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أمساء مدينة القدس ودالالتها 
يف لسان العرب

د. عبد الرؤوف خريوش

   أستاذ مشارك في علوم اللغة العربية (الصوتيات(/ منطقة نابلس التعليمية/ جامعة القدس المفتوحة.
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ملخص: 

فللقد�ص  �لعرب،  ل�سان  يف  ومعانيها  �لقد�ص  مدينة  �أ�سماء  عن  �لبحث  هذ�  يتحدث 
م�سميات عدة، �ُسميت بها من قبل ملك، �أو �أمة، �أو قبيلة، �أو ماثور ديني. هذه �لأ�سماء منها 
ما ورد يف ل�سان �لعربي، ومنها ما ورد يف م�سادر �خرى، وقد وردت �لقد�ص يف �لل�سان 
با�سماء عدة حملت �أكرث من معنى، م�سدره بذلك �لقر�آن �لكرمي و�لأحاديث �لنبوية، و�أ�سعار 
�لعرب، و�لأقو�ل �ملاأثورة، و�ملعاجم �لتي �عتمدها �ساحب �لل�سان، وقد تطورت هذه �لأ�سماء 

مع �لزمن؛ لت�سل �ليوم �إىل �ل�سم �لأكرث �سهرة وتد�وًل، وهو ��سم )�لقد�ص(. 
�لأنبياء، قامت على  �لكرمي، و�أر�ص  �لر�سول  �ل�سلم، وم�رسى  �لقد�ص مدينة  �أي  فهي، 
�أر�سها ح�سار�ت للأمم قدمية تركت ب�سمات و��سحة جتلت باأ�سماء مدينة �لقد�ص، فكل �أمة 

�أو ح�سارة �أطلقت على �لقد�ص ��سما معينا مللك لها، �أو لو�د، �أو لباب، �أو ل�سارع �أو جلبل. 
ولأهمية �لقد�ص يف ظل �ل�رس�ع �لقائم بني ح�سارة �لقوة، وقوة �حل�سارة، وملكانتها 
فها  عند �لباحثني، و�لعلماء قدميا وحديثا، فقد ذكرت باأ�سماء خمتلفة يف ل�سان �لعرب، وظَّ

�ساحب �لل�سان ك�سو�هد على مدينة �لقد�ص ومعانيها.
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Abstract: 
This research deals with the different names of Jerusalem City with 

reference to Lesan Al Arab. Jerusalem city, in fact, has several names and of 
them were given to the city by kings, nations, tribes and others have religious 
connotations. These names were mentioned in Lesan Al Arab and the rest 
were mentioned in other sources. The names of Jerusalem in Lesan Al Arab, 
have different meaning s. the source of these names is the Holy Quran, Al 
Hadith, the poetry and the saying of the Arabs. and the Dictionaries Adopted 
by the tongue. These names developed in time and scholars and thinkers kept 
on amending the name till they agreed upon the most famous and well known 
name, Jerusalem

Jerusalem occupies a very important place in history because it is the 
city of peace, the land of prophets and the place where Prophet Mohammad 
flew to from Mecca. Moreover, its importance also lies from the fact that it 
is considered as the land of civilizations which left their marks upon the city 
and its culture giving Jerusalem different names. Due to the importance of 
the city in the of the conflict between the civilization of force and the force 
of civilization as well as the cities importance for the researchers of the past 
and the present , the city was given a number of different names in Lesan Al 
Arab.
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أهدف البحث: 
هدفت هذه �لدر��سة �إىل �لتعرف �إىل �أ�سماء مدينة �لقد�ص يف ل�سان �لعرب، كذلك �لتعرف 
�إىل �ملو��سع �لتي ُوظفت ك�سو�هد على م�سمياتها ومعانيها. كما هدفت �إىل �لتو�سل �إىل �أكرث 

�لأ�سماء تد�ول و�سهرة للمدينة.
على  تدلل  �لتي  �ل�سو�هد  على  ليقف  �لو�سفي،  فهو  �لباحث  �تبعه  �لذي  �ملنهج  �أما 
�ملعاين من �آيات قر�آنية، و�أحاديث نبوية، و�أبيات �سعرية، و�أقو�ل ماثورة، كما عمد �لباحث 
�إىل تخريج معظم �ل�سو�هد من مظانها، ف�ساحب �لل�سان كان ل يعباأ بتخريج �حلديث من 
م�سدره، ول �لآية من �سورتها، ول �لتعريف باأ�سماء �لعلماء �لذين ��ست�سهد باآر�ئهم، ف�سكل 
باأ�سماء  ومعرِّفا  مظانِّها،  �إىل  وردها  �ل�سو�هد  كل  بتخريج  فقام  �لباحث،  على  عبئا  ذلك 

�لعلماء �لذين وردت �أ�سماوؤهم يف �سو�هده.
كما عمد �لباحث �إىل �لأ�سماء �لتي وردت يف م�سادر عربية �أخرى، وقارنها مبا هو 
موجود يف �لل�سان، وق�رسها عليه، ثم بحث عن هذه �مل�سميات للمدينة، يف �لل�سان فتتبع 
ماثور. وهذ�  قول  �أو معنى حملته من  ملك،  ��سم  �أو  و�د،  �أو  ��سم جلبل،  عليها من  يدلل  ما 
�إىل  مه؛ لي�سل  �لتي تدلل على �ملعنى وتدعِّ �إىل بع�ص �مل�سادر  �لعودة  �لباحث  يتطلب من 

