ

 ( . 2/180ٚايرتٖٝب ) 

ٚيــٞ  َــاّ ايــزٖيب إٔ ايٛاقــذٟ َــٔ أٚعٝــ١ ايعًــِ، ٖٚــٛ سأغ يف املػــاصٟ ٚايظــري ، ٜٚــشٟٚ عــٔ نــٌ ضــشب ، رنـش اإل  (4)

 ( . 1/348قطا٤ بػذاد ، ٚنإ ي٘ سٜاط١ ٚدالي١ ٚؿٛس٠ عع١ُٝ ، اْعش تزنش٠ اذتفاظ ) 
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ٓ ِدي  ا ٔكن املمؤضخن الصَٖ جداٞٔا ودَ بعدس    (1)املعطٔف بامسْ ) وػاظٙ الٕالسٙ (

 عالٛ عمْٗ يف ِصٓ اىلخذاض .

ضٔٝ ابدددَ غدددعس يف طذقاتدددْ أُ أودددري املدددمؤوٍن ِددداضُٔ الطؾدددٗس ٔوعدددْ لٗدددٜ     

الهوك٘ حج ٔظاض املسٍٖٛ ا ٔغأه عَ ضجن عاضف باملسٍٖٛ ٔوؿاِسِا ا فكمدّي  

 . (2)زلْ عمٜ الٕالسٙ ا فمي ٖسع وٕنعّا ا ٔ  وؿّسّا وَ املٕانع إ  وط بّا عمّٗا

 اَظ١ :ٚا١ٜ ارتايش -5

ِ٘ ضٔاٖٛ اسواً الٕالدسٙ يف كتابدْ الععدٗي املػداظٙ ا ٖقدٕه بػدٍسٓ ا كداُ        

ضند٘ اهلل   -اهلل  ابَ أب٘ شٟب لسغ عدَ ضجدن ودَ بد  غدمىْ عدَ جدابط بدَ عذدس         

ع٢ً ادتبٌ ايزٟ عًٝ٘ املظذذ ) ٜعين ايفتض (  سطٍٛ اهلل قاّ  ))ا لاه :  - عٍّىا

(( َش٠ أخش٣ فـ٢ً ٚدعافذعا يف إصاسٙ ٚسفع ٜذٜ٘ َذًا ، ثِ دا٤ 
(3) . 

ِددصٓ الطٔاٖددٛ الدد  أكددسِا مجددع وددَ احملددسثن ٔاملددمؤضخن ِٔدد٘ قدد ٚ ٔزعدداٞ 

يف وػءس ال ته طٕاه ف ٚ أٖاً الػدعٔٚ ا تمؤكدس قدخٛ ضٔاٖدامي الٕالدسٙ       الٍ  

عددَ بقٗددٛ املػدداجس ا حٗدد  ات قددت وددع ضٔاٖددٛ اسودداً الذددداضٙ يف اىلزب امل ددطز ا       

 ااٗثى٘ يف زتىع العٔاٟس .ٔاسواً أمحس يف املػٍس ا 

 ايشٚا١ٜ ايظادط١ : -6

ِٔ٘ أثذت الطٔاٖامي عٍدس الٕالدسٙ ا ىلٌّدا ضٔاٖدٛ عذدساهلل بدَ عىدط ضند٘ اهلل         

يف املػاجس كمدّا ا ٖقدٕه ) ٔكداُ ابدَ عىدط       الٍ  عٍّىا ا ِٔ٘ ضٔاٖٛ ق ٚ 

َّاِب سطٍٛ اهلل ؿ٢ً  ))ىا ٖقٕه : ضن٘ اهلل عٍّ ٌِ اي عًـ٢ أس    يف ارَتِشِٜل ايَكاِب

 يف بين ايٓطري ط ٖٚٛ ايّٝٛ َٛضع املظذذ ايـزٟ بأطـفٌ ادتبـٌ ص ، ٜٚكـاٍ إْـ٘ ؿـ٢ً      

(( فٛم ادتبٌ ايزٟ املظذذ سٍٛ اي  نًٗا املظادذ تًو
ثي لاه: ) ِٔدٕ أثذدت   ا  (4)

 اىلحازٖ  ( .

وػءس أب٘ بكدط الكدسٖق ٔالدصٙ ِدسً     ِٔصا املػءس الصٙ بأغ ن ادتذن ِٕ 

 .. إ، الًٕٗ ٖنبٔمل 
                                                           

 ( . 426،  5/425) ( ، ٚايطبكات البٔ طعذ  1/68( ، عٕٝٛ األثش )  3/6( ، تاسٜخ بػذاد )  1/6َػاصٟ ايٛاقذٟ )  (1)

 ( . 5/426ايطبكات )  (2)

 ( . 3/853)  ٚفا٤ ايٛفا( ،  140حتكٝل ايٓـش٠ ) ص/ (3)

 ( . 488/  2َػاصٟ ايٛاقذٟ )  (4)
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 ايشٚا١ٜ ايظابع١ : -7

ٔلددس أٔضزِددا مجددع وددَ املددمؤضخن ٔيف وقددسوتّي اذتددافغ املددمؤضر ابددَ الٍءدداض ا  

ؿـ٢ً يف َظـذذ ايفـتض يف ادتبـٌ ،      س٣ٚ طعذ بٔ َعار إٔ سطٍٛ اهلل حٗ  لاه : 

 . (1)ٚيف املظادذ اي  سٛي٘

ٔظاز املاطٙ ا قاحب كتاب التعطٖف يف ضٔاٖتْ عَ ستب الدسَٖ بدَ الٍءداض    

((ٔوػدءس القذمدتن    ))عمدٜ الطٔاٖدٛ الػدابقٛ     - ضمحْ اهلل -
ِٔدصٓ اسندافٛ عٍدس     (2)

( عمدٜ اعتذداض    ٛاملاطٙ ا ٔغريٓ ِ٘ ال  جعمت الٍاؽ ٖػىٌّٕا ) باملػداجس الػدذع  

كدداُ خيددطج ملٍدداظه بدد  غددمىٛ الدد  تقددع ِددصٓ املػدداجس يف زٖدداضِي ا    أُ الددٍ  

س الد  حٕلدْ ا إشا   كىا كاُ ٖكم٘ يف وػدءس ال دته ٔاملػداج    (3)فٗكم٘ عٍسِي

 . (4)س اٌتّاٞ الػعٔٚعوط بّا ب

 أوا املػءس الػازؽ : ِٕ املعطٔف مبػءس الػٗسٚ فاطىٛ العِطاٞ ضن٘ اهلل

ا غدددري أُ  ٚمل أقــف عًــ٢ سٚاٜـــ١ تؼــري إىل رنــشٙ أٚ ٚدـــٛدٙ بــني املظــادذ      عٍّددا ا  

ً شكدطمي بدأُ ِدصا املػداجس ِدٕ      1947ارتطٖاٛ املػاحٗٛ لمىسٍٖٛ املٍٕضٚ الكازضٚ 

َ  ٟ ا ِٔددصا ٖت ددق وددع أخذدداض املعطكددٛ فقددس كدداُ  (5)ظـذذ طــعذ بــٔ َعـار األْـــاس

غددعس بددَ وعدداش وددَ كذدداض لددازٚ املػددمىن ٖٕو٠ددص ا ٔلددس أقددٗب يف كاحمددْ بػددّي  

 . (6)شل  بػذذْ وػىًٕ وامي بعس

ٔلعن ِصا ِٕ اىلقه أُ غازؽ ِصٓ املػاجس ِٕ وػءس غعس بَ وعداش   لمت :

ٍه اىلــ٘ إىل َظــ  اىلٌكدداضٙ ا  حٔت حتــٛ ِن َٓــز صَــٔ     يهــ ذذ ايظــٝذ٠ فاطُــ١ أَــش قــذٜ

 .  ايـشاب١ ٚبك١ٝ ايؼٝخني َٔ ملٛقفِٗ املظادذ ٖزٙ أىلا٤ غريٚا ايزٜٔ ايعبٝذٜني
                                                           

 ( . 178ايذس٠ ايج١ُٓٝ ) ص/ (1)
 ( . 47ايتعشٜف ) ص/ (2)

عـتني إىل بٝـت املكـذغ ،    يف َظـذذِٖ سن  بين ط١ًُ ، ٚقـ١ حتٜٛـٌ ايكبًـ١ ، ٚؿـال٠ ايـٓيب      قًت صاس ايٓيب  (3)

ايطبكـات   ( ،1/97ٚسنعتني إىل ايبٝت اذتشاّ يف ؿال٠ ايعٗش َؼٗٛس٠ يف نتـب اذتـذٜح ، اْعـش فـتض ايبـاسٟ )      

( ،  1/190( ، ٚتفظــري ايكــشإٓ ايهــشِٜ البــٔ نــجري )      1/125ٟٛ ) ػــ( ، َعــامل ايتٓضٜــٌ يًب 242-1/241ايهــرب٣ ) 

 ( . 410-2/399ٚأْعش ايتشكٝل يف ريو فطا٥ٌ املذ١ٜٓ ) 
 ( . 3/838)  ٚفا٤ ايٛفا( ،  230( ، حتكٝل ايٓـش٠ ) ص/ 2/528املػامن املطاب١ )  (4)

 ( . 198-197اْعش املذ١ٜٓ املٓٛس٠ ٚتطٛسٖا ايعُشاْٞ ) ص/ (5)
 ( . 4/1512ؿشٝض ايبخاسٟ )  (6)
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 َظذذ فاط١ُ ايضٖشا٤ ) طعذ بٔ َعار ( سضٞ اهلل عُٓٗا

 ًٜٝ٘ َظذذ عًٞ بٔ أبٞ طايب سضٞ اهلل عٓ٘ يف أٍٚ ادتبٌ

بعددس الٕالددسٙ ابددَ الٍءدداض وددَ املددمؤضخن الثقددامي الددصَٖ جدداٞٔا  -1

يف كتابْ املعطٔف بد  املٍٕضٚ لمىسٍٖٛ أضر ِد( ا فقس 578-643)

ٔأؾاض باختكاض إ، ٔجٕز  ) السضٚ الثىٍٗٛ يف أخذاض املسٍٖٛ ( ا

ّٛ ملػءس ال تها  يف غ ه ادتذن ث ثٛ وػاجس وع ٔقف  إناف

ِٛ تم  املػاجس .  ذتال

كس ) وػءس غمىاُ ( خطاب لس إُ لذمٛ اىلٔه وٍّا ٖٔق ))قٕه : ٖيف شل  ٔ

ِسً ٔأخصمي حءاضتْ ا ٔاآلخطاُ وعىٕضاُ باذتءاضٚ ا ٖٔقكس بّىدا وػدءسٙ   

 . (( اهلل عٍّىاضن٘ أب٘ بكط الكسٖق ٔعىط بَ ارتااب 

  سطــٍٛ اهللإٔ  ))ٖٔددطٔٙ ابددَ الٍءدداض ضٔاٖددٛ عددَ وعدداش بددَ غددعس الػددمى٘ : 

  ٘ ــ ــٌ ، ٚيف املظـــادذ ايـــ  سٛيـ ودددَ ا ِٔدددصٓ  (( ؿـــ٢ً يف َظـــذذ ايفـــتض يف ادتبـ

