
 الكٍغف؟ عأؽ الحؿحن ً  ف  ص  أًً 

 

 أخمض خؿحن اإلاُلم*  

ؾأجدضر في هظا اإلالاٌ عً اإلاىايع املحخملت لضفً ُلب أخض ألازىة ألاعؼاء, ل جلبُت    

اإلايؿىبت و  ,عبر اإلاضن اإلاؼاعاث اإلاىدكغةو وهظلً اإلالاماث  ,عأؽ مىالها أبي عبضهللا الحؿحن

اثالبدث يمً وؾُىىن  ئلى الغأؽ الكٍغف,  -مع طهغ الكىاهض وألاصلت: ,أعبعت مؿخٍى

 على اإلاؿخىي الغواتي 

 ؿخىي الكهغة لضي الكُعت ؤلامامُتعلى م

ش    على مؿخىي ههىم الخاٍع

اكع الجغغافي   على مؿخىي ألازغ اللاةم على الى

ؤلامام حعفغ ونلىا عضص معخبر مً الغواًاث الىاعصة عً  -:اإلاؿخىي الغواتي -1

جىضح مىيع  مً أمهاث هخب الحضًث الكُعي,في هخب خضًثُت ئمامُت  الهاصق

 ,فً في الىجف ألاقغف على ما ًأجِىاوولها حكحر ئلى أن الغأؽ ص   ,صفً عأؽ الحؿحن

 بالجؿض الضفً أن عواًت واخضة طهغثئلى   باإليافت
ً
, ولىنها وان في هغبالء ملحلا

 وعصجىا عً فاَمت بيذ علي, ولِـ عً أخض ألاةمت.

 
ً
 -:والخالي مً جلً الغواًاث خؿب الىخب,ووؿخعغى قِئا

اعاث - أ  حعفغ  : عً ؤلامامألاولى. : ونلخىا مً هظا الىخاب عواًخانوامل الٍؼ

ً   ,الهاصق كاٌ لعلي بً أؾباٍ: ئهً ئطا أجِذ الغغي عأًذ كبًر
ً
 وكبرا

ً
 هبحرا

ً
كبرا

 
ً
 وأما الهغحر فغأؽ الحؿحن بً علي. ,فأما الىبحر فلبر أمحر اإلاإمىحن ,نغحرا



لت عً ًىوـ بً ظبُان عً الامام الهاصق, بعض الثاهُتالغواًت  : وهي عواًت ٍَى

ل هالم   ,ٍَى
 
 كاٌ الامام الهاصق لُىوـ: اإلاىيع الظي نل

ً
هى كبر  ُذ عىضه أوال

 وألاهمت ألازغي عأؽ الحؿحن بً علي بً أبي َالب. ,أمحر اإلاإمىحن

,  فغوع : هجض فياليافي - ب
ً
ض بً عمغ بً َلحت عًع :ألاولىاليافي عواًخحن أًًا  ً ًٍؼ

  ,مفهلت الهاصق, في عواًت أبي عبضهللا
 
م كاٌ فيها الهاصق البىه ئؾماعُل: ك

 
 
 فؿل

 
ض بً عمغ -م على حضن الحؿحن, فللذ ن ألِـ علذ فضا: ح  ٌعني ًٍؼ

لىا  ؾغكه مىلىً  ,مل عأؾه ئلى الكامولىً إلاا خ   الحؿحن بىغبالء؟ فلاٌ وعم,

 فضفىه بجىب أمحر اإلاإمىحن.

 مع أبي عبضهللا الهاصق, فمغ   كاٌ:: عً أبان بً حغلب الثاهُتالغواًت 
 
هىذ

 
 
 بظهغ الىىفت فجٌز فهل

 
 فهل

ً
 ى عهعخحن, زم جلضم كلُال

ً
ى عهعخحن, زم ؾاع كلُال

 
 
علذ ح   كاٌ: هظا مىيع كبر أمحر اإلاإمىحن, فلاٌ أبان:ى عهعخحن, زم فجٌز فهل

  ,فضان
 
ومىيع  ,ُذ فيهما؟ كاٌ: مىيع عأؽ الحؿحنواإلاىيعحن اللظًً نل

 مجٌز اللاةم.

