
  
  
  
  
  
  
  

در جنـوب   منطقـه و نخلسـتاني   :آبار علي

بـن   هاي آب منسوب به علـي  داراي چاهمدينه 

  ، ميقات مردم مدينه7طالب ابي

. هـا اسـت   آبار و اَبيار جمع بِئْر به معناي چـاه 
نيـز البـؤره بـه    . جمع قله آن أبـؤر و آبـر اسـت   

  ١.استمعناي گودال 
اي اسـت در   آبارعلي در اصطالح نام منطقه

شـهر   جنـوب ) ميلـي  ۷يـا   ۶(کيلـومتري   ۹يا  ۷
، در وادي عقيق و دامنه غربي کوه عيـر  ٢مدينه

و بر راه مکه قـرار دارد   *ذوالحليفهنزديك که 
هـاي فـراوان    هاي آب و نخلسـتان  و داراي چاه

اين مکان اکنون ميـان   )۱ تصوير شماره( ٣.است
  :دارد جايدو راه 
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؛ تـاج العـروس،   ٣٧، ص٤؛ لسـان العـرب، ج  ٢٩٠، ص٨العين، ج. ١

  .»بأر«، ٤٣، ص٦ج

؛ مناسک ٥٥٥، ص٢؛ البحر الرائق، ج٦٢، ص٢٥عمدة القاري، ج. ٢

  .٢٧حج، صافي، ص

؛ معجـم الفـاظ الفقـه الجعفـري،     ١٠٣المعالم االثيـره، ص : نک. ٣

  .١٩٨ص

  
  
  
  
  
  
  
  

راه قديم مدينه به مکـه کـه از بـاب عنبريـه     . ۱ 
و از کنار راه آهن حجاز به شـام  شد  خارج مي

. رفــت گذشــت و بــه ســمت مکــه مــي     مــي
بزرگراه جديد مدينه بـه مکـه کـه از ميـدان      .۲

نمـا نيـز    در تابلو مکان ٤.شود مسجد قبا جدا مي
نام آبارعلي و ذوالحلَيفه و مسجد شـجره کنـار   

 ٥امروزي آن آبارعلينام معروف . اند هم آمده
  .است

آثـار فقهـي    حـج و مناسـك  هـاي   در کتاب
از آن با الفاظ اَبيـار و آبيـار    ٧سنت و اهل ٦شيعه

بسـياري از نويسـندگان   . علي نيز ياد شده است
سنت از قرن نهم هجري به بعد، آبارعلي و  اهل

مکـان و  يـك  ذوالحليفه و مسجد شجره را نام 
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  .۱۹۸معجم الفاظ الفقه الجعفري، ص. ٤

؛ مناسـک  ١٣؛ اعمـال الحـرمين، ص  ٢٣٠ص، ٣کلمة التقوي، ج. ٥

  .٢٧حج، صافي، ص

؛ معجـم الفـاظ الفقـه الجعفـري،     ٥٧مناسـک حـج، صـافي، ص   . ٦

  .١٧٥؛ الحج و العمره، ص١٩٨ص

؛ فتـاوي  ٥٢٢، ص٢؛ الـدر المختـار، ج  ٦٠العهود المحمديـه، ص . ٧

  .٢٣٨، ١٨١، ص١١اللجنه، ج
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  ١.اند مردم مدينه دانسته *ميقات
 7نسبت اين مکان به اميرمؤمنان علي درباره

ها پـيش از   اين چاه. ۱: شود دگاه يافت ميديسه 
ــامبر  ــرت پي ــته و    9هج ــود داش ــه وج ــه مدين ب
در  9خـدا �به فرمان رسـول  7اميرمؤمنان علي

هـا بـا قبـايلي از جنيـان جنگيـده و       اين چـاه کنار 
ــان ــه ســختي شکســت داده اســت  آن ــابع . را ب من

ايـن مطلـب، آن را بـاور     هسنت با نقل فشرد اهل
 ٢.انـد  تأکيـد کـرده   اش ستينادرعوام دانسته و بر 

اين گزارش  دربارهمعاصر،  يکي از مراجع تقليد
متن اين خبر و سند بـراي مـا ثابـت    « :گفته است