يف املػاجس الد  حدٕه وػدءس     الٍ  ٚ ق  ال  تمؤكسالكخٗخٛ  اميالطٔاٖ

 . (1)ال ته

ٔشكط  ِد ( يف كتابْ التعطٖف أخذاض ِصٓ املػاجس 741-676)  املاطٙ شكط -2

         ُ  وا وّط عمّٗا وَ أحدٕاه ٔأطدٕاض ا ودَ ِدسً ٔبٍداٞ خاقدٛ يف ال د ٚ الد  كدا

احٗد    ( ااٗءاٞ أب٘ بَ اذتػن السَٖ غٗف ) ا ٖنسالعذٗ لذن وَ املسٍٖٛ أوري فّٗا

َٞ ِصٓ املػاجس بدن عداو٘ )    َ  ا ٔ ِدد(  577 - 575غَّط ِصا اىلوريا أمسا  ٌقدن عد

                                                           

 ( . 2/305( ، ٚايظُٗٛدٟ يف ارتالؿ١ )  2/528( ، املػامن املطاب١ )  178ابٔ ايٓذاس )  (1)

الجي  الثةان  مةن 
المةةؤرخين الةةذين 
ذكةةةةةةةةروا  ةةةةةةةةذ  

 المساجد :
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  اهلل ضغدٕه وعداش بدَ غدعس الػدمى٘ ) أُ      ستب السَٖ بَ الٍءاض ا ضٔاٖتْ عَ

 .(1)قمٜ يف وػءس ال ته يف ادتذن ا ٔيف املػاجس ال  حٕلْ(

 ن ودَ جداٞ بعدس املادطٙ ِدصٓ املػداجس ٔططفدّا ودَ أخذاضِدا ودع          ٔلس شكدط كد   -3

كتاب ِد(قاحب  816-727ّا ا إ  أُ العَٖ املطاغ٘ ) يف ٔق  ٖػري اخت ف

ٛ     ((حتقٗق الٍَْكطٚ  )) َظـذذ عًـٞ بـٔ     أػاس ألٍٚ َش٠ عٔ ٚدـٛد َظـذذ ثايـح ٖـ

ٕ         أبٞ طايب املػدءس   ا ٔحػدب تطتٗدب ِدصا الذخد  ٔالطٔاٖدامي املتقسودٛ فّد

العَٖ املطاغ٘  وَ غذَق ِنوَ ِلَذ عسً شكط ِصا املػءسأُ ا ٖٔذسٔ  (2)وؼارتا

 يهـٔ ٖـزا املظـذذ ارتـاَع    الٕلت ا  ٔقعٕبٛ الٕقٕه إلْٗ يف شل  اضت اعِْٕ 

ٍ  املظــادذ ايــ   سٚاٜــ١  ضــُٔ دخــٌ قــذ ٔالدد  ضٔاِددا ابددَ ؾددذٛ ا    ا  يفــتضا ســٛ

 عداش بدَ غدعس    أُ و ))عَ ابَ الٍءاض:  ٔاملاطٙ ا ٔاملطاغ٘ ٌ ػْا ٔالٕالسٙ 

قدمٜ يف وػدءس ال دته يف ادتذدن ا ٔيف املػداجس الد         لاه : إُ ضغدٕه اهلل  

((حٕلْ ا ٔوػءس القذمتن 
(3). 

 

 

 

 

 

 

 

 َظذذ أبٞ بهش ايـذٜل ًٜٚٝ٘ َظذذ عُش بٔ ارتطاب ثِ ًٜٝ٘ َظذذ عًٞ بٔ أبٞ طايب 

 ٜٚعٗش يف ايـٛس٠ أٍٚ طفًت٘ هلزا املٛقع يف ايعٗذ ايظعٛدٟ

ا ( 911 -844) املؿددّٕض الػددىّٕزٙ  املسٍٖددٛ املٍددٕضٚوددا أؾدداض إلٗددْ وددمؤضر ِٔددصا  -4

قاحب أكه وٕغٕعٛ يف تاضٖذ املسٍٖٛ ا حٗ  ات ق ودع مجداه الدسَٖ املادطٙ     

قاحب كتاب التعطٖف يف شكط املػءس ارتاوؼ ٔاملعطٔف مبػءس عمد٘ بدَ   
                                                           

 ( . 2/528( ، املػامن املطاب١ )  51ايتعشٜف ) ص  (1)

حتش٠ ) ص /  (2) َٓ  ( . 140حتكٝل اي

حتش٠ ) ص /  (3) َٓ  ( . 230حتكٝل اي
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 ا ِٕٔ الصٙ ٖقع يف الطكَ الؿطل٘ اىلعمٜ ودَ غد ه ادتذدن يف    أب٘ طالب 

لكَ ادتسٖس يف أخذاض الػىّٕزٙ عَ ِصٓ املػاجس أٌْ ٔقف ا وٕنعْ اآلُ 

لددٛ يف بعهددّا ا ٔشضعددٛ ث ثددٛ   ٔٔعددسز اىلض ا بٍاِٞددا ا ٔؾددكن اىلغددقف فّٗددا  

 : (1)وػاجس وٍّا ِٔ٘

 شضاعّا . 17×  21وػءس ال ته ٔشضعتْ  -1 

 شضاعّا . 17×  14وػءس غمىاُ ال اضغ٘ ٔشضعتْ  -2 

 شضاعّا . 16×  13طالب ٔشضعتْ وػءس عم٘ بَ أب٘  -3 

ٔمل ٖصكط شضعٛ املػءسَٖ اآلخطَٖ ا ِٔىدا وػدءس أبد٘ بكدط الكدسٖق      

ــٌ    اهلل عٍّىددا ضندد٘ ٔوػددءس عىددط بددَ ارتادداب     ــ١ طــفض ادتب ألُْٗــا يف بذاٜ

 . ، ٚال خيف٢ أَشُٖا ٚػهًُٗا عًِٝٗايٓاغ ع٢ً ايذٚاّ  اُٜٚـًٞ فٝٗ

ُ ٔجدٕز  يف نٕٞ وا غدذق شكدطٓ ودَ ضٔاٖدامي اكدَ القدٕه إ       -5

-578ِددصٓ املػدداجس حػددب وؿدداِسٚ ٔٔقددف ابددَ الٍءدداض )      
643  ً ودَ ظواٌدْ إ، ظواٌٍدا ا أودا      (2)ِد( تعٖس عَ مثامناٟدٛ عدا

 فإُ ٔجٕز ِصٓ املػاجس لس ٖعٖس عمٜ ؾذٛ ابَ ٔقف أخصٌا إشا

ا ٔلددٕ أٌكدد ٍا ِددصٓ املسٍٖددٛ    (3)عدداً ) أٙ وددَ ظواٌددْ إ، ظواٌٍددا (   ٜألددف ٔودداٟت 

ا اسغد وٗدٛ ق ددٕٚ ارتددمق ٔغددٗس اىلٌدداً ا ٔضجعٍددا      الععٗىٛ ال  أغؼ وعاملّ

الععٖع لدس عىدط كدن املػداجس ٔاملٕاندع الد         إ، وا ثذت وَ أُ عىدط بَ عذس

- 87قمٜ فّٗا أثٍاٞ ٔ ٖتْ عمٜ املسٍٖٛ يف ال  ٚ ودا بدن )    الٍ  ثذت لْ أُ 
عاْىط ِدصٓ  إُ ٕه : ِد ( عٍسوا كاُ الكخابٛ ٔأبٍاؤِي وتٕافطَٖ ا فإٌٍا ٌق 91

 . (4)ّاعاؤث ثن املػاجس ٖعٖس عمٜ ألف ٔث مثاٟٛ 

                                                           

 ( . 3/837)  ٚفا٤ ايٛفا (1)

 ( . 178ايذس٠ ايج١ُٓٝ ) ص/ (2)

ّٜٛ ارتٓذم دعا ع٢ً األسضاب  سطٍٛ اهلل س٣ٚ ابٔ ػب١ بظٓذٙ : عٔ ٖاسٕٚ بٔ نجري ، عٔ أبٝ٘ ، عٔ دذٙ إٔ  (3)

 ( . 1/60يف َٛضع األططٛا١ْ َٔ َظذذ ايفتض ايزٟ ع٢ً ادتبٌ ، اْعش تاسٜخ املذ١ٜٓ املٓٛس٠ ) 

قاٍ ابٔ ايٓذاس : فٗزا املظذذ ع٢ً سأغ ادتبٌ ٜـعذ إيٝ٘ بذسز ، ٚقذ عُش عُاس٠ دذٜذ٠ ، ٚعٔ ميٝٓ٘ يف 

 ( .178) ص/دذ سٛي٘ ٖٚٞ ثالخ ، اْعش ايذس٠ ايج١ُٓٝ ايٛادٟ خنٌ نجري ٜعشف ريو املٛضع : بايظٝض َٚظا

 ٖـ ( .643-578 ) بني َا ايفرت٠ يف عاؾ ايزٟ ايٓذاس ابٔ صَٔ ع٢ً َعشٚف١ ناْت املظادذ ٖزٙ إٔ ٜلنذ فٗزا : قًت 

 ايٓيب املظادذ ٚاألَانٔ اي  ؿ٢ً فٝٗا  ((تاسٜخ املذ١ٜٓ املٓٛس٠  ))س٣ٚ اذتافغ بٔ سذش عٔ ابٔ ػب١ يف  (4)

عٔ  -ِٖٚ ٦َٜٛز َتٛافشٕٚ  -ايعضٜض سني ب٢ٓ َظذذ املذ١ٜٓ طأٍ ايٓاغ  باملذ١ٜٓ َظتٛعبًا ، إٔ عُش بٔ عبذ
ريو ثِ بٓاٖا باذتذاس٠ املٓكٛػ١ املطابك١ اٖـ ، ٚقذ عني عُش بٔ ػب١ َٓٗا ػ٦ًٝا نجريًا ، يهٔ أنجشٙ يف ٖزا 

 ( . 1/571ايٛقت قذ اْذثش ، فتض ايباسٟ ) 

ذكةةةةةر مسةةةةةاجد 
الفتح  ةدي  يزيةد 
 عل  ألف عا 



 وث ودراسات المدينة المنورةمجلة مركز بح

 

28  
 

 

 

 

 

 

 

 سضٞ اهلل عَٓ٘ظذذ عًٞ بٔ أبٞ طايب 

ٛ  إ، أؾري أُ جيب ٍِا -1 ٛ  لهدٗ ٘  لدس  ا وّىد ٜ  أوطِدا  خ د كدثري   عمد

املػدداجس حتىددن أمسدداٞ ِددمؤ ٞ  وددَ الٍدداؽ ا ِٔدد٘ كددُٕ ِددصٓ

فّٗا أُ ٖكم٘  الكخابٛ الكطاً ضن٘ اهلل عٍّي ا فّن ٖعقن

مسٗدددت  حتدددٜ الكدددخابٛ مب دددطزِي ٔ  ٖكدددمُٕ ودددع الدددٍ    

 ؟بأمساّٟي 

 ٔادتٕاب أُ ِصٓ املٍاقٛ كاٌت وٍاقدٛ حطاغدٛ أثٍداٞ اذتكداض ٖدًٕ غدعٔٚ      

فددٕو ادتذددن ا إ، جاٌددب أُ فّٗددا ٔكدداُ وقددط القٗددازٚ ارتٍددسو ) اىلحددعاب ( ا 

  َ غد ه ادتذدن عٍدس ِدصٓ املٍاقدٛ ا ٔمل ٖكدَ ارتٍدسو         ارتٍسو كاُ لطٖذدّا ود

ٔلدصل  ضأٍٖدا ستدأ مي لدطٖـ املتكدطضٚ لعذدٕض        ىٗقّا ىلٌّا كاٌدت قددطٖٛ ا  ع