�أكرث �ل�سماء تد�ول و�سهرة؛ ولي�سح�ص مقولة )نتينياهو( بعدم ذدرها يف �لقر�آن.
�أما �لن�سخة �لتي �عتمدها �لباحث لل�سان �لعرب، فهي ن�سخة بريوت: د�ر �سادر، ل�سنة 
2000، و�ملحققة وفق �لرتتيب �لذي ت�سري عليه �ملعاجم �حلديثة؛ وهو �عتماد �حلرف �لأول 
�إذ� �أردنا �أن نخرِّج مادة )قد�ص(، فاأننا نخرِّجها من باب �لقاف ولي�ص من  من �لكلمة، �أي 

باب �ل�سني 

مقدمة البحث: 
تعدُّ مدينُة �لقد�ِص قلَب �لأمتني �لعربيِة و�لإ�سلميِة �لناب�ص، فهي �ساكنٌة يف �سويد�ء 
للحجيج،  قبلًة  كانت  ها  �أنَّ مُييُزها  وما  �لأديان،  خمتلِف  من  تعاىل  باهلل  موحٍد  موؤمٍن  كِل 
للم�سلمني م�رسى  ت�سكل  و�حد،  كيلو مرت مربع  قلبها  م�ساحة  �لثلثة،  �لأديان  مدينُة  فهي 
�ل�سلة و�ل�سلم، منها  �ل�سلم �مل�سيح، عليه  حممد )�سلى �هلل عليه و�سلم(، ومدينَة ر�سول 
تبد�أُ �حلرُب، ومنها يبد�أُ �ل�سلم، وهي ملكانتها �أكرُب من �أْن ُتخت�رَس بكلماٍت �أو �أ�سطٍر �سماء 

لقارئ ينظرها بقلبه، فهي �ساخمٌة ب�سموخ �ملتعبدين مب�ساجدها ومعابدها وكنائ�سها. 
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ولعل �لد�فَع ور�ء كتابة هذ� �لبحث جملٌة ��ستفزت �لباحث، قالها رئي�ص وزر�ء �لعدو 
غرُي  �لقد�َص  �أنَّ   « وهي:  بنكبتنا،  �حتفالهم  يف   )2010  -5  -12( )نتنياهو(  )�إ�رس�ئيل( 
و�أ�ساف  �لقد�ص،  يف  و�مل�سلمني  للعرب  �ملقد�ص  �لرباط  نافيا  �لكرمي،  �لقر�ن  يف  مذكورٍة 
قائًل: �إنَّ هناك ر�بطًا و�سائجيا بني �ليهود و�لقد�ص، فهي �لعا�سمة �لوحيدة لليهود، وهي 

�لتي ذكرت يف �لتور�ة ع�رس�ت �ملر�ت، لكنَّها مل تذكر يف �لقر�آن ولو مرة و�حدة”
وكمو�طن يعي�ص باأكناف بيت �ملقد�ص، ومن �أهلها �ل�سابرين �حلاملني باأْن يو�سَم جبينه 
ببلط �سحنها �ملقد�ص، قبل �أن يطويه �لرثى، ويطوي ُحلَم �آلف �ملوؤمنني �ملحرومني من 
�لقرت�ب منها، �سعر �لباحُث بثقل هذه �لغطر�سة على نف�سه، وت�ساءل: �إذ� كانت �لقد�ص مل تذكر 
مبا�رسة با�سمها يف �لقر�آن �لكرمي، فهل هذ� يقا�ُص على كتب �لعربية؟ وكون ل�سان �لعرب 
من �أهم كتب �لعربية، جمع �لباحُث همته باحثًا ومقلبًا بني �سفحاته، عن �سو�هد تدلل على 
�لقوية  �لو�سائج  يدلُل على  لغويا  لعله يجُد حجًة ودليًل  �لتاريخ،  �أ�سمائها ومدلولتها يف 
�أمام غطر�سة مل  �لأمة،  �لعرب و�مل�سلمني، ترفُع من معنويات  �ل�سياء وبني  بينها كمدينة 
ي�سهد لها �لتاريخ مثيل. فالقد�ُص هي حلم كل م�سلٍم وعربي، وهي نب�ُص �لع�سق يف �سدورهم 