  ٣».است نشده
در . ه اسـت را حفر کـرد  ها اين چاه ايشان .۲

تنها بکري دميـاطي شـافعي بـه     ،سنت منابع اهل
  ٤.، اين وجه را برگزيده استنقل از بجيرمي

ــان .۳ ــه 7اميرمؤمن ــار خان ــيني  در روزگ نش
 انگـزار  حـج چندين حلقه چاه احداث و وقف 

و مردم کرد که امروز هم در اطراف مدينه بـه  
برخي  اين سخن از ٥.است  نام آبارعلي معروف

ســند اســت کــه   نويســندگان معاصــر شــيعه  
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؛ مواهــب الجليــل، ٦٢، ص٢٥؛ ج٢٢٥، ص١٧عمــدة القــاري، ج. ١

  .٤١، ص٤ج

؛ ٥٢٣-٥٢٢، ص٢؛ الـدر المختـار، ج  ٥٥٥، ص٢البحر الرائـق، ج . ٢

  .٤١٨، ص٢کشف الخفاء، ج

  .٤٥١، ص٢صراط النجاة، ج. ٣

  .٣٤١، ص٢اعانة الطالبين، ج. ٤

، ١٢؛ چهـارده نـور پـاک، ج   ٥٥-٥٤مناسک حـج، ابطحـي، ص  . ٥

  .١٦٧٢-١٦٧١ص

صرفاً اسـتنباط   گويارا ذکر نکرده و  گفتارشان
  .اند خود را نوشته

 ،سـنت در مصـر   يکي از علماي معاصر اهـل 
آبـارعلي   .م ۲۰۰۶سـال   بهدر خطبه نماز جمعه 

ميقات حجاج در مدينه را منسوب به علـي بـن   
دانسته  ،سلطان دارفور در جنوب سودان ،دينار

طالـب را نادرسـت    و نسبت آن به علي بـن ابـي  
علـي بـن دينـار در     ،به گفته وي. خوانده است

هـاي   چـاه  ،در سفر حج .ق۱۳۱۵/ .م۱۸۹۸سال 
والحليفه را بازسازي و داير کرد و از آن آب ذ

 ٦.پس اين منطقه به نام او آبارعلي خوانده شـد 
برخـي از دانشـمندان    ،ادعـاي وي  بـه  در پاسخ

افـزون   ٧.اند مقاالتي مستند و مستدل ارائه کرده
انتسـاب   ايبـر  ي استوارها، مستندات پاسخاين بر 

�وجـود  7طالـب  بـه علـي بـن ابـي     هـا  چـاه اين 

بـه سـند خـود از    ) .ق۲۳۵.م(شيبه  ابي ابن .دارد
طريق وکيع از حسـن بـن صـالح از جعفـر بـن      

�٨قفيـزين  9آورده که رسـول خـدا   8محمد

�قــيس ودو چــاهـ فقيــرين   :٩در برخــي منــابعــ  

ــي  ــه علــ ــجره را بــ ــرد 7و شــ ــاع کــ �.اقطــ

ــالذري  ــي ١٠).ق۲۷۹.م(ب و  ١١).ق۴۵۸.م(، بيهق
�����������������������������������������������������������

ــک. ٦  http://www.yabdoo.com, http://www.ibtesama.com,: نـ

http://www.sohbanej.com, http://www.daralansar.com.  
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  .٦٤١، ص٧المصنف، ج. ٨

.٢٦٩ص ،٤؛ معجم البلدان، ج١٤،ص ١فتوح البلدان، ج. ٩

  .١٤، ص١فتوح البلدان، ج. ١٠

  .١٤٦، ص٦السنن الکبري، ج. ١١
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خبر را نقـل  اين نيز  ١).ق۶۲۶.م(ياقوت حموي 
در توضـيح وادي   يکي از دانشـوران، . دان کرده

عقيق، مسير آن را از جنـوب شـرقي بـه شـمال     
را خليقـه   7غربي و دو چاه آب از امـام علـي  

نزديــك ميلــي مدينــه و شــجره،  ۲۰در فاصــله 

مدينه و در محل ميقات احرام و در غرب کوه 
روي مسـجد شـجره در مسـير ايـن      عير و رو به