كاٌ:  ,: عً عبضهللا بً َلحت النهضيألاولىعواًخحن,  : هجض فُهتهظًب ألاخيام - ث

افالهاصق,  صزلذ على أبي عبضهللا
ً
 -فمًِىا معه :كاٌ فدضزىاه, ظهغ خضًث

 مىيعً : فأحى كاٌ ,ختى اهتهُىا ئلى الغغي  -ٌعني أباعبضهللا
 
 ى. ا فهل

  :زم كاٌ الؾماعُل    
 
  :كلذ ,عىض عأؽ أبًُ الحؿحن م فهل  ك

 
 ب  ه  ألِـ كض ط

 فجاء به فضفىه هاهىا. ,ولىً فالن مىالها ؾغكه ,كاٌ بلى ؟بغأؾه ئلى الكام

لت وهي  :الثاهُتالغواًت    ًظهغ  ,عً مباعن الخباػٍَى
 
ى الهاصق في بعضما نل

والغهعخحن  ,زالزت مىايع كاٌ: ئن الغهعخحن ألاولخحن مىيع كبر أمحر اإلاإمىحن

 والغهعخحن الثالثخحن مىيع مىبر اللاةم. ,الثاهِخحن مىيع عأؽ الحؿحن

حاػ مىالها حعفغ بً دمحم الهاصق باللاةم  :: عً اإلافًل بً عمغأمالي الُىس ي - ر

م الغغي    ,اإلااةل في ٍَغ
 
هظا  :ماهظه الهالة؟ كاٌ :فلُل له ,عهعخحنى عىضه فهل

 ويعىه هاهىا. ,مىيع عأؽ حضي الحؿحن بً علي



ٌ  - ج الهاصق  ؤلامام عً بً عمغ  هجض عواًت عً اإلافًل وفُه: اإلاؼاع للكهُض ألاو

إلاا جىحهىا ئلى  ,ويعىه هاهىا ,هظا مىيع عأؽ حضي الحؿحن بً علي :كاٌ

اص ,هغبالء  .زم خملىه ئلى عبُضهللا بً ٍػ

مً آٌ البِذ في صفً  : هظه هي الغواًت الىخُضة عً أخض  أمالي الهضوق عواًت  - ح

ت عً وهي ,الغأؽ بىغبالء كالذ: ئلى أن  بعض هالم مفهل ,فاَمت بً علي مغٍو

 عأؽ الحؿحن ئلى هغبالء. ص  زغج علي بً الحؿحن باليؿىة وع  

ت ع الدؿع على اإلاؿخىي الغواتي هجض أن ول الغواًاثئطن       ً اإلاعهىماإلاغٍو

 عأؽ الحؿحن وان فيالهاصق خهًغا( جظهغ أن مىيع صفً  ؤلامام وهى هىا)

جظهغ عص الغأؽ ئلى  ,ت فاَمت بيذ علي في أمالي الهضوق عضا عواً ,الىجف

جبحن مىيع صفً  ,, ولِـ لضًىا خؿب البدث أي عواًت عً معهىمهغبالء

: ئعلم أهه ًظهغ مً ألازباع املجلس ي الكُش وعلُه كاٌالغأؽ في غحر الىجف, 

وحؿض آصم وهىح وهىص  ,اإلاخلضمت أن عأؽ الحؿحن نلىاث هللا علُه وآله

ٌعني أمحر  –مضفىهىن عىضه نلىاث هللا علُه  م,ونالح نلىاث هللا عليه

اعتهم حمُعه -اإلاإمىحن اعجه مفُيبغي ٍػ  .بعض ٍػ

 

 الكُعت: الكهغة اإلاىلىلت عىض مؿخىي الكهغة لضي الكُعت ؤلامامُت -2

فً مع الجؿض الكٍغف, وص   ,ص ئلى هغبالءهي أن الغأؽ كض ع   ,عبر كغون وعنهم

 ألاكىاٌ لعلماء وعحاٌ الُاةفت في طلً. هظه ووؿخعغى بعٌ

 كاٌ الؿُض اإلاغجض ى في أمالُه - أ
 
ا أن الغأؽ أ ًً عُض بعض خمله ئلى : وكض عووا أً

 فً مع الجؿض بالُف.وص   ,هىان

 فغ   ,: أما عأؽ الحؿحنكاٌ الؿُض بً َاووؽ في اإلالهىف - ب
 
عُض فضفً وي أهه أ

ووان عمل الُاةفت على هظا  ,بىغبالء مع حؿضه الكٍغف نلىاث هللا علُه

 اإلاعنى اإلاكاع ئلُه.