ها مدينة �مليلد و�مل�رسى  جميعا، �إنَّ
و�ليوم ت�سكُل �لقد�ُص، مدينَة �لأنبياء، ومدينة �لب�رِس و�ملتطهرين �أجمعني، ياأتون �إليها 
 ُ �َسَة �لَِّتي َكَتَب �هللرّ من كل �أ�سقاع �لدنيا، ت�سديقا لقوله تعاىل » َيا َقْوِم �ْدُخُلو� �لأَْر�َص �مُلَقدَّ
عليه  �هلل  �سلى  حثَّ  وقد   ،]21 ]�ملائدة:  يَن(  َخا�رِسِ َفَتنَقِلُبو�  �أَْدَباِرُكْم  َعَلى  و�  َتْرَتدُّ َوَل  َلُكْم 
�هلل  ر�سي  51هـ(  )ت  �حلارث  بنت  ميمونة  حديِث  ففي   « فيه  و�ل�سلة  �إتيانه  على  و�سلم 
عنها – وهي مولة �لنبي- �سلى �هلل عليه و�سلم- �أن �لر�سول حٌث على �إتيان بيت �ملقد�ص 
وم�سجدها �لأق�سى و�إكر�مه بال�سلة فيه، �أو باإر�سال �لزيت للإ�رس�ج يف قناديله و�إ�ساءته. 
“ قالت: يا ر�سول �هلل �أفتنا يف بيت �ملقد�ص، فقال: “�ئتوه ف�سلرّو� فيه؛ فاإن مل تاأتوه وت�سلرّو� 
ْقِد�ِص،  ِ �أَْفِتَنا يِف َبْيِت �مْلَ فيه، فابعثو� بزيت ي�رسج يف قناديله” ويف رو�ية �أخرى: “ َيا َنِبيَّ �هللَّ
�ِسَو�ُه،  ِفيَما  َلٍة  َكاأَْلِف �سَ ِفيِه  َلًة  َفاإِنَّ �سَ ِفيِه؛  لُّو�  َف�سَ �ْئُتوُه   ، ْح�رَسِ َو�مْلَ ْن�رَسِ  �مْلَ �أَْر�ُص  َفَقاَل: 
نَّ َمْن  ُج ِفيِه؛ َفاإِ َلْيِه َزْيًتا ُي�رْسَ َل �إَِلْيِه، �أَْو َياأِْتَيُه، َقاَل: َفْلُيْهِد �إِ ْيَت َمْن مَلْ ُيِطْق �أَْن َيَتَحمَّ َقاَلْت �أََر�أَ

لَّى ِفيِه.« )1(  �أَْهَدى َلُه َكاَن َكَمْن �سَ
�لدخول  باإمكانهم  يعد  فلم  �أ�سحابها و�ساكنيها،  �لقد�ص على  ورغم ذلك فقد �ساقت 
�إىل �مل�سجد �لأق�سى لأد�ء �ل�سلة فيه؛ فاأم�سى مو�طُنها غريبًا عنها. فكيف ذكرت �لقد�ص 
يف ل�سان �لعرب، وما م�سمياتها ومدلولتها؟ و قبل �لبدء ل بدَّ من �لتعريف مبدينة �لقد�ص 

جغر�فيا و�سكانيا.
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موقع مدينة القدس اجلغرايف: 
تقع �لقد�ص يف قلب فل�سطني، وعلى خط طول )35( �رسقي خط غرينت�ص، وعلى خط 
عر�ص )31( �سمال، وترتفع )850( مرت� عن �سطح �لبحر  . وبنيت �ملدينة على تلل: �لظهور 
�ملطلة على قرية �سلو�ن، وكانت تعرف بتل )�أوفل(  ، �لذي �ُسكن منذ �لع�رس �حلجري، وعلى 
تل �ل�سخرة، وهو �لتل �لذي ُبني عليه �حلرُم �لقد�سُي �ل�رسيف، وهو �أعلى تلل مدينة �لقد�ص، 
باب  �إىل  �لز�هرة  باب  من  �ملمتد  )زيتا(،  وتل  �سلو�ن،  قرية  على  �ملطل  )�سهيون(  وجبل 

�لعامود، وتل )�أكر�(، بالقرب من كني�سة �لقيامة  . 
برك  توجد  كما   ، وجنوبًا،   وغربًا،  �رسقًا،  بالأودية،  حموط  ح�سني،  موقع  و�ملدينة 

و�آبار، منها: بركة �سلو�ن، وبئر �أيوب، و�لربكة �حلمر�ء،  . 

سكانها األوائل: 

�سكنت منطقة جبال �لقد�ص على مر �لع�سور �أمٌم وقبائُل خمتلفة؛ ففي الع�رض احلجري 
القدمي �ملمتد من )150000 – 12000ق.م( �سكن �ملنطقة �إن�ساُن )�لكرمة( ن�سبة �إىل �إن�سان 
فل�سطني، وُين�سب �إىل �لإن�ساِن �لعاقل �ملن�سوب �إىل جن�سي )�لنياندرنال(، و )�لكرومانيون(. 
ويف الع�رض احلجري الو�شيط �ملمتد من �سنة 12000 – 7000 ق.م بد�أ �إن�سان فل�سطني 

بالتحول �لتدريجي فعرَف زر�عَة �لقمح و�ل�سعري، وهي ُتعرف باحل�سارة �لنطوفية  . 
الع�رض احلجري احلديث �ملمتد من �سنة )7000 – 4000 ق.م(، فقد بد�أت  �أما يف 
�ل�سللُت �ل�ساميُة بالظهور، ومتيزت بالبناِء �لفخاري، و�ملعابَد �لدينية و�لإ�سار�ِت �لكتابية، 