شـبه   ا ابـن ر سـخن همـين   ٢.وادي نام برده است
ــار خــود آورده  ٣).ق۲۶۲.م( ــز در آث . اســت  ني

را نـام محلـي در عاليـه مدينـه و      برخي فقيـرين 
 چاهيك قريظه و نام  بني محل سکونت نزديك

 ٥).ق۲۱۱.م(عبدالرزاق صنعاني  ٤.اند آب دانسته
از  و منابع ديگر نيـز  ٦).ق۴۶۰.م(و شيخ طوسي 

  .اند داده خبر 7وقف فقيرين به دست علي
طـي قـرون و    ،سـنت  منابع بسياري از اهـل  در

اعصار از اين منطقه به ويـژه از محـل ميقـات بـه     
ابـن  . ا آبارعلي يـاد شـده اسـت   عنوان بئر، اَبيار ي

، ابــــن حجــــر عســــقالني ٧).ق۷۲۸.م(تيميــــه 
ــي ٨).ق۸۵۲.م( ــمهودي ٩).ق۸۵۵.م(، عينــ ، ســ
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  .٢٦٩، ص٤معجم البلدان، ج. ١

  .٤٨٨، ص٣مکاتيب الرسول، ج. ٢

  .٢٢٢، ص١تاريخ المدينه، ج. ٣

  .١٥٥، ص٢؛ خالصة الوفاء، ج٢٢٣، ص١تاريخ المدينه، ج. ٤

  .٣٧٥، ص١٠المصنف، ج. ٥

  .١٤٦، ص٩تهذيب، ج. ٦

  .٣١٤، ص٢شرح عمدة الفقه، ج. ٧

  .٣٠٥، ص٣فتح الباري، ج. ٨

  .٦٢، ص٢٥؛ ج٢٢٥، ص١٧عمدة القاري، ج.٩

ــري  ١٠).ق۹۱۱.م( ــيم مص ــن نج ، ١١).ق۹۷۰م(، اب
، ١٣).ق۹۷۳.م( ، شــــعراني١٢).ق۹۵۴.م(رعينــــي 

ــاري   ــي قــ ــفکي١٤).ق۱۰۱۴.م(مالعلــ  ، حصــ
ــي ١٥).ق۱۰۸۸.م( ، ١٦).ق۱۱۸۲.م(، کحالنــــــــ

ــوکاني فــــوري مبــــارك ، ١٧).ق۱۲۵۵.م( شــ
و  ١٩).ق۱۳۲۹.م(آبـــادي   ، عظـــيم١٨).ق۱۲۸۲.م(

منابع ديگر پيش از سـفر حـج علـي بـن     بسياري 
با عنوان بئـر   اين منطقهاز  .ق۱۳۱۵دينار در سال 

آن سـخن   ،بنـابر ايـن   .انـد  علـي نـام بـرده    يا آبار
سنت در نقد نسبت اين منطقه به علي  اهلخطيب 
�.دور است انصافاز تحقيق و  7طالب بن ابي

  منابع �

ــة ــالبين اعان ــيد :الط ــري الس ــدمياطي البك  ال

اعمـال  ؛ ق١٤١٨ ،بيروت، دار الفکر، ).ق١٣١٠.م(

هـدي،  ، دار العلي بن منصـور المرهـون   :الحرمين

 المصـــري ونجيمابـــ :الرائـــق البحـــر؛ ق١٤٢٢

، بيـروت،  عميـرات  زكريـا  كوشش به، ).ق٩٧٠.م(

ــه  ــب العلمي ــاج؛ ق١٤١٨ ،دار الكت ــروس ت  :الع

، شـيري  علـي  كوشـش  به، ).ق١٢٠٥.م( الزبيدي

ــر  ــروت، دار الفک ــاريخ؛ ق١٤١٤ ،بي ــة ت  المدين
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  .٣٠٩، ٢٧٣، ص١خالصة الوفاء، ج. ١٠