ٚأٌٖ  ٚػذعاِْٗ ايـشاب١ نباس املٓطك١ ٖزٙ يف سابط ٚهلزا ا وٍّا كاٌت ارتٍسو

ٔعىط ا ٔعم٘ ا ٔغمىاُ قاحب فكطٚ ارتٍسو ا  ا بكط كأب٘ افِٝٗ ايشأٟ

 ادتذن . عمٜ ٖكٌٕٕا لطٖذن وَ وطكع القٗازٚ لمٍ   فتامب اذتاه أُ

لمءّداز يف   ألٚي٦و ايـشاب١ سابطٛا فٝٗـا ٖزٙ األَانٔ َـًٝات  ناْتلقس  -2

القاٟددس اىلعمددٜ   ٔملددا كدداُ الطغددٕه   غددذٗن اهلل أٖدداً ارتٍددسو )اىلحددعاب( ا    

فهًُـا سطـش ٚسطـشت    باغدتىطاض ا   لمءٗـا كاُ ٖأتّٗي لٗت قس ِصٓ املٍداطق 

اُ لذتدْ عمدٜ ضأؽ   ا اىلٔه وكد  َٛضـعني  ايـال٠ ؿ٢ً فِٝٗ ، إال َا نإ َٔ

ٛ  وعددْ كدداُ حٗدد  ادتذدن  (1)الػددعٔٚ ِدصٓ  يف املددمؤوٍن أوّددامي وددَ ث ثد
 املكدداُ ِٔددٕ ا 

                                                           

أّ ط١ًُ ، ٚأّ  أعكب بني أّ امللَٓني عا٥ؼ١، ٚأّ امللَٓني ايٓيب ٔ ٜٛطف ايـاحل ايؼاَٞ ، إٔ أٚسد ستُذ ب (1)

 ( . 4/367امللَٓني صٜٓب بٓت دشؽ ، اْعش طبٌ اهلذ٣ ٚايشػاد ) 

لمةةةاذا سةةةمي   ةةةذ  
أسةةةةةما  المسةةةةةاجد ب
 الصحابة ؟
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٘  ا الكدخٗخٛ  اىلحازٖد   يف ثذت كىا ٔالك ٚ السعاٞ فْٗ أكثط الصٙ ٕ  ٔالثداٌ  ِد

 اصتمدت  السعاٞ حتٜ وَ ٖٔكثط فْٗ ٍٖاً كاُ حٗ  ادتذن أعمٜ يف حطاً ب  غاض

 : تعدا،  حٗد  ٖقدٕه   الكدطٖي  القطثُ حكٜ اكى املػمىن عَ الػىٛ ٔاٌكؿ ت

 َّعَضَِضًا َِىًَِّا اهللُ وَكَاٌَ انْقِخَالَ انًُْؤْيِنِ َ اهللُ وَكًَََ خَُْشًا ََنَانُىا نَىْ بِغَُْظِهِىْ كَََشُوا انَّزٍََِ اهللُ وَسَد 
(1) . 

اجملتىدع  ٔالد  ِد٘ وعدامل     -اكَ تقػٗي املػاجس الٍذٕٖدٛ  

 إ، ث ثٛ ألػاً : - بقٗت إ، أٖاوٍا ِصٓاسغ و٘ اىلٔه ٔ

 ايكظِ األٍٚ :

وا عىط عمٜ أمجن ططاظ إغ و٘ ٔبصه فّٗا بػداٞ   ٌعري 

اددصٓ  اذتقٗقدد٘ الطاعدد٘ ا الؿددطٖ ن ٖددس خددازً اذتددطون   عمددٜ لددْ

 جساوػد ٔ الؿطٖف املػاجس يف العكط اذتسٖ  كاملػءس الٍذٕٙ

 . ٔاملػ اح ا  تهٔال ا ٔادتىعٛ ا ٔاملٗقامي ا ٔالقذمتن ا لذاٞ

 

 

 

 

 

 املظذذ ايٓبٟٛ ايؼشٜف

 

 

 

 

 

 

 َظذذ قبا٤

                                                           

باسص٠ ٚنٝف  ( ٚحتهٞ ٖزٙ اآلٜات قـ١ ٖزٙ ايػض٠ٚ َٚا ٚقع فٝٗا َٔ أسذاخ 27 – 8طٛس٠ األسضاب اآلٜات )  (1)

 املظًُني ، َٚارا فعٌ أٌٖ ايٓفام ، ٚنٝف سد اهلل ػش األسضاب .نإ ساٍ 

تحةةة  أ   سةةة  
تنةةةدرس مسةةةاجد 
الفتح  ذ  األيةا  

 ؟
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 َظذذ ايكبًتني

 

 َظذذ ادتُع١

  ايكظِ ايجاْٞ :

ٛ  وا ِٕ باٍو  اعداً أٔ أكثدط   عمٜ جتسٖسٓ لذن أظواُ طٕٖمٛ ت أح بن أضبعىاٟد

ٔوػءس الػقٗا ا  ا (1)وَ شل  بكثري يف أٖاً العثىاٌٗن ا كىػاجس ال ته ِصٓ

 ِد .1423أٔاخط ضبٗع اىلٔه عاً ػءس غعٔٚ ب  لطٖعٛ الصٙ ِسً ٔو

 

 

 

 

 

 

نإ ٜـًٞ يف َٛضع ٖزا  َظذذ غض٠ٚ بين قشٜع١ : ىلٞ بٗزا االطِ ألٕ ايٓيب 

ايعضٜض سمح٘ اهلل أثٓا٤ ٚالٜت٘  ارتًٝف١ عُش بٔ عبذ بٓاٙٚقذ ،  املظذذ أثٓا٤ سـاسِٖ

 ٖـ (93-87ع٢ً املذ١ٜٓ ) 

 ( 3/823( ٚفا٤ ايٛفا٤ )  1/70( ابٔ ػب١ )  7/412)  فتض ايباسٟاْعش : 

                                                           

يف  يكذ مت تشَِٝ ٖزٙ املظادذ عذ٠ َشات يف ايعٗذ ايظعٛدٟ ، ٚنإ آخش تشَِٝ هلا خاؿ١ َظذذ ايفتض (1)

ٚٚطعت  سٝح نًفت ػشن١ بٔ الدٕ بتٛطٝع طشٜل ايـعٛد إىل َظذذ ايفتض خادّ اذتشَني ايؼشٜفنيعٗذ 

 سضٝاتٗا بايظرياَٝو املُتاص ، ٚايـٛس٠ املشفك١ تٛضض ريو .ايذسز ٚنظٝت أ
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 ي١ًٝ غض٠ٚ أسذ ، ٚؿ٢ً فٝ٘ ايعٗش َظذذ ايؼٝخني ) ايبذا٥ع ، ايذسع ( : ٚفٝ٘ بات ايشطٍٛ 
 فأنً٘ ، ثِ بات ست٢ غذا إىل أسذ ٚايعـش ، ٚاملػشب ٚايعؼا٤ ، ٚأتت أّ ط١ًُ بؼٛا٤ٍ يًٓيب 

 ( 3/766( ، ٚفا٤ ايٛفا٤ )  3/91بكات البٔ طعذ ) ( ، ايط 1/72اْعش : ابٔ ػب١ ) 

 

 

 

 

 

 
 بٔ َايو عتبإ بٝت َٔ صا١ٜٚ يف ؿ٢ً  ايٓيب ألٕ عتبإ باطِ ىلٞ : َايو بٔ عتبإ َظذذ

 ( 1/71( ، ابٔ ػب١ )  10/63ختزٙ عتبإ َـ٢ً ي٘ . ؿشٝض ايبخاسٟ ) اف

 : ايكظِ ايجايح

وددَ أبٍدداٞ  ّات دد٘ ا حتددٜ إُ كددثريختٍددسثط ٔتكدداز ت وػدداجس

  ٖعطفّا ٔ  ٖعطف وٕلعّا ا ٌاِٗكي عَ تاضخيّا  املٍٕضٚ املسٍٖٛ

 ال ػها ٔوػءس ال هٗذا كىػءس اىلحساغا بععاٟي ٔاضتذاطّا

كمدّا   ا كدثري  ٔغريِدا  ا املٍداضتن  ٔوػدءس  عٗدٍنا  جذن ٔوػءس ا حطاً ب  ٔوػءس

ستدب ادصٓ   ٔعمدٜ الػدريٚ الٍذٕٖدٛ    ٖٔدسو٘ حاادا لمدب كدن غٗدٕض       يف حالٛ ٖطثٜ ادا 

ٙ  َٔ َٛضع فهٌ ا املذاضكٛ املسٍٖٛ ّ  تـاسٜخ  يف خايـذ  بـأثش  َـشتبط  املٛاضـع  ٖـز ا  اإلطـال

ٔالدسضٔؽ   ٔالععدامي  الده  فّٗدا  لكل ِ٘ ا اىلوٛ ِصٓ تاضٖذ يف ععٗي بتؿطٖع وطتذط أٔ

 . (1) بَا ِاألَنْ ألُوْنٍِ عِبْشَةٌ َِصَصِهِىْ فٍِ كَاٌَ نَقَذْ  ا ٖقٕه تعا،:ملَ ٖعته   عمٜ وط اىلٖاً

                                                           

 ( . 111طٛس٠ ٜٛطف ) آ١ٜ /  (1)

مسةةةةةاجد صةةةةةل  
ييهةةةا رسةةةو  هللا 

  تكةةةةةاد تنةةةةةدثر
 اآلن 
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 ؿ٢ً يف املظذذ ايـػري  َظذذ ايفظض : س٣ٚ ابٔ ػب١ عٔ سافع بٔ خذٜر إٔ ايٓيب 

 ( 1/57ايزٟ بأسذ الصقًا بادتبٌ ايعٗش ٚايعـش بعذ اْكطا٤ ايكتاٍ ابٔ ػب١ ) 

 ( 3/848( ، ٚفا٤ ايٛفا٤ )  41ايتعشٜف ) ص 

 

 

 

 

 

 

 ؿ٢ً يف املظذذ ايزٟ بأؿٌ املٓاستني  َظذذ املٓاستني : س٣ٚ ابٔ صباي١ إٔ سطٍٛ اهلل

 ( 3/878يف طشٜل ايعكٝل األنرب ، ٚفا٤ ايٛفا٤ ) 

 

 

 

 

 

 

 
 ايتٛب١ ( : نإ طامل َٛىل أبٞ سزٜف١ ٜلّ املٗادشٜٔ األٚيني  -َظذذ ايعـب١ ) ايٓٛس 

 ؿ٢ً يف َظذذ ايعـب١ عٓذ ب٦ش ٖذِٝ يف ٖزا املظذذ ، ٚملا دا٤ ايٓيب 

 ( 77( ، ايتعشٜف ) ص  10/692ؿشٝض ايبخاسٟ ) 
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 تمد   إ، ٔالطجدٕع  ٔالتخقٗدق  ا العطض ِصا ٔبعس اآلُ اكٍ 

ا ثدددي  املسٍٖدددٛ املٍدددٕضٚ املعتىدددسٚ ا ٔاملٕثٕلدددٛ عدددَ تددداضٖذ    املكدددازض

ا عتىاز عمدٜ الطٔاٖدامي اذتسٖثٗدٛ ٔالتاضخيٗدٛ املعتىدسٚ حدٕه ِدصٓ        

 املػاجس أُ أغتدمل وا ٖم٘ :