ُوعرفت هذه �حل�سارة باحل�سارة �لطاحونية )10(. 
�أما يف الع�رض احلجري النحا�شي، �ملمتد من �سنة )4000 – 3000ق.م(، فقد عرف 
ه �إن�ساُن �لبحر �لأبي�ص �ملتو�سط، ثم هبطت عليهم  �لإن�ساُن �لفل�سطينُي �لنحا�َص، ومتيز باأنَّ

�أجنا�ٌص ب�رسيٌة من مرتفعات �آ�سيا، فاختلطت بهم، و�أقامت معهم ح�سارتها )11(. 
 –  3000( �سنة  من  و�ملمتد  وحديثه،  وو�شطه  قدميه  الربونزي  الع�رض  ويف 
1200ق.م(، �سكنت فل�سطني �لقبائُل �لكنعانية: �لآموريون، و�ليبو�سيون )�لذين بنو� مدينة 
�لقد�ص(، و�لعناقيون، و�لفينيقيون، و�حلوثيون، و�لفرزيون، و�لعمالقة، و�أ�س�سو� ُمدن: �أريحا، 
و�لأنباط،  �لهك�سو�ص،  �لأمم:،  �سكنتها  كما  وغريها؛  و�ل�سبع  ونابل�ص،  وجمدو،  و�خلليل، 
و�لأر�ميون، و�حلوريون و�لقبائل �لبل�ستينية، و�لعرب�نيون؛ ثم عقبهم �لرومان، و�لأ�سوريون، 

و�لفار�سيون، )12(. 
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أمساء مدينه القدس: 
على  لتدلل  لها  باأ�سماء  و�سمتها  �ملا�سية،  �لأمم  و�سعتها  كثرية،  اأ�شماء  للقد�س 
ح�سارتها، وهذه �مل�سمياُت �مُلختلف يف عددها باختلف �مل�سادر، توؤكد على علو �ملدينة 
االأ�شماء: مدينة �ل�سلم، ويبو�ص، و�إيلياء، و بيت �ملقد�ص،  ومن هذه  ومكانتها بني �لأمم، 
و �أورى �سلم، و�سهيون، و�لقد�ص، و�لقد�ص �ل�رسيف، و�أيفن، وكيلة، و�سهر �سلمي، و�أنتوفيا، 
وجب�ستي،  �لوديان،  ومدينة  كابتلونيا،  و�أيليا  م�ستك،  ونور  و�أريانة،  �لأنهار،  ومدينة 
ور��ساليم، ونور �ل�سلم، و�وقل، ونور �لغ�سق، ويور�سلمايا، وميلو، ويارة، ويهو�ستك، و�أكر�، 
وغريها كثري، وقد ذكر �لع�سقلين �أنَّ للقد�ِص �أ�سماء عدَّة تقرب من �لع�رسين ��سما )13(، منها 
ما ذكره �ساحب �لل�سان، ومنها ما مل يذكره، و�سيحاول �لباحث هنا �أن يطابق بني �لأ�سماء 

�لتي ذكرها �ساحب �لل�سان، وكتب �لتاريخ، لي�سل �إىل �أكرث �لأ�سماء �أهمية للمدينة. 
شواهد مدينة القدس يف اللسان وداللتها: 

ذكر �ساحب �لل�سان �أ�سماء عديدة ملدينة �لقد�ص، ��ست�سهد بها يف معجمه، منها ما دلَّ 
ُجلها  و�أبو�بها،  باأ�سماء جبالها و�سهولها ووديانها  باأ�سمائها، ومنها ما دل عليها  عليها 
ويهود  وم�سلمني  وعجم،  عرب  من  �لب�رس،  بني  �أل�سنة  على  �ملتد�ولة  �لأ�سماء  مع  تتطابق 
ون�سارى، ومن اأهم ال�شواهد التي تدلل على اأ�شمائها التي اأوردها �شاحب الل�شان يف 

معجمه مرتبة ترتيبا هجائيا: 
اأور �شامل )مدينة ال�شالم( ♦ وهو �أقدُم ��سٍم للمدينة �ملقد�سة عرفه �لب�رس، وقد و�سعه 
�إله  وهو  �سامل(،  �أو  )�سامل  �إىل:  ون�سبوه  �لكنعانيون،  وهم  �لعرب،  من  �سكنها  من  �أقدم  لها 
)�أور  �لأكاديون با�سم  )�أور( �سومرية ومعناها )مدينة(. وقد ذكرها  �ل�سلم عندهم، وكلمة 
)�أو  ��سمها  �لتا�سع ع�رس قبل �مليلد ورد  �لقرن  �إىل  �سامل(. ويف نق�ص م�رسي قدمي، يرجع 
)يرو�سالمي(.  بالعربية  وتلفظ  )�سامل(،  بلفظ  وردت  �لتور�ة  ويف   ،)Aushamem �ساميم 
وذكرها �ليونانيون، و�للتينيون با�سم )هريو�سوليما Hierosolyma(، وكل هذه �لتحريفات 