  .٥٥٥، ص٢البحر الرائق، ج. ١١

  .٤١، ص٤مواهب الجليل، ج. ١٢

  .٦٠العهود المحمديه، ص. ١٣

  .٢٢٣شرح مسند ابي حنيفه، ص. ١٤

  .٥٢٣-٥٢٢، ص٢الدر المختار، ج. ١٥

  .١٨٥، ص٢سبل السالم، ج. ١٦

  .٢٦٣، ص٧؛ ج٢٢ص، ٥نيل االوطار، ج. ١٧

  .٤٨١، ص٣تحفة االحوذي، ج. ١٨

  .١١١، ص٥عون المعبود، ج. ١٩
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ــوره ــن :المن ــب اب ــري ةش ــه، ).ق٢٦٢.م( النمي  ب

 تحفـة ؛ ق١٤١٠ ،قم، دار الفکـر ، شلتوت كوشش

، بيـروت،  ).ق١٣٥٣.م( فـوري  المبارك :االحوذي

 :االحكـام  تهـذيب ؛ ق١٤١٠ ،دار الكتب العلميـه 

 و موســـوي كوشـــش بـــه، ).ق٤٦٠.م(الطوســـي

؛ ش١٣٦٥ ،تهران، دار الكتب االسـالميه ، آخوندي

عقيقي بخشايشي، نويد اسـالم،   :چهارده نور پاک

 الري :والسنه الكتاب في والعمرة الحج؛ ش١٣٨١

ــهري ــديث ، ش ــم، دار الح ــة ؛ ش١٣٧٦ ،ق خالص

، به کوشش محمـد  ).ق٩١١.م(السمهودي  :الوفاء

 بـه ، ).ق١٠٨٨.م( الحصـكفي  :الدرالمختار؛ االمين

ــش ــب كوش ــوث مكت ــر ، البح ــروت، دار الفک  ،بي

، ).ق١١٨٢.م( الكحالنـي  :السـالم  سبل؛ ق١٤١٥

 :الكبـري  السنن؛ ق١٣٧٩ البابي، مصـر،  مصطفي

ــرح ؛ بيــروت، دار الفکــر، ).ق٤٥٨.م( البيهقــي ش

، بــه ).ق٧٢٨.م(ابــن تيميــة  :عمــدة فــي الفقــه

کوشــش العطيشــان، الريــاض، مکتبــة العبيکــان، 

 القـاري  مالعلي :حنيفه ابي مسند شرح ؛ق١٤١٣

 صـراط ؛ ، بيروت، دار الكتب العلميـه ).ق١٠١٤.م(

؛ ق١٤١٦ برگزيـده،  التبريـزي،  جواد ميرزا :ةالنجا

بيــروت، دار ، ).ق٨٥٥.م( العينــي :القــاري عمــدة

 آبـادي  العظيم :المعبود عون ؛لتراث العربياحياء ا

 ،، بيــــروت، دار الكتــــب العلميــــه).ق١٣٢٩.م(

 الشـعراني  عبدالوهاب :المحمديه العهود؛ ق١٤١٥

؛ ق١٣٩٣ البــابي، مصــر،  مصــطفي، ).ق٩٧٣.م(

 و المخزومي كوشش به، ).ق١٧٥.م( خليل :العين

فتـاوي اللجنـة   ؛ ق١٤٠٩ ،ههجـر ، دار الالسامرائي

بـن عبـدالرزاق الـدويش، الرئاسـة      احمـد  :الدائمه

 ابـن  :البـاري  فتح ؛العامة للبحوث العلمية و االفتاء

؛ بيروت، دار المعرفـه ، ).ق٨٥٢.م( العسقالني حجر

 كوشـش  بـه ، ).ق٢٧٩.م( البالذري :البلدان فتوح

، هالمصـري  النهضـة  ،هقـاهر  المنجـد،  الـدين  صالح

ــف؛ م١٩٥٦ ــاء كش ــماعيل :الخف ــوني اس  العجل

 ،بيــــروت، دار الكتــــب العلميــــه، ).ق١١٦٢.م(

 زين امين محمد :)فتاوي( التقوي كلمة؛ ق١٤٠٨

 ابـن  :العـرب  لسـان ؛ ق١٤١٣ ،قـم، مهـر   الـدين، 

ــم، ادب الحــوزه، ).ق٧١١.م( منظــور ؛ ق١٤٠٥ ،ق

ــنّف ــه، ).ق٢١١.م( الصــنعاني عبــدالرزاق :المص  ب
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