بي ناخب الخفؿحر  - ث ًخدضر  , في هخابه الخظهغة بأخىاٌ اإلاىحى وآلازغة اللَغ

 : ئن الغأؽ عً الكُعت في ػمىه )اللغن الؿابع الهجغي( كاٌ: الامامُت جلٌى

 
 
  مً اإلالخل وهى ًىم   ,اعُض ئلى الجثت بىغبالء بعض أعبعحن ًىًم أ

 
 معغوف

اعة ألاعبعحن.ٌؿم   ,عىضهم اعة فُه ٍػ  ىن الٍؼ

 ,: وأما عأؽ الحؿحنكاٌ الؿُض دمحم بً أبي َالب في هخابه حؿلُت املجالـ - ر

 فغ  
 
ووان العمل مً  ,فً مع حؿضه الكٍغفوص   ,عُض ئلى هغبالءوي أهه أ

 الُاةفت على هظا.

التي  الغواًاثب ٌعملىن  ًىىهىالم  وعلماء الكُعت ًبضو لىا أن الكُعت     

جخدضر عً صفً الغأؽ عىض كبر أمحر اإلاإمىحن, وأن الكهغة لضيهم بسالف 

مً اإلاعهىم جظهغ  ئلُىا, وال وعلم الؿبب, وعغم عضم ونٌى أي عواًت طلً

ئال أن هىان قهغة لضي الكُعت في طلً,  صفً الغأؽ مع الجؿض في هغبالء,

وعغم  عضا الكُش املجلس ي هما مغ, ,ٌعٌى على جلً الغواًاث اولم هجض أخًض 

جظهغ  ,عواًت واخضة عً اإلاعهىمؾببها في هظه الكهغة ئال أنهم لم ًىللىا لىا 

 صفً الغأؽ في هغبالء مع الجؿض.

 

ش( -3 خي )ههىم الخاٍع بعض الخعغى لهظه  :اإلاؿخىي الخاٍع

ش ج على وعغ   ,مؿخىي الكهغةعلى الغواتي و  ُت على اإلاؿخىي اللً ههىم الخاٍع

لحن.عزحن واإلاإ   مً الفٍغ

وا عأؽ الحؿحن ئلى ص  كاٌ: وع   ,في هخابه آلازاع الباكُت مً اللغون الخالُت البحرووي - أ

افهم مً الكام.فً مع حثخه, وهم ختى ص   ,مجثمه ه  بعض اههغ م  غ   خ 

ً مً  البً أعثم الىىفي كاٌ:اإلاؿخىفي الهغوي في جغحمت الفخىح  - ب وفي العكٍغ

  ,نفغ
 
 وعؤوؽ ؾاةغ الكهضاء بأبضانهم. ,لحم عأؽ الحؿحنأ



ني في عجاةب املخلىكاث  - ث ص -مً نفغأي –كاٌ: العكغون مىه اللؼٍو عأؽ  ع 

 الحؿحن ئلى حثخه.

ض بغأؾه ًالبالطعي في أوؿاب ألاقغاف  - ر أي عأؽ -ىلل عً اليلبي: بعث ًٍؼ

  ,ئلى اإلاضًىت -الحؿحن
 
 ,فً في خاةِ بهافض   ,ص ئلى صمكمزم ع   ,هب على زكبتفى

لاٌ في صاع ؤلاماعة لاٌ في اإلالبرة, وكاٌ : ص   ,ٍو فً عأؽ الحؿحن في خاةِ ٍو

غ له ف  خ   ,هغلفي الفً وكاٌ كىم ص   ,ئما خاةِ اللهغ وإما غحره ,بضمكم

 
 
 عمم.وأ

ش صمكم وهلل  - ج ٌ  اإلاىيع جدضر في في مىيعحن,ابً عؿاهغ في جاٍع عً  ألاو

في خدضر ٍمً زؼاةً بني أمُت زم صفىه بضون جدضًض مىيع, و  ,ئؾخسغاج الغأؽ

ٌ   الثاوي علم أًً عً أن بني العباؽ كض خفغوا مىيع الغأؽ مً الكام وال 

البضاًت وابً هثحر في تهظًب التهظًب في  هظا ابً حجغ هلل  وهظلً ؟أزظوه

 . والنهاًت

 ىغبالء,ب عص الغأؽ ئلى الجؿض طهغ:في هخابه جظهغة الخىام  ؾبِ ابً الجىػي - ح

 كاله هكام وغحره. ,فً معهفض  

ا كاٌ ًً  : ؾبِ ابً الجىػي أً
 
في صاع  ,ىىه وصفىىه بباب الفغاصٌـأن الغأؽ هف

ا. ,ؤلاماعة ًً اكضي أً  وهظا طهغ الى

ش البساعي في  - ر وصفً بها في البلُع  .مل ئلى اإلاضًىتأن عأؽ الحؿحن خ  طهغ:  جاٍع