ً  كاٌت املػاجس ِصٓ ُأ -1 َ  ( اىلحدعاب  ) ارتٍدسو  غدعٔٚ  ٖدٕ كذداض   فّٗدا  ضابدط  أوداك

الكخابٛ ٔمسٗت بأمساّٟي ا لكٌّٕي وَ لازٚ املعطكدٛ ا ٔودَ ألدطب الٍداؽ     

  يف إزاضٚ ؾ٠ٌّٕٔا ا ٔاصا عػكطٔا يف وطاباّي إ، جدٕاضٓ  الطغٕه إ، 

 .(1)ٔبالقطب وٍْ لٗتمقٕا وٍْ التعمٗىامي ٔالتٕجّٗامي بؿكن وذاؾط ٔغطٖع

ط فددٕو ادتذددن يف وكدداُ ٖؿددطف عمددٜ وٗددساُ املعطكددٛ ا   عػددك الددٍ  ُ أ -2

ٔكاٌددت وعددْ يف ِددصٓ القذددٛ الدد  أقددذخت فٗىددا بعددس وػددءس ال ددته ثدد غ وددَ   

ظٔجاتْ ٖعقب بٍَّٗ ا فمعاٟؿٛ أٖاً ٔىلً غمىٛ ا ٔظٍٖب بٍت جخدـ كدصل  ا   

ٍٖعه إ، أغ ن ادتذن فٗكم٘ عٍس أب٘ بكط وطّٚ ا ٔعٍس  الٍ  ٔاصا كاُ 

ٔعٍس عىط بَ ارتااب وطّٚ ا ثي اط عمٜ قّطٓ ٔابَ عىدْ عمد٘   غمىاُ وطّٚ ا 

ضندد٘ اهلل عددٍّي لٗكددم٘ عٍددسِي يف وددطاباّي يف ادتّددٛ ادتٍٕبٗددٛ القطٖذددٛ وددَ   

غ ه ادتذن أحٗاٌّا أخطٝ ا ٔلس اتهه شل  كمْ وَ غٗاو أخذداض ِدصٓ الػدعٔٚ    

 . (2)الععٗىٛ يف كتب الػريٚ املعتىسٚ

 الععٖع ضمحْ اهلل حٍٗىا ارتمٗ ٛ عىط بَ عذسُ أٔه وَ بٍٜ ِصٓ املػاجس ِٕ أ -3

املاابقٛ  ِد( بٍاِا باذتءاض91ٚ-87ال  ٚ وَ )  يف املٍٕضٚ املسٍٖٛ عمٜ أوريّا كاُ

ِٔدصا   املٍقٕؾٛ ا بعس أُ غأه الٍاؽ عٍّا يف املسٍٖٛ ا ِٔي ٖٕو٠ص وتدٕافطُٔ ا 

يف ال دته ا   طا ٔأؾاض إلْٗ ابَ حء (3)املسٍٖٛ املٍٕضٚوا شكطٓ ابَ ؾذٛ يف تاضٖذ 

 . (4)ٔلس شكطميا ِصٓ الطٔاٖامي يف بساٖٛ العطض اصا املٕنٕع
                                                           

املؼٗٛس إبشاِٖٝ ايعٝاػٞ يف نتاب٘ املذ١ٜٓ بني املاضٞ ٚاذتاضش ، سٝح  املذ١ٜٓ املٓٛس٠ٖٚزا َا رٖب إيٝ٘ َلسخ  (1)

١ عًٞ بٔ أبٞ طايب ، ٚفـ١ًٝ عذٖا َشانض فـا٥ٌ ادتٝؽ ايٓبٟٛ ، فٗزٙ فـ١ًٝ أبٞ بهش ، ٖٚزٙ فـًٝ

 ( . 61طًُإ ايفاسطٞ سضٞ اهلل عِٓٗ ، ٖٚهزا ... ، اْعش املذ١ٜٓ بني اذتاضش ٚاملاضٞ  ) ص 

 ( . 4/367طهبٌ اهلذ٣ ٚايشػاد )  (2)

 ( . 1/74تاسٜخ املذ١ٜٓ املٓٛس٠ )  (3)

 ( . 1/571فتض ايباسٟ )  (4)

حقةةا ف يةة   ايةةة 
األ ميةةةةةةةة عةةةةةةةن 

 مساجد الفتح :



 وث ودراسات المدينة المنورةمجلة مركز بح

 

34  
ِٕٔ املمؤضر ا ٔالطٟٗؼ يف املػاظٙ ٔالػري وَ أٔعٗٛ العمي اكىا  -ُ الٕالسٙ أ -4

لس ٔلف عمّٗا ٔشكطِا يف وػاظْٖ عٍسحسٖثْ  -لاه عٍْ الصِ  يف التصكطٚ 

ط ضند٘ اهلل عٍّىدا ا)) أُ   عَ غعٔٚ ارتٍسو بػٍسٓ ٔضٔاٖتْ عَ عذساهلل بَ عى

قمٜ يف وػءس ال ته ٔيف املػاجس ال  حٕلْ (( ا ٔلاه عَ شل  إٌدْ   الٍ  

املسٍٖددٛ أثذددت اىلحازٖدد  ا ِٔددصٓ ؾددّازٚ وددَ وددمؤضر ٔلددس ٔعدداف فدد ٚ طٕٖمددٛ يف    

ا لذن أُ ٖطحن إ، بػساز ا ٔكاُ ٖقدف ؾدكدّٗا عمدٜ مجٗدع املؿداِس       املٍٕضٚ

 كتابْ ألسً كتاب ٔضز فْٗ شكط قد ٚ الدٍ   ٔاملٕانع يف الػريٚ الٍذٕٖٛ ا ٔ

 ْ(1)يف ِصٓ املػاجس ٔلس ؾاِسِا ٔغاط شل  يف كتاب . 

أوا ابدَ ؾدذٛ ودمؤضر املسٍٖدٛ ا ٔالثقدٛ يف كدن ودا ٖدطٔٙ ا فقدس أٔضز يف تاضخيدْ            -5

فٗددْ ا ِٔدد٘ ) ضٔاٖددٛ  الددٍ  ضٔاٖددامي عددَ وػددءس ال ددته ٔقدد ٚ ٔزعدداٞ  مثدداٌ٘

َ جابط ا ٔغعٗس وٕ، املّسٖن ا ٔأب٘ العٌاز ا ع عتٗق أب٘ ٔابَ ا ظٖس بَ كثري

اهلل ا ٔغدمىٛ بدَ أبد٘     ٔعَ أب٘ الٍكط ا ٔال هن بَ واٗػط عدَ جدابط بدَ عذدس    

اهلل ا ٔخالس بَ ظٖاز ا ٔابَ أب٘ شٟب عَ ضجن ودَ بد     ٖعٖس عَ جابط بَ عذس

 .  )(2)غمىٛ عَ جابط 

عدَ بقٗدٛ املػداجس ا    كىا أٔضز الع ودٛ املدمؤضر ابدَ ؾدذٛ ثد غ ضٔاٖدامي أخدطٝ         -6

ٞ  فطٔاٖٛ أغٗس بَ أب٘ أغٗس  شكط فّٗا ) (ا ٔضٔاٖدٛ    َظذذ طـًُإ ايفاسطـ

( ا ٔضٔاٖددٛ   َظــذذ أبــٞ بهــش ايـــذٜل عىدداضٚ بددَ أبدد٘ الٗػددط شكددط فّٗددا )   

 . (3)(  َظذذ عُش بٔ ارتطاباذتاضغ ابَ ال هن شكط فّٗا ) 

لسادددٛ ا ٔأُ  تمؤكدددس ِدددصٓ الطٔاٖدددامي الكدددثريٚ املتهدددافطٚ أُ ِدددصٓ املػددداجس  -7

تاضخيّا بسأ وٍص غعٔٚ ارتٍسو ا ثي بٍٗت يف ٌّاٖٛ القطُ اىلٔه عمٜ ٖس عىط بَ 

الععٖع ا ثي أٔ ِا عٍاٖتْ وَ جاٞ بعسٓ وَ خم داٞ ا ٔأودطاٞ ا ٔحكداً ا     عذس

ٔغ طن ا كن أٔ، عٍاٖٛ خاقدٛ باملػدءس الٍذدٕٙ الؿدطٖف ا ثدي باملػداجس       

ا ٔلس شكط وٍّا ابدَ ؾدذٛ يف تاضخيدْ     قمٜ فّٗا الٍ  اىلثطٖٛ ال  قه أُ 

 . (4)غتن وػءسّا وعمٕوٛ العن ا ٔوعمٕوٛ ادتّٛ ا ٔكاٌت وؿّٕضٚ يف ظواٌْ

                                                           

 ( . 1/6)  َٟػاصٟ ايٛاقذ (1)

( ، ٚزتُع ايضٚا٥ذ  3/332( ، َٚظٓذ أمحذ )  246( ، ٚاْعش األدب املفشد ) ص/ 60-١1/58 املٓٛس٠ ) تاسٜخ املذٜٓ (2)

 (4/12 . ) 

 ( . 59-1/58تاسٜخ املذ١ٜٓ املٓٛس٠ )  (3)
 ( . 59-1/57)  املذ١ٜٓ املٓٛس٠تاسٜخ  (4)
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ّٛ عددَ ِددصٓ املسٍٖددٛ     -8 ِٔددصا وددا أكددسٓ مجٗددع املددمؤضخن الددصَٖ أل ددٕا كتذددّا خاقدد

 ٛ ٔ  الععٗىد بددأحمٜ  الددٍ   شكطِدداالدد  مساِددا اهلل تعددا، بأمجدن اىلمسدداٞ ا 

َ   بعهدّا ظازمي أمساؤِا عمدٜ و٠دٛ اغدي    ٔذاضامي ا الك امي ٔأبطك الع  ودأثٕضٚ عد

فكداُ شلد     (1)ٔبعهّا وػتٍذط وَ الك امي ال  ٔق ت بّا ا  ضغٕه اهلل

ٔ  تٕجدس وسٍٖدٛ ودَ ودسُ      زافعّا ٔحافعّا ىلُ ٖمؤضخٕا ٖٔسٌٕٔا كن ؾ٘ٞ عٍّا ا

كتب عٍّدا وثدن ودا كتدب عدَ ِدصٓ املسٍٖدٛ         -غٕٝ وكٛ املكطوٛ  -اىلضض 

 الطغٕه زخمّا ًٖٕ ؾ٘ٞ كن وٍّا ٔأناٞ أناٞمي  ال املذاضكٛ
(2)

ا  اا فسعا ا 

 . (3)ٖمؤشٙ أِمّا بأؾس عقاب وَ ٔتٕعس ا ٔتطبتّا ا ٔأٔزٖتّا ا ٔدتذااا ا ٔىلِمّا

صٓ املػاجس ٔأخذاضِدا ٔأطٕاضِدا ا ٔودا    اَشَكط وؿاِري املمؤضخن الصَٖ أضخٕا  -9

 فّي حدٕه تػدىٗتّا ا ٔلدس    وط عمّٗا ودَ أحدٕاه عده الػدٍن الإٖمدٛ ودع اخدت       

ٌعىددت أمسددداِٞي ٔومؤل ددداتّي يف جدددسٔه عمىددد٘ ٖعددده عدددَ أقدددالٛ لهدددٗٛ ِدددصٓ  

 املػاجس ٔلٕتّا ٔإلٗ  ِصا ادتسٔه :