لل�سم جاءت من �ل�سم �لأول �لكنعاين �لعربي )�أور�سامل، �أور�سامل( )14( 
ويف �لل�سان وردت )�أور �سامل( حتت مادة )�أور(: �ُلو�ُر: بال�سم تعني �حلر �ل�سديد، وقد 
ورد عن علي، كرم �هلل وجهه، )ت 40 هـ( قوله: “ فاإنَّ طاعة �هلل ِحرز من �أو�ر نري�ن موقدة “ 
)15(. وورد عن �لك�سائي )علي بن حمزة ت 192هـ( قوله: �أُلو�ر مقلوب �أ�سله �أْلُو�آر، ثم خففت 

�لهمزة فاأُبدلت يف �للفظ )و�و�ً( ف�سارت )وو�ر�ً(، فلما �لتقت يف �أول �لكلمة و�و�ن، و�أُجري 
�أي�سا  )�أُوٌر(. ويقال  �أُبدلت �لأوىل همزة ف�سارت )�أُو�ر�ً(، و�جلمع  غري �للزم جمرى �للزم، 

يوم ذو �أُو�ر، �أي ذو �سموم وحر �سديد )16( 
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�ساحب  عليها  دلل  كما  �ملقد�ص،  لبيت  عدة  م�سميات  على  لتدلل  �للفظة  وجاءت 
�لل�سان با�سم مو�سعني يف �لقد�ص، هما )�آرة( و )�أُو�رة( م�ست�سهد� ببيت من �ل�سعر، مل َيذكر 

�ساحبه)17(: 
حَملُّها  م��ن��ك  ه��ي��ه��ات  َع���داوي���ٌة 
واأرت بقد�س  احتلت  هي  ما  اإذا 

حديث  ويف   .)18( قيا�ص  غري  على  )عدي(  �إىل  من�سوبة  عد�وية:  �أُو�رة.  بقد�ص  ويروى: 
عطاء: �أب�رسي )�أُوري �َسلََّم( بر�كب �حلمار، يريد �سيدنا عي�سى عليه �ل�سلم، وتكملته، وياأتيك 
�هلل  بيت  )�َسلََّم(  بقوله  وعنى  و�سلم،  عليه  �هلل  �سلى  حممد  �سيدنا  يريد  �لبعري،  ر�كب  بعده 

�ملقد�ص )19(. وقال �لأع�سى )ميمون بن قي�ص بن جندل، �أبو ب�سري، ت 7ق.هـ، 628م(: 
وقد ُطفُت للماِل �آفاَقُه: ُعمان َفِحم�َص فاأُورى �َسَلم

هنا  �ل�ساعر  فخففه  بالت�سديد،  �َسلَّم(  )�أُورى  و�مل�سهور  �لقد�ص،  �أي  )�سلم(  مدينة  يريد 
م و �َسلَّم )وهو بيت  لل�رسورة، وهو ��سم بيت �ملقد�ص. وجاء يف �لكتاب » و�إن �سميت رجل بَبقَّ

�ملقد�ص( مل ت�رسفه )20( 
هم بال�سني �ملهملة  �لل�سان لل�سم رو�يته بال�سني �ملهملة، » ورو�ه بع�سُ ومن �سو�هد 
ه عرَّبه، وقال )�لكلم من�سوب ل�ساهد �ساحب �لل�سان(: معناه بالعرب�نية )بيت  وك�رس �للم كاأنَّ
َة يف �ل�سماِء �ل�سابعِة مبيز�ن بيت �ملقد�ص و�ل�سخرة، ولو  �ل�سلم(. وروي عن كعب » �أنَّ �جلنَّ
وقع حجر منها، وقع على �ل�سخرة؛ ولذلك ُدعيت )�أُور�سلَّم(، ودعيت �جلنة د�ر �ل�سلم.«)21(، 
وقوله هنا مبيز�ن؛ �أي �أنَّ �ل�سماء �ل�سابعة تكون عمودية على درجة )90( مع بيت �ملقد�ص. 
وقد بني ذلك �سابقًا �حلديث �ل�رسيف �لذي حدد مركزية بيت �ملقد�ص، ففي حديث مقاتل بن 
�سليمان )ت150هـ(: »�سخرة بيت �ملقد�ص و�سط �لدنيا«، ويف رو�ية �أخرى، �أنَّ �لنبي �أجاب 
عن �سوؤ�ل عبد �هلل بن �سلم عن �سبب ت�سمية �مل�سجد �لأق�سى، فقال: ]لأنه و�سط �لدنيا ل يزيد 

�سيئًا ول ينق�ص[ )22(.   
و�رتفاع موقع �ل�سخرة عن �لأر�ص، ما هو �إلرّ �رتفاع مادي يرمز لرفعتها �لروحية، 
و�قرت�بها �لرمزي �إىل �ل�سماء، فريوى عن �لكلبي )ه�سام بن حممد بن �ل�سائب ت 204هـ( �أن 
�ل�سخرة »هي �أقرب �لأر�ص �إىل �ل�سماء بثمانية ع�رس ميًل، وروي عن علي بن �أبي طالب، 