 .عىض كبر أمه

 كاٌئبً خبان في هخابه الثلاث  - ص
 
فمنهم مً ػعم  ,زخلف في مىيع عأؽ الحؿحن: ا

وكض عأًذ  ,عأؾه على عأؽ عمىص في مسجض حامع صمكم عً ًمحن اللبلت أن

ومنهم مً ػعم أن عأؾه في البرج الثالث مً الؿىع على باب  ,طلً العمىص

ت ,الفغاصٌـ بضمكم ض صفً و  ,ومنهم مً ػعم أن عأؾه بلبر معاٍو طلً أن ٍػ

  ,عأؾه في كبر أبُه
 
 خه  وكاٌ أ

 
 أما حثخه فبىغبالء. ,بعض اإلاماث ه  ى



أمغ بغأؽ  ,أن عمغو بً ؾعُض بً العام والي اإلاضًىت ,ابً ؾعض في َبلاجههلل  - ط

  ,الحؿحن
 
 فى
 
في  الخىاعػمي طلً وهظلً هلل ,فً بالبلُع عىض كبر أمهً وص  ف

 .ملخل الحؿحن

اعاثوكاٌ  - ع : وصازل باب هـ1117ث بعض  ئبً الحىعاوي في الاقاعاث ئلى أماهً الٍؼ

ؿمى مسجض الغأؽ ,مكهض الحؿحن ,الفغاصٌـ وهى  ,وهى معغوف آلان ,َو

وهظا اإلاكهض ًلهضه  ,وله وكف على مهالحه ,مكهض خافل علُه حاللت وهُبت

اعة والضعاء والخبرن والخماؽ الحىاةج . ,الىاؽ للٍؼ اهخهى.  وهى في غاًت اللبٌى

ا
ً
 وهظا اإلاكهض هى مكهض الؿُضة عكُت الُىم وؾُأحي الىالم عىه الخل

 مهاصع أزغي  - ػ
 
 ط
 
 ,ث هلل الغأؽ مً مضفىه بعؿلالن ئلى مهغ أًام الفاَمُحنغ  ه

وهلل طلً ابً هما الحلي عً بعٌ  ,منها معجم البلضان والبضاًت والنهاًت

حن كاٌ ؾبِ ئبً الجىػي في الخظهغة: الخامـ أن الخلفاء و , في ػمىه اإلاهٍغ

وهى  ,زم هللىه ئلى اللاهغة ,الفاَمُحن هللىه مً باب الفغاصٌـ ئلى عؿلالن

 ؼاع في الجملت.ً   ,وله مكهض عظُم ,فيها

ىن بالفاَمُحن الظًً ملىىا الضًاع ر: واصعذ الُاةفت اإلاؿم  وكاٌ ئبً هثح

ت كبل ؾىت أعبعماةت ئلى مابعض ؾىت  أن عأؽ الحؿحن  ,ؾخحن وزمؿماةتاإلاهٍغ

ت وصفىىه بها الظي  ,هغبموبىىا علُه اإلاكهض اإلاكهىع به  ,ونل ئلى الضًاع اإلاهٍغ

 ًلاٌ له جاج الحؿحن بعض ؾىت زمؿماةت.

, ما بحن أن ًىىن في صمكم أهل الؿىت على أن صفً الغأؽ وان أهثر فالظي علُه      

أو في الجامع  ,أو في ملبرة صمكم العامت ,أو في اللهغ ألامىي  ,في باب الفغاصٌـ

فً في اإلاضًىت ألامىي  , وطهغ بعٌ أهل الؿىت )ابً ؾعض والبساعي( أن الغأؽ ص 

كتهغ في البلُع كبر أو مؼاع لغأؽبالبلُع اإلاىىعة  ٌ , وهلل بعًهم الحؿحن , ولم 

ني( خمله ئلى هغبالء في ألاعبعحن وصفىه هىان ا في هلله  )البحرووي واللؼٍو
ً
افل مى

 إلاكهىع الكُعت
 
لل مً صمكم ئلى , والظي علُه الُاةفت الاؾماعُلُت على أهه ه



وخىمىا  ,م الفاَمُىن طلً اإلاكهضه  مهغ, خُث أكغ  أةمت  ب اللاهغة زم ئلى ,عؿلالن

 ه.بصحخ

 