 اطِ املليف ّ
ايفرت٠ اي  عاؾ 

 فٝٗا
 ايـفش١ ادتض٤ اطِ ايهتاب

 830 3ز/ ْكٌ عٓ٘ ريو ايظُٗٛدٟ ٖـ 199ت  ستُذ بٔ اذتظٔ بٔ صباي١ 1

 448 2ز/ َػاصٟ ايٛاقذٟ ٖـ 207-130 ٛاقذٟستُذ بٔ عُش اي 2

 60:58 1ز/ املذ١ٜٓ املٓٛس٠تاسٜخ  ٖـ 262-173 عُش بٔ ػب١ ايُٓريٟ 3

 157 ص سس١ً ابٔ دبري ٖـ 578عاّ  ايشساي١ ابٔ دبري 4

 177،178 ص ايذس٠ ايج١ُٓٝ ٖـ 643-573 ستُذ بٔ ستُٛد بٔ ايٓذاس 5

 47 ص ٜفايتعش ٖـ 741-676 ستُذ بٔ أمحذ املطشٟ 6

 531:527 2ز/ املػامن املطا١ٜ ٖـ 817-729 ايذٜٔ ايفريٚص آبادٟ زتذ 7

 140 ص سس١ً ابٔ بطٛط١ ٖـ 726عاّ  ايشساي١ ابٔ بطٛط١ 8

 230:228 ص حتكٝل ايٓـش٠ ٖـ 816-727 أبٛ بهش بٔ اذتظٔ املشاغٞ 9

 اذتشاّ ٚاملظذذ املهش١َ َه١ ٖـ 854-789 ستُذ بٔ أمحذ بٔ ايطٝا٤ 10

 ايؼشٜف ٚايكرب ، ايؼشٜف١ ملذ١ٜٓٚا
 299 ص

      

                                                           

 . 33. ٚؿاحل ايشفاعٞ ، فطا٥ٌ املذ١ٜٓ ، ص  353-1/261اْعش : املػامن املطاب١  (1)

ّه ايزٟ َدَخٌ فٝ٘  سذٜح أْع  (2) املذ١ٜٓ ، أضا٤ َٓٗا نٌ ػ٤ٞ ، اذتذٜح ،  سطٍٛ اهلل قاٍ : ملا نإ ايٝٛ

( ، ؿشٝض ابٔ  3/57( ، املظتذسى )  3618( ، طٓٔ ايرتَزٟ سذٜح سقِ )  268، 3/221اْعش : َظٓذ أمحذ ) 

 ( ٚسٚاٙ نجريٕٚ . 8/218سبإ ) 

َــٔ  ))  اهلل سطــٍٛ قــاٍ  : قــاٍ  دــابش ســذٜح : َٓٗــا نــجري٠ ريــو ٚعكــاب ٚإٜــزا٥ِٗ املذٜٓــ١ أٖــٌ إخافــ١ يف األسادٜــح (3)

 ( ، َٚظــٓذ أمحــذ 256-3/255( ، حتفــ١ األػــشاف )  6/20، ؿــشٝض ابــٔ سبــإ )  ((أخــاف أٖــٌ املذٜٓــ١ أخافــ٘ اهلل   

 ( .307-3/306(، ٚزتُع ايضٚا٥ذ )  4/55-56) 
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 159ٚسق١  شتطٛط ايبشش ايعُٝل يف املٓاطو ٖـ 854ت  أبٛ ايبكا٤ املهٞ 11

   ٚفا٤ ايٛفا ٖـ 911ت  ْٛس ايذٜٔ عًٞ بٔ أمحذ ايظُٗٛدٟ 12

 177،178 ص عُذ٠ األخباس ٖـ 11ت يف ايكشٕ  اذتُٝذ ايعباطٞ أمحذ بٔ عبذ 13

 58 ص املٓاٌٖ ايـاف١ٝ ايعزب١ ٖـ 1300ت  ايـذٜكٞ إبشاِٖٝ عباغ 14

 17 ص املذ١ٜٓ املٓٛس٠ٚؿف  ٖـ 1303 عًٞ بٔ َٛط٢ أفٓذٟ 15

 123:121 ص املذ١ٜٓ املٓٛس٠آثاس  ٖـ 1353أيف٘  ايكذٚغ األْـاسٟ عبذ 16

 143 ص املذ١ٜٓ املٓٛس٠تاسٜخ َعامل  ٖـ 1380ت  أمحذ ٜاطني أمحذ ارتٝاسٟ 17

 143،144 ص املذ١ٜٓ املٓٛس٠فـٍٛ َٔ تاسٜخ  ٖـ 1386أيف٘  كادس سافغاي عًٞ عبذ 18

 60،61 ص املذ١ٜٓ بني املاضٞ ٚاذتاضش ٖـ 1392أيف٘  إبشاِٖٝ بٔ عًٞ ايعٝاػٞ 19

 53 ص املذ١ٜٓ املٓٛس٠سطا٥ٌ آثاس  ٖـ 1421أيف٘  غاصٟ بٔ طامل ايتُاّ 20

 عرب تاسخيٗا ايطٌٜٛ دذٍٚ ٜٛضض أىلا٤ امللسخني ايزٜٔ رنشٚا ٖزٙ املظادذ

 ايعضٜض ٜشمح٘ اهلل ابتذا٤ً َٔ ايكشٕ األٍٚ ٚقذ بٓاٖا ارتًٝف١ عُش بٔ عبذ

جيب أُ أؾري ٍِا إ، ٌقاٛ يف غاٖٛ اىلِىٗدٛ ِٔد٘ أُ بعدض    

املمؤضخن الصَٖ أضخٕا لمىسٍٖٛ املٍٕضٚ يف ال  ٚ ودَ القدطُ العاؾدط    

 ٔحتٜ الٕلت اذتانط ا لس اٌقػىٕا إ، ث ثٛ ألػاً :

  لدٍ  اىلثطٖٛ ال  قمٜ فّٗا ا املػاجس تتذع حألٕا الصَٖ املمؤضخُٕ الجتاٙ األٍٚ :ا

عٍّٗا ٔوكاٌّا ا ٔعطفت جّاتّا ا  الٍاؽ عمٜ خ ٘ وا تعٗن يف فاجتّسٔا

ٔعدسٔا شلد  فتخدّا ٔتٕفٗقدّا وذاضكدّا ٔفقّدي اهلل تعدا، إلٗدْ ا ٔودَ ِدمؤ ٞ           

اذتىٗدس   ر أمحدس بدَ عذدس   املمؤضر الؿّري عم٘ بَ أمحس الػىّٕزٙ ا ٔاملمؤض

العذاغ٘ا ٔاملدمؤضر إبدطاِٗي عذداؽ الكدسٖق٘ الدصَٖ أٔلدٕا جاٌدب املػداجس         

جددن عٍدداٖتّي حتددٜ أفددطز اىلخددري كتابددّا خاقددّا باملػدداجس مسددآ ) املٍاِددن   

 الكافٗٛ العصبٛ يف بٗاُ وا خ ٘ وَ وػاجس طٗذٛ ( .

اضٖذ ِددصٓ ِٔددي زتىٕعددٛ وددَ املددمؤضخن مل لددألٕا اغتقكدداٞ تدد     االجتــاٙ ايجــاْٞ : 

وَ املكازض يف املكتذامي  اااٟن العسز ِصا ٔجٕز ضغي ا وعاٌّا وَ املػاجس

عمدٜ ودا كتذدْ عمد٘ بدَ وٕغدٜ اىلفٍدسٙ يف ضغدالتْ ) ٔقدف           بن اعتىدسٔا 

ِدد( الد  ٔقدف فّٗدا     1313يف بساٖدٛ القدطُ الطابدع عؿدط )     ( املسٍٖٛ املٍٕضٚ

ا ٔمل ٖكمدف   جّامي املسٍٖٛ اىلضبع ٔوا احتٕتْ كن جّٛ وَ ثثداض ٔوعدامل  

ٔالتخددطٙ عددَ أخذدداض ِددصٓ املػدداجس ا ضغددي أُ  ِددصا ال طٖددق ٌ ػددْ الذخدد 

اتجا ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا  
المةةةةةؤرخين حةةةةةو  
مسةةةةةةةاجد المدينةةةةةةةة 
 المنورة القديمة :
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َ  ا املٍٕضٚ املسٍٖٛ عَ كتب وا ٔأمجن أِي وَ كتذّي القدسٔؽ   عذدس  ِدمؤ ٞ  ٔود

لؿدٍقٗا٘ ٔغريِدي ا ٔلعدن اعتىدازِي     اىلٌكاضٙ ا عم٘ حافغ ا ٔغدال٘ ا 

 ٍْ .عمٜ ضغالٛ اىلفٍسٙ جاٞمي بػذب لطب ال  ٚ العوٍٗٛ بٍّٗي ٔبٗ

ِٔي زتىٕعٛ وَ املمؤضخن ا ٔاملدمؤل ن ا ودَ املعاقدطَٖ أٔ ممدَ      االجتاٙ ايجايح :

يف ٌّاٖٛ القدطُ الطابدع عؿدط ا ِٔدصٓ اجملىٕعدٛ اتكد ت بأٌّدا بدصلت          تٕيف

يف تتذددع أخذدداض ِددصٓ املػدداجس ا ٔوددا وددط عمّٗددا وددَ أطددٕاض     جّددسّا كددذريّا

ٞ ا أمحدس ٖاغدن   اىلٔه وَ املمؤضخن ٔودَ ِدمؤ    ٔأحٕاه وقت ٗٛ أثط القػي

ارتٗدداضٙ ا إبددطاِٗي العٗاؾدد٘ مسّددٕزٙ عكددطٓ يف كتابددْ ) املسٍٖددٛ بددن      

 املسٍٖدٛ املٍددٕضٚ املاند٘ ٔاذتاندط ( ا ٔقداع ملعدد٘ وكدا ٜ يف كتابدْ )      

تإضِددا العىطاٌدد٘ ٔتطاثّددا املعىدداضٙ ( ا ٔخمٗددن ودد  خدداطط يف ) كتابددْ     

املسٍٖدٛ  يف ثثداض  ( ا ٔغداظٙ غدامل التىداً ا) ضغداٟن      املسٍٖدٛ املٍدٕضٚ  فهاٟن 

) املػداجس اىلثطٖدٛ    الػ  يف كتابْ ( ا ٔثخطِي ستىس إلٗاؽ عذس املٍٕضٚ

 ( . املسٍٖٛ املٍٕضٚيف 

لٕ مجعٍا الطٔاٖامي ارتاقٛ بّصٓ املػاجس ودَ مجٗدع املكدازض     -1

ٞ  ودَ ابدَ ظبالدٛ ا ٔالٕالدسٙ ا ٔابدَ        املتٕافطٚ بدن أٖدسٍٖا   ابتدسا

َ جدددذري ا ٔالطحالدددٛ  ٔابددد ؾدددذٛ ا ٔابدددَ الٍءددداض ا ٔاملادددطٙ ا 

 الػابق ا ٔكن وَ شكطتّي يف ادتسٔه ا بإطٛ ابَ املؿّٕض

وٍص القطُ  وع وا تٕقمت إلْٗ يف ا جتآ الثال  لمىمؤضخن الصَٖ أضخٕا لمىسٍٖٛ

      ٛ الكدازضٚ يف   العاؾط ٔحتٜ ٖٕوٍدا اذتاندط ا ودع ودا ٔضز يف ارتطٖادٛ املػداحٗ

أحٗاٌدّا ا   تكدُٕ غدذعٛ  ً صتسِا كمّا تتخسغ عَ وػاجس غتٛ ا 1947ٔعاً 

ٔعٍْٗ ا  إشا أنٗف إلّٗا وػءس ب  حطاً الكذري الثابت خهٓ ٔاملعمٕوٛ جّتْ

 ِٕٔ وَ املػاجس ال  أعٗس بٍاؤِا يف العّس الػعٕزٙ العاِط .