وعن �بن عبا�ص وحذيفة: “�إن �ملكان �لقريب �إىل �ل�سماء هو �سخرة بيت �ملقد�ص” )23(.  
، وتعني  و�أْتلى  تاألية و  رّ يوؤيل  و�أَىلَّ ا )بالق�رس(،  �إليرّ و  ا  �أُليرّ و   � �أُُلوَّ و  �ألو�ً  ياألو  اإيليا:  ♦
�آل عمر�ن: 118. وبنف�ص �ملعنى وردت  َخَباًل }  ُلوَنُكْم  َياأْ �أق�رَس و�أبطاأ، كقوله تعاىل {َل 
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�للفظُة يف �حلديث �ل�رسيف، يف حديث زو�ج علي كرم �هلل وجه من فاطة �لزهر�ء )ت11هـ( 
�أَلوُتك ونف�سي،  ر�سي �هلل عنهما » قال �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم لفاطمة »ما يبكيك فما 
وقد ��سبت لك خري �أهلي« �أي ما ق�رست يف �أمرك )24(، و�لرو�يات عن �بن عبا�ص. وباللفظ 
نف�سه نهى �لر�سول عن ت�سمية بيت �ملقد�ص با�سم �إيلياء، ودعا �إىل ت�سميته با�سمه )25(. وقال 

�جلعدي )قي�ص بن عبد�هلل بن ُعد�ص بن ربيعة ت 50هـ(: 
ُيالُم  ِكتافه  ُي�شدُّ  ُعرياٍن  واأ�شمط 
ائتلى وم��ا  ال��ق��ت��ال  َج��ه��ِد  على 

ومن معانيها: �لعود، فقد مرَّ �أعر�بي على �لنبي _ �سلى �هلل عليه و�سلم _ وهو يدفن 
فقال » 

�شفط  يف  اهلل  ر�شول  جعلتم  اأال 
َذَهبا ُملَب�شا  اأح��وى  االأُل���وِة،  من 

وباملو�سع نف�سه ��ست�سهد �ساحب �لل�سان ببيت ح�سان بن ثابت )ت 54هـ(: 
�شفط يف  اهلل  ر���ش��ول  دفنتم  اأال 
 )26( من�شود  والكافور  االأل��وة  من 

�لآمربطور  �أطلقه  من  و�أول  �لتاريخ،  كتب  يف  وردت  �لقد�ص،  مدينة  �أ�سماء  من  و�إليرّا 
ا( ��سم جد عائلة �لمربطور، �أو ��سم عائلته، وبقَي  �لرومان ي )هدريان( �سنة )135م( و )�إليرّ
هذ� �ل�سُم �سائعًا حتى �لفتح �لإ�سلمي؛ حيث ُذكَر يف �لعهدة �لعمرية �لتي كتبها �خلليفة 

�لر��سد عمر بن �خلطاب لأهل �لقد�ص. )27( 
و�ملِئلة  رجل،  ��سم  ا(  )�إليرّ و  �ملقد�ص،  بيت  مدينُة  وهي  اُء(،  )�إليرّ وردت  �لل�سان  ويف 
بالهمز على وزن �مِلعلة: وتعني �خلرقة �لتي مت�سكها �ملر�أة عند �لنوح، و�جلمع )�ملاآيل(. 
ويف حديث عمر بن �لعا�ص )ت 43 هـ(: �إين و�هلل ما تبطئني �لإماء، ول حكلتني �لبغايا يف 

غرب�ت )�ملاآيل(. )28( 
��سما من  تعني  )�أيل(  و  )�أيل(،  مادة  وردت يف  )�إيلياء(  �أنَّ  �لل�سان  ذكر �ساحب  كما 
�أ�سماء �هلل �حل�سنى قال �لكلبي: وقولهم جرب�ئيل وميكائيل و�رس�حبيل و�إ�رس�فيل و�أ�سباهها، 
�إمنا تن�سب �إىل �لربوبية؛ لأنَّ )�إيل( لغة يف )�إل( ؛ وهو �هلل عز وجل كقولهم: عبد �هلل، وتيم 
�ل�سيحي  �بن  )�أبو من�سور م�سلم بن علي  )�إيل(، وقال من�سور  �إىل  �هلل؛ فجرب، عبد م�ساف 
�ملو�سلي ت 390هـ(: جائز �أن يكون )�إيل( �أعرب فقيل )�إل(. �أما )�إيلياء( فعنى بها حتت هذه 
�ملادة مدينة بيت �ملقد�ص، وقال: ومنهم من َيق�رس �لياء فيقول )�إلياء(، وكاأنهما روميان؛ 
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و��ست�سهد على ��سم )�إلياء( بقول �لفرزدق )همام بن غالب ت 114هـ( )29(: 
وب��ي��ت��ان ب��ي��ت اهلل ن��ح��ن والت��ه 
اإي��ل��ي��اَء م�رضف  ب��اأع��ل��ى  وب��ي��ت 

ٍة من )�إيلياء( ؛  ويف �حلديث: �أن عمر بن �خلطاب )ت 23هـ( ر�سي �هلل عنه �أَهلَّ بَحجَّ
هي باملد و�لتخفيف ��سم مدينة بيت �ملقد�ص، وقد ت�سدد �لياء �لثانية وتق�رس �لكلمة، وهو 
معرَّب، و )�أيلة( قريٌة عربيٌة، ورد ذكرها يف �حلديث، وهي بفتح �لهمزة، و�سكون �لياء، �لبلُد 
�ملعروف فيما بني م�رس و�ل�سام. كما ��ست�سهد �ساحب �لل�سان بهذ� �ل�سم ليدلل به على ��سم 