على مؿخىي اإلاؼاعاث أما  :مؿخىي ألازغ اللاةم )مؼاعاث الغأؽ( -4

اكع اللاةمت للغأؽ ا على أعى الى ًُ اف أو كُل  ,يع فُه الغأؽميان و  ئما  ,حغغ

 -: فىظهغها جباًعا ,وناع مؼاًعا له ,ضفىهلأهه مىيع 

  - أ
 
: عوي دمحم بً اإلاكهضي أن الامام الهاصق ػاع اهت في الىجف ألاقغفمسجض الحى

اعة هو وطهغ  ,الحؿحن في مسجض الحىاهت أهه مىيع عأؽ الحؿحن  زم كاٌ: ,الٍؼ

 .في الىجف

           
 
ا للغأؽ الكٍغف غشحت لىىههمسجض الحىاهت مً ألاماهً اإلا ل  وظ

ً
في  مضفى

في العهغ الحايغ, عغم  واضحت, ولىً هظه الكهغة لِؿذ مضًىت الىجف

 وحىص أنل لها.

في  : خُث هلل الؿُض بدغ العلىم أن مسجض الغأؽحىاع مكهض أمحر اإلاإمىحن - ب

أن الؿُض  ,ي مً أحل الغأؽ الكٍغف, وطهغ الكُش دمحم خغػ الضًًن  ب   الىجف

ًىلل عً أبُه عً آباةه أهه: في اإلاسجض الغغبي اإلاخهل بالؿاباٍ  ,صاوص الغفُعي

اًىان نغحر مغبع في الجضاع اللبلي بحن مدغاب اإلاسجض  ًىحض ,أي مسجض الغأؽ

وفيها كفل وهى كبر  ,نغحرةوله باب  ,فُه كبر علُه قبان فىالط زمحن ,والؿاباٍ

 .ؿحن علُه الؿالم هما في الغواًاثمىيع عأؽ الح

ومسجض الغأؽ في الىجف ألاقغف, هى مسجض مبني في الجهت الغغبُت مً          

الصحً الحُضعي, واإلاكهىع أن حؿمُخه بمسجض الغأؽ وؿبت ئلى حهت عأؽ أمحر 

لً ماطهغه الكُش خغػ وهظ ,اإلاإمىحن, ولىً اإلاىلٌى عً الؿُض بدغ العلىم

ي اإلاسجض أٌو ما بني في عهض ن  الضًً على أهه ميؿىب لغأؽ الحؿحن, وب  

وآزغ مً حضصه هاصع قاه  الهفىي, لخاهُحن زم حضصه الكاه عباؽ الىبحر ًؤلا 



 ئلى  ,ألافكاعي, وإطا وان لضًىا ول جلً الغواًاث الؿالفت
ً

فان هظا ًضعى فعال

 ؽ طاجه. وحىص مىيع للغأؽ, وهى مسجض الغأ

, ًىحض عباٍ ,: وعلى فغسخحن مً مغو ها: كاٌ اإلالضس ي في هالمه عن مغو مضًىت  - ث

  ٌ  كتهغ اإلاىيع وال اإلاؼاع.كالىا أن فُه عأؽ الحؿحن بً علي, ولم 

ال  فُه أزىاء الؿبي, ىيع الغأؽل ميؿىب ميانوهى : مكهض الىلُت في اإلاىنل - ر

 .صفىه

ا وهى ميان ميؿىب: مكهض الىلُت في ههِبحن - ج ًً لىيع الغأؽ فُه أزىاء  أً

 الؿبي, ال صفىه.

ا لىيع الغأؽ فُه أزىاء الؿبي, : مكهض الىلُت في خماة - ح ًً وهى ميان ميؿىب أً

 ال صفىه.

سُت : مكهض الىلُت في خلب - ر فً في أن الغأؽ ص   غحر مكهىعة,حاء في أكىاٌ جاٍع

ا في خلب ه ,خلب في وؾِ حبل حىقً ًُ ى مكهض الىلُت ال واإلاىحىص خال

ش خلب: وفي ؾىت  مىيع صفً الغأؽ. كاٌ ناخب هخاب نهغ الظهب في جاٍع

خل الحؿحن بىغبالء, واختز عأؾه الكٍغف قمغ بً طي 
 
اخضي وؾخحن ك

له  ض في صمكم, فمغ  بٍُغ الجىقً, وؾاع به وبمً معه مً آٌ الحؿحن ئلى ًٍؼ

على خلب, وهٌؼ به عىض الجبل وويعه على صخغة مً صخغاجه, فلُغث مىه 

غف بمكهض الىلُت.كُ ني على أزغها مكهض ع  كاةم ئلى  وهى مكهىع   غة صم, ب 

 الُىم.