2-   ٙ  ٖددطٝ بعددض املددمؤضخن أُ وػددءس الطاٖددٛ املؿددّٕض الٕالددع عمددٜ جذددن شبدداب الددص

ػابع ا بٍٗىا ٖطٝ ال طٖق الثال  أثٍاٞ ح ط ارتٍسو ِٕ ال الٍ  عػكط فْٗ 

أُ وػءس القذمتن ِٕ املػءس الػابع بسّ  وَ وػءس شباب ا ٖٔطٝ ثخطُٔ أُ 

ٍٖاً فْٗ بعض الٕلت أثٍداٞ   الػابع ِٕ كّف ب  حطاً ا حٗ  كاُ الٍ  

التوييةةةةةةةف بةةةةةةةين 
روايةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا  
المةةؤرخين حةةو  

 مساجد الفتح:
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الػعٔٚ ا ٔكن ِصٓ اآلضاٞ ٔاىلخذاض قخٗخٛ فءىٗع ِصٓ املػاجس وَ املػاجس 

ِددصا التدداضٖذ ااءددطٙ الإٖددن ا ٔكمددّا كاٌددت خدداضج   املؿددّٕضٚ املعمٕوددٛ عدده  

 ٌٔاالّا العىطاٌ٘ ا ٔمل ٖ كمّا عَ بعهّا املس العىطاٌ٘ اذتال٘ .املسٍٖٛ 

 الخـــالصــــة :

مل خيتمف املمؤضخدُٕ عده ِدصٓ العكدٕض حدٕه ٔجدٕز ِدصٓ املػداجس الػدذعٛ ا           : أٚاًل

    ّ ي إشا أندٗ ت  ٔإمنا تذاٍٖت ضٔاٖاتّي حٕه التػدىٗٛ فقدط ا ٔزتىدٕع ضٔاٖدات

إ، بعهّا الذعض ٖكدُٕ زتىدٕع ِدصٓ املػداجس غدذعٛ ا ِٔدصا بال عدن ودا         

زفدددع املتدددأخطَٖ إ، تػدددىٗتّا باملػددداجس الػدددذعٛ ا ٔلدددس تدددٕافطمي املكدددازض   

 املدتم ٛ لسّٖي بعس طذاعتّا ٔمجعّا بن أٖسّٖي .

 ودَ  إُ عىمٗٛ ادتىع بن الطٔاٖامي ٔاىللٕاه الٕاضزٚ ; يف ِصا الكي الكذري : ثاْٝـاً 

ا أودط وامدٕب ِٔدٕ وذدسأ وعدطٔف       املسٍٖدٛ املٍدٕضٚ  أوّامي املكازض عَ تداضٖذ  

ٔوؿّٕض عٍس امل ػطَٖ ٔاحملسثن ا ٔعٍس املمؤضخن الًٕٗ يف لهاٖا ٔؾدمؤُٔ  

اسغدد ً إشا تعددسزمي الطٔاٖددامي حددٕه املػددألٛ أٔ املٕنددٕع ا ِٔددصا وددا ٖعددطف   

طٔاٖدددامي الٗدددًٕ بالت ػدددري املٕندددٕع٘ لمىػدددألٛ ا ِٔددد٘ أُ صتىدددع مجٗدددع ال    

ٔاىللددٕاه لددٗىكَ اغددتٍذاط اذتكددي الكددخٗه لدد٠  ٖتددِٕي العاوددٛ حكددٕه   

ؾذّٛ التٍالض أٔ التعاضض بدن الطٔاٖدامي املدتم دٛ ا فٗػدتػن اىلعدساٞ شلد        

 وَ أجن الاعَ يف تاضٖذ اسغ ً ٔاملػمىن .

إُ ِصٓ املػاجس الػذعٛ ٔغريِا وَ املػداجس الٍذٕٖدٛ كاٌدت وٕجدٕزٚ عمدٜ       : ثايجـاً 

ا ٔأبٍاٟددْ وددَ بعددسٓ  -ضمحددْ اهلل تعددا،  -غددؼ املمدد  عذددس الععٖددع عّددس املمؤ

ا كىددا حعٗددت بعٍاٖددٛ   - ضمحّددي اهلل -املمدد  غددعٕز ا ٔفٗكددن ا ٔخالددس   

خددازً ا ٔجتسٖددس ا ٔحتػددن ا ٔتأثٗدد  وددَ لذددن  ٔضعاٖددٛ خاقددٛ وددَ تددطوٗي

ٖٔددسٖي عمٗددْ الكددخٛ ٔالعافٗددٛ ا بددن إُ  -ح عددْ اهلل  - اذتددطون الؿددطٖ ن

جس لددس ضممددت ٔجددسزمي عددسٚ وددطامي يف العّددس الػددعٕزٙ     بعددض ِددصٓ املػددا  

ٔودَ   -ضمحْ اهلل  -العاِط يف أٖاً امل   اىلكه الؿٗذ ستىس بَ إبطاِٗي 

 جاٞ بعسٓ وَ العمىاٞ اىلج ٞ .



 مساجد الفتح بالمدينة المنورة وصالة النبي صلى الله عليه وسلم فيها

 

39 
لقس اغتٕعب شلد  ادتٗدن اىلٔه جٗدن املمؤغػدن كد ً املدٕ، عدع ٔجدن يف          : سابعًا

 ََخْا َ  وَنَاىْ  انضَّكَاةَ وَآحًَ انصَّ َةَ وَأََِاوَ اِخِشِ وَانَُْىْوِ بِاهللِ آيٍََ يٍَْ اهللِ يَسَاجِذَ ََعًُْشُ إًَََِّا لٕلْ تعا، : 
 18. التٕبٛ :   انًُْهْخَذٍََِ يٍَِ ََكُىَُىاْ أٌَ أُوْنَاِِكَ فَعَسًَ اهللَ إِالَّ

فعىطِٔا ا ٔأثثِٕا ا ٔأٔلِٕدا جدن عٍداٖتّي حتدٜ ندطبٕا بدصل  أضٔع اىلوثداه        

ق خامي التاضٖذ مبداٞ الدصِب يف تداضٖذ عىداضٚ بٗدٕمي اهلل عمدٜ ٔجدْ اىلضض        ٔظٍٖٕا 

فءدعاِي اهلل عدَ اسغد ً ٔاملػدمىن خدري ادتدعاٞ ا ٔجعدن كدن تمد  اىلعىدداه يف          

 وٕاظَٖ حػٍاتّي إٌْ مسٗع زتٗب .

 : نتا ج ومقترحا 

ُ ِصٓ املػاجس كاٌت يف بساٖٛ اىلوط وطاكع وطاباٛ امؤ ٞ الكخابٛ الدصَٖ  أ -1

 ت بأمساّٟي .مسٗ

 ًٖٕ الػعٔٚ . الٍ  ُ ِمؤ ٞ الكخابٛ ا كإٌا وَ لازٚ املعطكٛ إ، جاٌب أ -2

ُ ِصٓ املٍاقٛ ِ٘ ألطب ٌقاٛ لمدٍدسو ا ٔأندٗقّا ا ٔادصا التهدت ظدطٔف      أ -3

 ٔكذاض القازٚ يف ِصٓ الٍاحٗٛ . املعطكٛ أُ ٖعػكط الٍ  

 ٕلع اغ اتٗء٘ لمقٗازٚ.ٌّا عذاضٚ عَ ؾعب وٍخسض يف غ ه جذن غمع ِٔ٘ وأ -4

عػددكط فددٕو ادتذددن الددصٙ ٖقددع عمٗددْ وػددءس ال ددته لٗؿددطف وددَ    الددٍ  ُ أ -5

 ٍِاك عمٜ وٗساُ املعطكٛ .

ٖكم٘  فكاُ ا وػتىط بؿكن املدتم ٛ املٕالع لٗت قس إلّٗي ٍٖعه كاُ  الٍ  ُأ -6

 ٜ اىلحعاب ا كىا قه يف اىلحازٖ  .طمذّا لمٍكط عم عٍسِي ٖٔسعٕ ضبْ 

لس مجع الٍاؽ ِٔي ث ثٛ ث ف يف تم  الػعٔٚ يف وكداُ   الٍ   ٖثذت أُ مل -7

ٔاحس لك ٚ ادتىاعٛ ا ٔشل  لتٕظع الكخابٛ عمٜ أجعاٞ ارتٍسو الصٙ أحداط  

باملسٍٖددٛ وددَ ث ثددٛ جّددامي ا ادتّددٛ الؿددىالٗٛ بأكىمددّا ا ٔادتٍددٕب الػطبدد٘ ا     

 ٔجعٞ وَ الؿطو .

س عػكط فٕو جذدن شبداب ا ٔكداُ    يف بساٖٛ ح ط ارتٍسو ا ل الٍ  كاُ  -8

 ٖكم٘ وع كذاض الكخابٛ ٍِاك ا لذن أُ ٍٖتقن إ، جذن غمع .

ُ تٕظع الكخابٛ حٕه ارتٍسو ذتىاٖدٛ املسٍٖدٛ ٔعمدٜ جّاتّدا املدتم دٛ التهدٜ       أ -9

 وٍّي أُ كن مجاعٛ وٍّي تقٗي الك ٚ وكاُ إلاوتّي يف اذتطاغٛ .
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وددٛ قدد ٚ دتىٗددع الكددخابٛ    ُ ٔنددع الؿددعب يف شلدد  الٕلددت   ٖػددىه بإلا    أ -11

لكددعٕبٛ ٔؾددسٚ ا ضتددساض ٔلتددٕظع الكددخابٛ عمددٜ طددٕه ارتٍددسو ا ٔأُ قدد ٚ    

 اذتطب اا أحكاوّا ارتاقٛ ٔمل تكَ لس فطنت بعس .

ُ اىلعساٞ ِٔي اىلحعاب ٔعسزِي عؿطٚ ث ف لس أحاطٕا باملسٍٖٛ ودَ ثد غ   أ -11

عمدددٜ  جّدددامي ا ٔكث دددٕا ٔجدددٕزِي يف ِدددصٓ املٍاقدددٛ ا ٔلدددصل  كددداُ لعاوددداّ 

املػمىن أُ ٖكٌٕٕا وتٗقعن طٕاه أٖاً املعطكٛ ا خاقٛ يف ِصٓ املٍاقٛ : 

 وطكع القٗازٚ .

 أضر لمىسٍٖٛ تمؤكس ٔجٕز ِصٓ املػاجس وَ ضٔاِا حسٖثٗٛ ضٔاٖامي غذع ٍِاك ُأ -12

 ارتٍسو عمٜ التخسٖس ا ٔلس شكطتّا يف الذخ  .  وَ املٍاقٛ ِصٓ يف

يف ِدصٓ املػداجس كمدّا ا ِد٘ ضٔاٖددٛ        الددٍُ ألدٕٝ الطٔاٖدامي عدَ قد ٚ     أ -13

ا ٔال  شكطِا الٕالسٙ يف كتاب املػاظٙ ا ِٕٔ ابدَ   اهلل  جابط بَ عذس

 . الٍ  املسٍٖٛ عاف ٔؾاِس ٔٔلف عمٜ كن وؿاِس 

العازه عىط بَ  ارتمٗ ٛ ِٕ املٍقٕؾٛ باذتءاضٚ وتاابق بؿكن بٍاِا وَ أٔه ُأ -14

 . املسٍٖٛ املٍٕضٜٚ عذس الععٖع ا عٍسوا كاُ أوريّا عم

( ومؤضخددّا أضخددٕا لمىسٍٖددٛ شكددطٔا ِددصٓ املػدداجس     31ُ أكثددط وددَ ث ثددن )  أ -15

 ٔبعهّا وَ أخذاضِا .