جبل، قال �ل�سماخ )معقل بن �رس�ر بن �سنان بن �أمامه ت 30 هـ(: 
ف�شارة  ال��ق��ن��ان  اأك��ن��اف  َت��رَّب��ع 
���ل ف����امل����اوان، ف��ه��و زه���وم ف���اأيَّ

ٌل( �أو )َفْيَعل( �أو )َفْعَيل( فالأول مل يجيء منه ‘�إلَّ  ه )َفعَّ وهذ� بناء نادر كيف وزنته لأنَّ
م، و�َسلَّم )دللة على ��سم مدينة �لقد�ص(. )30(  َبقَّ

وعنى بها بيت �ملْقِد�ص، وقد �أورد لكلمة )�لبيت( معايَن كثرية منها:  بيت ال�شالم،  ♦
تقال  �ل�رسف  وبيت  و�مل�سجد،  �لق�سب،  �أو  �ل�َسَعر،  �أو  �ل�سوف،  وبيت  و�ملبنى،  �ل�سعر،  بيت 
لأ�رس�ف �لعرب كقولهم )بيت متيم(، و )عيال �لرجل(، و�ملر�أة، و�لتدبر كقولهم: »هذ� �أمٌر ُدبَر 
بليل«، و�ملبيت )�لنوم(، و�لإتيان يف �لليل، ويف �لل�سان وردت �أي�سا حتت مادة )�أور( معررّبة 

عن �للفظ �لعربي )�ورى �َسلرّم( )31(. 
�لنقو�ص و�لآثار قبل  �لتي ورد ذكرها يف  �لقدمية  وهي من �ملدن  املقد�س:  ♦ بيت 
�مليلد،  وبعد  و�ليهود وغريهم.  �ليبو�سيني،  �لعرب  مثل  �أقو�ٌم عديدٌة  �سكنتها  وقد  �مليلد، 
�رسقا،  للغور  متتد  فهي  تدريجيا.  حدودها  وتو�سعت  �لإد�رية  �ملقد�ص  بيت  �أهميُة  �زد�دت 
وتعد حدود� للغور �ملمتد ما بني بيت �ملقد�ص ودم�سق. وعلى يد �لرومان بد�أت فيها حتولت 
بناُء  �أعيد  و�ل�سو�رُع، و�ل�ساحاُت، و�لأ�سو�ُق، كما  عمر�نية كبرية؛ فظهرت فيها �حلماماُت، 
�لروماين  �لإمرب�طور  يد  للتدمري على  نف�سها تعر�ست  �لفرتة  �لقدمية، ويف  �أ�سو�رها  بع�ِص 

)تطي�ص( �سنة )70ق. م( )32(. 
ومعنى بيت �ملْقد�ص ب�سكون �لقاف، وبفتحها مع �لت�سديد )�ملُقدَّ�ص(. وقد جاء ذكره 
َفْوَق  َطِويٌل  �أَْبَي�ُص  ٌة  َد�بَّ َوُهَو  �ِق  ِباْلرُبَ �أُِتيُت   « �لذي رو�ه م�سلم  �لإ�رس�ء و�ملعر�ج  يف حديث 
ْقِد�ِص  �مْلَ َبْيَت  �أََتْيُت  َحتَّى  َفَرِكْبُتُه  َقاَل  َطْرِفِه  ُمْنَتَهى  ِعْنَد  َحاِفَرُه  ُع  َي�سَ �ْلَبْغِل  َوُدوَن  َماِر  �حْلِ
 ... لَّْيُت ِفيِه َرْكَعَتنْيِ �ْسِجَد َف�سَ ْلَقِة �لَِّتي َيْرِبُط ِبِها �ْلأَْنِبَياُء َقاَل ُثمَّ َدَخْلُت �مْلَ َقاَل َفَرَبْطُتُه ِباحْلَ
َماِء..( )33(. وقد ذكره �لنووي يف �رسح م�سلم: » �أما بيت �ملقد�ص، ففيه  ُثمَّ َعَرَج ِبَنا �إِىَل �ل�سَّ
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�لد�ل �ملخففة  �لقاف وك�رس  و�إ�سكان  �إحد�هما بفتح �مليم  �ل�سهرة:  لغتان م�سهورتان غاية 
قدَّ�ص(. وقال �لو�حدي )علي  )�مَلقد�ص( و�لثانية: ب�سم �مليم وفتح �لقاف و�لد�ل �مل�سددة )�مُلُ
ر؛ و�أما من خففه فقال �أبو علي  بن �أحمد �لني�سابوري ت 468هـ(: �أما َمن �سدد فمعناه �مُلَطهرّ
�لفار�سي )ت 377هـ(: ل يخلو، �إما �أن يكون م�سدر�، �أو مكانا؛ فاإن كان م�سدر� كان كقوله 
تعاىل {�إليه مرجعكم}يون�ص: 4 ونحوه من �مل�سادر؛ و�إن كان مكانا، فمعناه بيت �ملكان 
�لذي ُجعل فيه �لطهارة، �أو مكان بيت �لطهارة، وتطهريه تعني: �إخلءه من �لأ�سنام و�إبعاده 
عنها. وقال �لزجاج )�أبو �إ�سحاق ت 311هـ(: »�لبيت �ملقد�ص �مُلطهر. وبيت �ملقد�ص �ملكان 