مً اإلاىايع  :في الخظهغة , كاٌ ؾبِ ابً الجىػيمسجض الغكت على الفغاث - ص

طهغه  ,مسجض الغكت على الفغاث باإلاضًىت اإلاكهىعةاإلاظهىعة لضفً الغأؽ, 

ض  :وكاٌ ,عبضهللا بً عمغ الىعاق في هخاب اإلالخل إلاا خًغ الغأؽ بحن ًضي ًٍؼ

ت   :كاٌ ,معاٍو
 
وواهىا بالغكت فبعثه  ,ه ئلى آٌ أبي معُِ عً عأؽ عثمانألبعثى

  ,فضفىىه في بعٌ صوعهم ,ئليهم
 
وهى ئلى  ,صزلذ جلً الضاع في اإلاسجض الجامعزم أ

  وعلُه قبُه الىُل ال ًظهب قخاءً  ,هىان )ؾىعه( حاهب ؾضعة
ً
 .اوال نُف



ً  وهظا ا           ىلل خؿب ما ًظهغ عً غحر ؾبِ ابً إلاكهض غحر مكهىع, ولم 

ض وآٌ أبي معُِ  عً أن هظا الخبر عً ًٍؼ
ً

ىلل في الىخب  ,الجىػي, فًال  ً لم 

سُت اإلاعخبرة.  الخاٍع

وهى مكهض معغوف, , )حي العماعة في صمكم(مكهض الغأؽ في باب الفغاصٌـ  - ط

ؿ
 
َفلت مً أَفاٌ ئلى ب بعض طلً, طهغه ول مً ػاع صمكم, وهى اإلاسجض الظي و

 ملىت, زم اؾخلغ اؾمها كبل خىالي ال
ً

مُذ أوال لغهحن على اؾم )عكُت الحؿحن, ؾ 

ئطن مكهض عكُت بيذ الحؿحن في ألانل هى مكهض مً مكاهض  .بيذ الحؿحن(

 أؽ كبل أن ًخدٌى ئلى مكهض للُفلت في عهغها.الغ 

باب الفغاصٌـ به مكهض  كاٌ: الهغوي في اللغن الؿاصؽ الهجغي عىه:      

 الحؿحن.

     
 
صازل باب الفغاصٌـ  ,عغف مياهه بمسجض الغأؽ: وَ  وكاٌ ابً هثحر: كلذ

 الثاوي.

خي        لألماهً  –كاٌ الضهخىع كخِبت الكهابي في هخابه )معجم صمكم الخاٍع

سها هما وعصث في ههىم اإلاإعزحن(: حامع  اكعها وجاٍع وألاخُاء واإلاكُضاث ومى

كُت: الًؼاٌ في حي العماعة الجىاهُت, بحن ػكاق الىلُب وػكاق خمام الؿُضة ع 

يؿب للؿُضة عكُت بيذ الحؿحن, ووان في مىيعه مسجض كضًم نغحر   ً ؾامي, 

عغف بمسجض الغأؽ, وؿبت لغأؽ الامام الحؿحن عخلض بىحىصه فُه,  ,ٌ   ٌ الظي 

ا عأؽ اإلالً اليامل دمحم بً اإلالً اإلاظفغ غاػ 
ًً فً فُه أً ي ألاًىبي الظي وكض ص 

هـ وؾىت 1125ص الجامع في العهض العثماوي عام ض  هـ, وح  658كخله هىالهى عام 

ً بىقغ بعماعجه بكيل واؾع, 1323 هـ, وفي بضاًت الدؿعُىاث مً كغهىا العكٍغ

ا بمسجض الغأؽ ًً عغف أً  ,فجاء على َغاػ العماعة الاؾالمُت في ئًغان, وَ 

 في الجامع ألامىي.ومكهض الحؿحن وهى غحر مكهض الحؿحن 

وكاٌ الضهخىع نالح وهبي في بدثه )ملاماث وأيغخت أهل البِذ في مضًىت    

  ٌ  ,وؿبت ئلى عأؽ الامام الحؿحن ,عغف بمسجض الغأؽصمكم(: ووان اإلاسجض 



  ٌ طهغ طلً ابً عؿاهغ وابً َىلىن, ومىظ اللغن  ,عخلض أهه مضفىن فُهالظي 

 اإلاسجض بملام الؿُضة عكُت,  اقتهغ  الثامً عكغ

, طهغ دمحم بً كاؾم بً ٌعلىب, أن عأؽ الحؿحن مكهض الغأؽ في الجامع ألامىي  - ع

في مسجض صمكم على عأؽ اؾُىاهت, وهىان مؼاع له في الجامع ألامىي ئلى 

 الُىم.