لٕ مجعٍا الطٔاٖامي املدتم ٛ لتأكس لٍا أٌّي مل خيتم ٕا عمٜ ٔجٕزِا ا ٔإمنا  -16

اختم ٕا حٕه عسزِا ٔتػىٗتّا ا ٔالػذب يف شل  ِٕ وا فعمْ العذٗسُٖٕ أثٍاٞ 

   ٌٕز شكطِا .. ىلغذاب ا املػاجس ِٓص أمساٞ وَ تػٗري املسٍٖٛ عمٜ ىّيحك

أُ ٍِدداك تددٕاضٖذ ستددسزٚ ٔانددخٛ قددخٗخٛ يف كتددب التدداضٖذ عددَ تطوٗىددامي    -17

ِد يف عّس اىلوري غٗف السَٖ 575متت  يف عكٕض شتتم ٛ كاُ ألسوّا غٍٛ 

 غٍٛ . 848أب٘ ااٗءاٞ ِٔصا ٖع  أُ اا شكطّا وٍص 

ِددد أؾدداض إ، ٔجددٕز ِددصٓ 581الددٛ ابددَ جددذري الددصٙ ظاض املسٍٖددٛ يف عدداً  أُ الطح -18

 املػاجس ٔمسٜ عسزّا وٍّا .

عدسزّا وٍّدا خد ه     ٜأُ الطحالٛ ابدَ بإطدٛ شكدط بعدض ِدصٓ املػداجس ٔمسد        -19

 ِد . 726ظٖاضتْ لمىسٍٖٛ عاً 
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أُ الػٗس الػىّٕزٙ ومؤضر املسٍٖٛ الععٗي يف القطُ التاغع ا لس ٔقدف ِدصٓ    -21

 اجس ٔق ّا وعىاضّٖا جٗسّا ا ٔحسز شضعٛ بعهّا كىا أؾطمي .املػ

أُ كن وَ جاٞ بعس الػىّٕزٙ وَ القطُ العاؾط ٔحتدٜ القدطُ الطابدع عؿدط      -21

لس شكطٔا ِصٓ املػاجس ا فاذتػٗ  ا ٔالعذاغ٘ ٔالكسٖق٘ ا ٔاىلفٍسٙ ا 

ٔال   ضٚاملسٍٖٛ املٍٕبن بصلٕا جّسّا كذريّا يف تعٗن بقٗٛ املػاجس املؿّٕضٚ يف 

 كازمي أُ تٍسثط إ، جاٌب شكطِي ٔحسٖثّي عَ املػاجس الػذعٛ .

 يأُ ِصٓ املػداجس حعٗدت بعٍاٖدٛ خاقدٛ يف العّدس الػدعٕزٙ املذداضك حٗد           -22

     - ضمحدْ اهلل  -الععٖدع   تطوٗىّا عسٚ وطامي ا املدطٚ اىلٔ، يف عّدس املمد  عذدس    

 . ل عْ اهلل خازً اذتطون الؿطٖ نٔالثاٌٗٛ يف عّس 

جيب عمٍٗا احملافعٛ عمٜ ِصٓ املػاجس ٔالعٍاٖٛ بّا إلتدساٞ بالػدمف الكداع     -23

الععٖع ا ٔشل  لكد٘ ٌػدمىّا ملدَ جيد٘ٞ      ٔوٍّي ارتمٗ ٛ الطاؾس عىط بَ عذس

بعسٌا ِٔ٘ عمٜ أحػَ حاه كىا تػمىٍاِا ممَ غذقٍا ودَ الػدمف الكداع    

 . - اهلل ح عْ - الؿطٖ ن اذتطون ازًخ أخريّا فعن كىا حاه أحػَ يف ِٔ٘

ٔأثٍاٞ اذت ط سعازٚ بٍاٟدْ ٔجدٕز    ثذت بعس ِسً وػءس أب٘ بكط الكسٖق  -24

وػءس لسٖي عمٜ عىق غدتٛ أوتداض ا حٗد  ادتدساض القذمد٘ مبدا فٗدْ احملدطاب         

كىا ظّط ادتساض الػطب٘ ٔجدعٞ ودَ ادتدساض الؿدطل٘ عمدٜ ٔفدق ٔؾدكن ودا         

 .  - ضمحْ اهلل -الععٖع  شكط وَ عىاضٚ عىط بَ عذس

ٔأخددريّا فددإُ عىددط ِددصٓ املػدداجس ٖعٖددس عمددٜ ألددف ٔث مثاٟددٛ ٔث ثددن عاوددّا إشا  -25

 اعتهٌا أُ أٔه وَ بٍاِا ِٕ ارتمٗ ٛ العازه عىط بَ عذس الععٖع .
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ٔخاقٛ املػاجس ال  قه أُ  يف ظٌ ٖزٙ اذتكا٥ل سٍٛ ٖزٙ اآلثاس

قددمٜ فّٗددا ٔأخذاضِدا وؿددّٕضٚ عٍددس الٍداؽ ٔيف كتددب التدداضٖذ    الدٍ   

الذقٗٛ الذالٗٛ وٍّا ا  عمٜ احملافعٛ تهىَ ٔحتٜ ٔالعكٕض ال  امي دتىٗع

خاقٛ ٔأُ ا جتآ العاً لدسٝ السٔلدٛ ح عّدا اهلل تٍؿدٗط وٕاغدي اذتدج       

املعددامل  ِددصٓ مبثددن تعخددط ٔالدد  ٔالعىددطٚ ٔالعٖدداضٚ يف اذتددطون الؿددطٖ ن 

سٚ ٖٔؿتاو املػمىُٕ لطؤٖتّا ٔالٕلٕف عٍسِا ا ٔتصكط تم  اىلٖاً ارتال

ٌ  فدإٌ٘  تاضٖذ السٔلٛ اسغ وٗٛ اىلٔ، ا  يف ٔ  عًٝـا  ٦ٖٝـ١  أقـرت  إٔ تؼـه  َـ

ــ١ ٚعٓاٜــ١       ــِ ممــٔ هلــِ دساٜ ا ٔحددب اددصٓ اآلثدداض ٔاملعددامل ا يف    أٖــٌ ايعً

ٔوكددٛ املكطوددٛ بطٟاغددٛ قدداحب الػددىٕ املمكدد٘ اىلوددري  املسٍٖددٛ املٍددٕضٚ

الععٖددع ضٟددٗؼ المءٍددٛ العمٗددا لطعاٖددٛ املػدداجس لتتددٕ،       غددمااُ بددَ عذددس  

سٖس املتذق٘ وٍّا ا ٔٔنع شتاط تٕنٗخ٘ اا وع كتابٛ ٌذدصٚ عمدٜ   حت

َ  ٔأثدط  وعمدي  كن ِدصٓ اآلثداض ودَ كتدب اذتدسٖ  ٔالػدريٚ ا ٔالتداضٖذ         ود

ا فكمدّا   غريِدا  أٔ املعتىسٚ ا غٕاٞ كاٌت وػاجس ا أٔ وٕالع غدعٔامي 

جعٞ وَ ورياغ ِصٓ اىلوٛ اذتهاضٙ يف جاٌذّا املدازٙ ا ِٔدٕ اٌعكداؽ    

ٍٕٙ وَ عقاٟس ٔلٗي ٔأزتاز ا تذع  يف ٌ دٕؽ اىلجٗداه   جم٘ لمءاٌب املع

الثقددٛ الععٗىددٛ ٔتددثري ِىىّددي ملٕاقددمٛ ادتّدداز ٔالذٍدداٞ . ِٔددصٓ اذتقٗقددٛ     

الٍ ػددٗٛ ال بٕٖددٛ زفعددت اىلوددي يف عكددطٌا لمىخافعددٛ عمددٜ ثثاضِددا حتددٜ  

قاض اا زاٟطٚ خاقٛ يف ٠ِٗٛ اىلوي املتخسٚ . ٔضتَ املػدمىن أٔ، ودٍّي   

 اسغ وٗٛ . بآثاضٌا ٔأزتازٌا

إُ عمٍٗا أُ ٌػمىّا ملَ جي٘ٞ بعسٌا وَ اىلجٗاه املػمىٛ ِٔ٘ عمٜ أحػَ حاه 

ا ٔلٍءعن وَ ضجن التاضٖذ ا ٔقاٌع اسصتاظامي ال  مل  لذمٍاكىا تػمىٍاِا ممَ 

خدازً  ٖعطف اا التداضٖذ وثدّٗ  يف عىداضٚ اذتدطون الؿدطٖ ن ا ٔاملؿداعط املقسغدٛ        

 ٔىلجٗالٍا يف اذتانط ٔاملػتقذن .لسٔٚ لٍا  اذتطون الؿطٖ ن

الععٖدددع ِدددٕ الطاعددد٘ اىلٔه دتىٗدددع ثثددداض  فدددإشا كددداُ ارتمٗ دددٛ عىدددط بدددَ عذدددس

ٞ  ٔتعىددريّا ا يف  املكددا ٜ  ِددٕ الطاعدد٘ خددازً اذتددطون ا فددإُ  املسٍٖددٛ املٍددٕضٚبٍددا

 اصٓ املػاجس يف العكط اذتسٖ  يف ِصٓ الذ ز املقسغٛ .

ح
الب
  
يا
ص
تو

ث
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ٕ ٔل٘ العّس ا ٔمسدٕ الٍاٟدب الثداٌ٘ أُ    أغأه اهلل تعا، لْ ٔىلخْٗ ٔعهسٓ مس

ٖاَكى مٕا ِصٓ اسصتاظامي ٖٔاَعى طٔا بقٗٛ ِصٓ املػاجس ال  متثن وعامل زٔلٛ اسغد ً  

ا ٔأُ جيعدن أجدط ٔثدٕاب ٔقداع ِدصٓ       ستىدس  اىلٔ، ال  أغػدّا غدٗس ارتمدق    

 اىلعىاه ٔاسصتاظامي يف وٗعاُ حػٍاتّي إٌْ جٕاز كطٖي .
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 س ٚاملشادعفٗشغ املـاد

 

ٖـ ( . داس ايبؼـا٥ش اإلطـال١َٝ ، بـريٚت :    256فٞ ) ت عاهلل ايبخاسٟ ادت األدب املفشد ، ستُذ بٔ إىلاعٌٝ أبٛ عبذ -

 ايباقٞ . ( . ايطبع١ ايجايج١ . حتكٝل ستُذ فلاد عبذ1409-1989) 

 ؿــفٗاْٞ يًطباعــ١ ، دــذ٠ :ٖـــ ( . داس األ262، أبــٛ صٜــذ عُــش بــٔ ػــب١ ايــُٓريٟ ايبـــشٟ ) ت  املذٜٓــ١ املٓــٛس٠تـاسٜخ   -

 ٖـ ( . حتكٝل أ. فِٗٝ ستُذ ػًتٛت .1393) 

ٓهـش٠ بتشكٝل َعامل داس اهلذش٠ ، أبٛ بهـش بـٔ اذتظـني بـٔ عُـش بـٔ ستُـذ بـٔ ٜـْٛع بـٔ أبـٞ ايفخـش              - حتكٝل اي

 ايشسِٝ عظٝالٕ . اهلل بٔ عبذ ٖـ ( .حتكٝل د. عبذ816ايعجُاْٞ املشاغٞ ايؼافعٞ ) ت 

ٖــ ( . داس   774، اإلَاّ اذتـافغ أبـٞ ايفـذا٤ إىلاعٝـٌ ابـٔ نـجري ايكشػـٞ ايذَؼـكٞ ) ت          تفظري ايكشإٓ ايععِٝ -

 ايشمحٔ املشعؼًٞ . ( . ايطبع١ ايجا١ْٝ ، حتكٝل ٜٛطف عبذ 1988-1408املعشف١ ، بريٚت : ) 

ٔ  ٖــ ( . حتكٝـل ستُـذ بـٔ عبـذ      741اهلل ستُـذ بـٔ أمحـذ املطـشٟ ) ت      ايتعشٜف ، مجـاٍ ايـذٜٔ أبـٛ عبـذ     -  احملظـ

 ارتٝاٍ .