عغف بمكهض الغأؽ, فُه ٌ   ,عىض باب اإلاسجض الجامع كاٌ ابً عؿاهغ: مسجض      

  ,يع فُهو   عأؽ الحؿحن بً علي عليهما الؿالمكىاة, ًلاٌ ئن 
 
وحي به ئلى خحن أ

 .له ئمام ووكف ,صمكم

جدذ  -أي عؿلالن واللاهغة –طهغتهما  ,واللاهغة مكهض الغأؽ في عؿلالن - ػ

 ,ا, وألهه ئطا اهخفى مكهض عؿلالنمعجباَهما الىزُم ببعًهال  ,عىىان واخض

عجباٍ زبىث مكهض اللاهغة بثبىث مكهض عؿلالن كهض اللاهغة, ال فلض اهخفى م

, خُث جغجىؼ كهت هلل الغأؽ ئلى اللاهغة على وحىص 
ً
ؾابم للغأؽ في مكهض أوال

  .عؿلالن
 
 وهظلً ئطا زبدذ كهت هلل الغأؽ ئلى مكهض اللاهغة, فلض ز
 
ذ مىه ل

وال  للاهغة ٌعني عضم وحىصه في عؿلالن.ا ئلىالغأؽ  هللعؿلالن ئطن, فثبىث 

)جلىم ميان  الحؿحن الُىم في عؿلالن هما ًظهغ إلاكهض ميؿىب لغأؽ  وحىص

غ ب الهلُبُىن  وكض, عؿلالن الُىم مضًىت اقيلىن بحن أقضوص وغؼة(
 
ز

بها نالح الضًً ألاًىبي زكُت أن ٌؿخىلي عليها ؤلافغهج وطلً في  عؿلالن, زم زغ 

ولم , هـ575صزىله إلاضًىت عؿلالن عام   هـ611هـ, وطهغ الهغوي ث578عام 

لل مىه. ,ًظهغ أن فيها مكهًضا عامًغا لغأؽ الحؿحن
 
 وإهما كاٌ ه

فً في ملابغ اإلاؿلمحن في أن الغأؽ ص   في كهت مكهض عؿلالن واللاهغة, كُل      

  -غ  هما م  -صمكم 
 
 زم ه

 
ومنها ئلى اللاهغة في آزغ العهض  ,لل ئلى عؿلالنبل وه

)اإلاهغي مً أهل اللغن الثالث عكغ  انالهب   دمحم بً علي طهغ  فلض, الفاَمي

ً   :في ئؾعاف الغاغبحن الهجغي( ض أمغ بأن   ,ُاف بغأؽ الحؿحن في البالصأن ًٍؼ

  ُ فلما غلب الافغهج  ,فضفىه أمحرها بها ,ُف به ختى اهخهى ئلى عؿلالنف



غ الفاَمنافخضاه م ,)الهلُبُىن( على عؿلالن بماٌ  ,ُحنهم الهالح َالتع وٍػ

ل غ أزًغ على  ,مً عضة مغاخل ,ومش ى ئلى للاةه ,حٍؼ وويعه في هِـ خٍغ

وبنى علُه مكهضه  ,وفغف جدخه اإلاؿً والُُب ,هغس ي مً زكب ألابىىؽ

بً  ,الحؿُني اإلاعغوف باللاهغة الكعغاوي ما ٌكبه  وهلل .ا مً زان الخلُليكٍغ

 .َبلاث ألاولُاء هخابه في هظه اللهت

ئلى اللاهغة ول  مً ابً  منها زم هلله ,عواًت وحىص الغأؽ في عؿلالن هللوكض    

وؾبِ ابً الجىػي, بنى له ,الهغويو  ,ئبً ئًاؽمِؿغ واللللكىضي والؿاًذ 

ُ   ,الهالح َالتع مسجضه اإلاعغوف   ,ولىً الخلُفت الفاَمي ,ضفً فُهل
 
ى ب  أ

 ,وبنى له اإلاكهض الحؿُني اإلاعغوف ,ال ًىىن ئال صازل اللهىع الؼاهغة :وكاٌ

 عىه , زم غضاووان يمً اللهغ الفاَمي
ً

بعض هضم اللهىع الفاَمُت  ,مؿخلال

حغهـ الخلُلي في أًام اإلامالًُ بىبل وكام ألامحر  وؤلابلاء على اإلاكهض الحؿُني,

( وعمى بعظامهم على وفيها أيغختهم الخلفاء الفاَمُحن )ملبرة الؼعفغان ةملبر 

 قغكيها, وبنى ميانها زان الخلُليوجلع مؼبلت اللاهغة  وهي ,ركُتهُمان الب

 .إلاا له مً مياهت عظُمت ,على مـ اإلاكهض الحؿُني اإلاعغوف, ولىً لم ًجغؤ 

عىص حؼء   , وكض مً عماعة اإلاكهض الحؿُني الحالي في اللاهغة ئلى العهض ألاًىبي َو

 
 
لُاؤها الهالحىن( عً الضهخىعة ؾعاص ماهغ في هخابها )مؿاحض مهغ وأو  صافعذ

 صحت مكهض اللاهغة.