ــٛ عبــذ    - ــذ    748اهلل مشــع ايــذٜٔ ايــزٖيب ) ت    تــزنش٠ اذتفــاظ ، اإلَــاّ أب  ٖـــ ( . داس ايفهــش ايعشبــٞ . حتكٝــل عب

 ايشمحٔ بٔ حي٢ٝ املعًُٞ .

ذاسٜـ١ ايهـرب٣ ، ايكـاٖش٠    تايرتغٝب ٚايرتٖٝب ، اذتافغ أبٛ ستُذ عبذ ايععِٝ عبـذ ايكـٟٛ املٓـزسٟ . املهتبـ١ اي     -

 اذتُٝذ . ايذٜٔ عبذ ٞٚىل ، حتكٝل ستُذ ستٖٝـ ( . ايطبع١ األ1380: ) 

 ٖـ ( . داس ايهتب ايع١ًُٝ ، بريٚت .463تاسٜخ بػذاد ، أمحذ بٔ عًٞ أبٛ بهش ارتطٝب ايبػذادٟ ) ت -

ٖــ ( . َطبعـ١ َــطف٢     297ادتاَع ايــشٝض ) طـٓٔ ايرتَـزٟ ( ، أبـٛ عٝظـ٢ ستُـذ بـٔ عٝظـ٢ بـٔ طـٛس٠ ) ت            -

 حتكٝل إبشاِٖٝ عطٛٙ عٛ  .( .  1975-1395ايباب٘ ، ايكاٖش٠ : ) 

ٖـــ ( . حتكٝــل  922اهلل بــٔ أمحــذ اذتظــٝين ايظــُٗٛدٟ ) ت  خالؿــ١ ايٛفــا بأخبــاس داس املـــطف٢ ، عًــٞ بــٔ عبــذ  -

  .ينستُذ األَني ستُذ ستُٛد أمحذ ادته

داس  ٖــ ( . 643اهلل ستُذ بٔ ستُٛد بـٔ ايٓذـاس ايبػـذادٟ ) ت     ايذس٠ ايج١ُٓٝ يف أخباس املذ١ٜٓ ، اذتافغ أبٞ عبذ -

( . ايطبعـ١ ايجاْٝـ١ ، حتكٝـل سظـني ستُـذ عًـ٢        1998-1418: )  املذٜٓـ١ املٓـٛس٠  يًٓؼـش ٚايتٛصٜـع ،    املذ١ٜٓ املٓٛس٠

 ػهشٟ .

 سطا٥ٌ يف تاسٜخ املذ١ٜٓ ، محذ ادتاطش ، داس ايُٝا١َ يًبشٛخ ٚايرتمج١ ٚايٓؼش ، ايشٜا  . -

 ( . ايطبع١ األٚىل .2000-1421، دذ٠ : ) سطا٥ٌ يف آثاس املذ١ٜٓ ، غاصٟ بٔ طامل ايتُاّ . داس ايعًِ  -

ٖــ ( . داس ايهتـب    942طبٌ اهلذ٣ ٚايشػاد يف طري٠ خري ايعباد ، اإلَاّ ستُذ بٔ ٜٛطـف ايــاذتٞ ايؼـاَٞ ) ت     -

 املٛدٛد ٚعًٞ ستُذ َعٛ . ( . ايطبع١ األٚىل ، حتكٝل عادٍ أمحذ عبذ1993-1414ايع١ًُٝ ، بريٚت ) 

ٔ  ستُذ اهلل بذع أبٛ اإلَاّ ، ايبخاسٟ ؿشٝض - ٌ  بـ ٟ  إىلاعٝـ ٞ عادت ايبخـاس ِ  داس . فـ ( .  1981-1401 ) : بـريٚت  ، ايكًـ

 ايطبع١ األٚىل ، حتكٝل َـطف٢ دٜب ايبػا .

ٖـــ ( . َلطظــ١ ايشطــاي١ ،  354ؿــشٝض ابــٔ سبــإ ، ستُــذ بــٔ سبــإ بــٔ أمحــذ أبــٛ ســامت ايتُُٝــٞ ايبظــ ) ت        -

 ٝب األسْلٚط .( . ايطبع١ ايجا١ْٝ ، حتكٝل ػع 1993-1414بريٚت : ) 



 مساجد الفتح بالمدينة المنورة وصالة النبي صلى الله عليه وسلم فيها

 

45 
 اهلل ستُذ بٔ طعذ ، داس ؿادس ، بريٚت . حتكٝل إسظإ عباغ . ايطبكات ايهرب٣ ، ألبٞ عبذ -

عُـشٟ  ٝعٕٝٛ األثش يف فٕٓٛ املػاصٟ ٚايؼُا٥ٌ ٚايظري ، اذتافغ أبٞ ايفتض ستُذ بٔ ستُذ ابـٔ طـٝذ ايٓـاغ اي    -

ــ١ داس ايــــرتاخ ،   734) ت  ــ١ املٓــــٛس٠ٖـــــ ( . َهتبــ . ايطبعــــ١ األٚىل . حتكٝــــل ستُــــذ ايعٝــــذ   (1992-1413)  املذٜٓــ

 تٛ .ظٞ ايذٜٔ َٝارتطشاٟٚ ٚست

ٔ  أمحـذ  ، املختـاس  َذٜٓـ١  يف األخبـاس  عُذ٠ - ٞ  اذتُٝـذ  عبـذ  بـ ٕ  ت ) ايعباطـ ٟ  ايعاػـش  ايكـش ،  ايعًُٝـ١  املهتبـ١  . ( اهلذـش

 . املذ١ٜٓ املٓٛس٠

( ايطبعـ١  1994-1415طـال١َٝ، دـذ٠ : )   ، خًٌٝ إبشاِٖٝ َال خاطش . داس ايكب١ً يًجكاف١ اإل املذ١ٜٓ املٓٛس٠فطا٥ٌ  -

 ايجا١ْٝ .

ٖــ ( . داس املعشفـ١ ،    852فتض ايباسٟ بؼش  ؿشٝض ايبخـاسٟ ، اذتـافغ أمحـذ بـٔ عًـٞ بـٔ سذـش ايعظـكالْٞ ) ت          -

 اهلل بٔ باص . ايعضٜض بٔ عبذ بريٚت . حتكٝل عبذ

ٔ  ْـٛس  اذتـافغ  ، ايظهـ١ٓ  نتـب  عًـ٢  ايبـضاس  صٚا٥ـذ  عٔ األطتاس نؼف - ٞ  ايـذٜ ٔ  عًـ ٞ  بـ ٞ  أبـ ،  ايشطـاي١  َلطظـ١  . اهلٝجُـ

 ٖـ ( . ايطبع١ ايجا١ْٝ ، حتكٝل سبٝب ايشمحٔ األععُٞ .1404بريٚت : ) 

( .  1994-1414: )  املذٜٓــ١ املٓــٛس٠املذٜٓــ١ بــني املاضــٞ ٚاذتاضــش ، إبــشاِٖٝ بــٔ عًــٞ ايعٝاػــٞ . َهتبــ١ ايجكافــ١ ،     -

 ايطبع١ ايجا١ْٝ .

ــاسٟ ، ؿـــاحل ملعـــٞ َــــطف٢ . داس ايٓٗطـــ١ ايعشبٝـــ١ ، بـــريٚت :   تطٛسٖـــا ايعُشاْـــٞ ٚتشاثٗـــا املذٜٓـــ١ املٓـــٛس٠ -  املعُـ

 (1981. ) ّ 

 اهلل أمحذ بٔ ستُذ بٔ سٓبٌ . داس ايفهش . َظٓذ اإلَاّ أمحذ بٔ سٓبٌ ، اإلَاّ أبٛ عبذ -

 ٖـ ( . عامل ايهتب ، بريٚت . حتكٝل َاسطذٕ دْٛع . 207ٟ ، ستُذ بٔ عُش بٔ ٚاقذ ) ت صاملػا -

ٟ  ايفـشا٤  َظعٛد بٔ اذتظني ستُذ أبٞ يإلَاّ ، ( ايتٓضٌٜ املَع ) ايبػٟٛ تفظري - ٞ  ايبػـٛ . داس  ( ٖــ  516 ت ) ايؼـافع

 ايشمحٔ ايعو ٚ َشٚإ طٛاس . املعشف١ ، بريٚت . حتكٝل خايذ عبذ

ٖــ ( . داس ايهتـب   405اهلل اذتـانِ ايٓٝظـابٛسٟ : ) ت    اهلل أبـٛ عبـذ   املظتذسى عًـ٢ ايــشٝشني ، ستُـذ بـٔ عبـذ      -

 ايكادس عطا . ( . ايطبع١ األٚىل . حتكٝل َـطف٢ عبذ 1990-1411بريٚت : )  ايع١ًُٝ ،

(  1998-1418ايػـين . َطـابع ايشػـٝذ ، املذٜٓـ١ املٓـٛس٠ : )       ، ستُذ إيٝاغ عبـذ  املذ١ٜٓ املٓٛس٠املظادذ األثش١ٜ يف  -

 . ايطبع١ األٚىل .

،  ايعشبــٞ ايهتــاب داس . ( ٖـــ 807 ت )  اهلٝجُــٞ بهــش أبــٞ بــٔ عًــٞ ايــذٜٔ ْــٛس اذتــافغ ، ايفٛا٥ــذ َٚٓبــع ايضٚا٥ــذ زتُــع -

 ( . ايطبع١ ايجايج١ .1982-1402بريٚت : ) 

ٖـــ ( . إؿــذاسات َشنــض  817بـادٟ ) ت  اايــذٜٔ ستُـذ بــٔ ٜعكــٛب ايفريٚص  املػـامن املطابــ١ يف َعــامل طابـ١ ، زتــذ   -

 ( .2002-1423. ايطبع١ األٚىل : )  املذ١ٜٓ املٓٛس٠،  املذ١ٜٓ املٓٛس٠حبٛخ ٚدساطات 

ٖـ ( . داس إسٝـا٤ ايـرتاخ ايعشبـٞ ،     911ايذٜٔ عًٞ بٔ أمحذ ايظُٗٛدٟ ) ت ٚفا٤ ايٛفا٤ بأخباس داس املـطف٢ ، ْٛس -

 اذتُٝذ . ايذٜٔ عبذ ٞ( . ايطبع١ ايجايج١ ، حتكٝل ستُذ ستٝ 1981-1401بريٚت : ) 

 

   