: وهى مىيع صفً الجؿض الكٍغف, وجدضزىا عً الحؿحن في هغبالء مكهض - ؽ

ش, التي جظهغ ئعاصة الغأؽ ئلى الجؿض في هغبالء,  الكهغة, وبعٌ ههىم الخاٍع

 وصفىه معه, وهى اإلاعمٌى به عىض الكُعت ئلى الُىم.

افُت هجض أن اإلاكهىع  بعض اؾخعغاى اإلالاماث واإلاؼاعاث على      ألاعى الجغغ

 -:الىهىم خىله وعىه, هى وجيازغث منها, والظي نمض عبر الؼمً,

اإلاكهض  مسجض الغأؽ يمًالىجف ألاقغف, ئما في مسجض الحىاهت, أو  -1 

 العلىي 



 باب الفغاصٌـصمكم, مكهض الغأؽ في  -2

 اللاهغة, اإلاكهض الحؿُني -3       

 هغبالء, مكهض الحؿحن-4        

 

مً أقهغ مكاهض عأؽ الحؿحن في الضهُا, وله  فهى  اإلاكهض الحؿُني باللاهغةأما     

حن مياهت هبحرة  في هفىؽ اإلاهٍغ
 
 اع ال ًىلُعىن ؾاةغ ألاًام.و  , وله ػ

ش فزبىجه, أما      مخىكف على زبىث مكهض عؿلالن, وعىضما وؿخلغب هخب الخاٍع

, كبل
ً

ظهىع اإلاكهض  وههىم الغخالت, ال هجض إلاكهض عؿلالن طهًغا وال أنال

عخلض البعٌ أن كهت مكهض عؿلالن  الحؿُني في اللاهغة. صعاًت ئهما هي َو

ض مهغ الفاَمُت بمعلم وعمؼ ميؿىب لصخهُت  أوكأها الخلفاء الفاَمُىن, لتزٍو

عظُمت ومإزغة, مثل الحؿحن وما اعجبِ به مً مأؾاة الُف, والبدث ال ٌؿاعض 

 اللاهغة. -على زبىث مكهض عؿلالن

    

عغف لضي الكُعت وال جدضزىا عىه في مكهض الغأؽ في باب الفغاصٌـ وأما      ٌ فلم 

ا  هخبهم,
ً
 مضفى

ً
ا ولى وان فعال

ً
اعجه, زابخ ضوا على ٍػ

 
للغأؽ لظهغه أةمت أهل البِذ, وأله

يؿب ألخٍض مً آٌ البِذ, فىُف بغأؽ الحؿحن بً   ً اعة أي مىيع  والكُعت تهخم بٍؼ

علي؟ وكض جدٌى هظا اإلاكهض بعض طلً ئلى مكهض عكُت بيذ الحؿحن, وناع الكُعت 

اعه  , وإهما على أؾاؽ قهغة مخأزغة.فُه أزغ أو , ال لىحىص هو  مً أهثر ػو 

: عىضما هىظغ في الغواًاث جبلى الىجف هي اإلاغشح ألاهبر على الىجف ألاقغف  

مؿخىي الغواًاث والىهىم التي حاءجىا عً ؤلامام الهاصق, في خىالي حؿع أو 

عكغ عواًاث, وعبر هخب مكهىعة ومبىغة, مثل اليافي وتهظًب ألاخيام ووامل 

اعاث  غ هظه الترقُذ ئعغاى الكهالٍؼ
 
ى ع  غة عىض الكُعت وأمالي الُىس ي وغحرها, وَ 

. ؤلامامُت عىه غ   بضاًت مً هالم الؿُض اإلاغجض ى وما بعضه هما م 



: وهظا هى اإلاىيع الظي اجفلذ علُه الكهغة الكُعُت مىظ كبر الحؿحن في هغبالء

 ئلى ًىمىا هظا, وهى 
ً

ٌ  اللغن الخامـ الهجغي على ألاكل, ونىال اإلاعمٌى به, واإلاعى 

 علُه.

   