ر فيه من �لذنوب« )34(  �لذي ُيطهَّ
ومل ُتذكر مبا�رسة يف �لقر�آن �لكرمي، �إمنا وردت باأ�سماء �أخرى منها: �مل�سجد �لأق�سى 
ى}  �لأَْق�سَ �ْسِجِد  �مْلَ �إِىَل  َر�ِم  �حْلَ �ْسِجِد  �مْلَ َن  مِّ َلْيًل  ِبَعْبِدِه  �أَ�رْسَى  �لَِّذي  كقوله تعاىل {�ُسْبَحاَن 
�لإ�رس�ء: 1. ويف �حلديث �ل�رسيف ورد بيَت �ملقد�ِص �رس�حًة باللفظ نف�سه، ومن ذلك قوله 
ها بامللئكِة قبَل �أن يخلَق  َم حرمته، وحَفَّ مه �هلُل وعظَّ َة بلٌد عظَّ �سلى �هلل عليه و�سلم » �إنَّ َمكَّ
َلها بامَلدينِة، وو�سَل �ملدينَة ببيِت �ملقد�ص »  �سيئا من �لأر�ص َيوَمئٍذ ُكلها باألِف عام، وو�سَ
)35(، ويف �حلديث �مل�سهور: » ل تز�ُل طائفٌة من �أمتي ظاهرين، على �حلِق لعدوهم قاهرين ل 

ي�رسهم من خالهم حتى ياأتَيهم �أمُر �هلِل عن وجل، وهم كذلك: قالو� يا ر�سول �هلل: و�أين هم؟ 
قال: ببيت �ملقد�ص و�أكناف بيت �ملقد�ص )36(، ويف غريه، قوله �سلى �هلل عليه و�سلم » �أهل 

بيت �ملقد�ص جري�ن �هلل عز وجل، وحق على �هلل �أن ل يعذب جري�نه« )37(. 
بيت  �لبقاع  »�سيد  يقول:  �هلل  ر�سول  �سمعت  قال:  �أنه  طالب  �أبي  بن  علي  عن  وُروي 
�ملقد�ص، و�سيد �ل�سخور، �سخرة بيت �ملقد�ص؛ لأنها من �سخور �جلنة “، ف�سًل عن رو�ية 
عمر بن �خلطاب “�أن �حلرم حمرم يف �ل�سمو�ت �ل�سبع مبقد�ره يف �لأر�ص، و�أن بيت �ملقد�ص 

مقدرّ�ص يف �ل�سمو�ت �ل�سبع مبقد�ره يف �لأر�ص« )38(. 
ويف �لل�سان ورد ذكرها يف �أجز�ء خمتلفة منه، وحتت بنى لغوية، تدلل على �أ�سمائها، 
�أو �أ�سماء جبالها، �أو �أ�سماء �لأمم �لتي �سكنتها، �أو لتظهر معنى لغويا معينا ي�ست�سهد به، ومن 

هذه االألفاظ التي ُذكر اللفظ يف اأبنيتها اللغوية: 
�لزمان، فقد  �أي�سا: �حلب�ص، و�سدة  �ل�سيق و�ل�سدة، ومن معانيها  �لأْزل تعني  اأْزل:  -
�لأ�سدي  زيد  )�بن  �لكميت  قال  و  وبل«:  �أْزل  بعد  �إل  قال«  ه  �أنَّ وجه  �هلل  كرم  عليرّ  ورد عن 

ت126هـ(: 
واثقي���������ن  ب��ه  ال��ِك��رام  راأي���ُت 
ُي���وؤزل���وا وال  ُي��ع��ي��م��وا،  ال  اأن 
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�أي �أ�سبح �لقوم �آزلني يف �سدة )39(. ويف هذ� �ملعنى ورد لفظ بيت �ملقد�ص؛ ليدلل به 
على حال �لنا�ص فيه، فجاء فيه » �لأزل: �ل�ِسدَّة و�ل�سيق، كاأنه �أر�د من �سدرّة ياأ�سكم وقنوطكم. 
ه َيْح�رُس �لنا�َص يف بيت �مَلْقِد�ص فيوؤزُلون �أزل، �أي يقحطون وي�سيق  ويف حديث �لدجال: �أنَّ

عليهم ». )40( 
( �أعله، ��سم �أيلياء.  اأال: �نظر �لل�سان مادة )�أل(، ورقم )2 -

، ومادة )�سلم(،  اأور: �نظر رقم )1( �أعله، ��سم �أور �سامل، مادة )�أور(، ج 1، �ص 191 -
ج8، �ص 125 

( ��سم  اأيل: وردت مبعنى بيت �ملقد�ص » و�إيلياء مدينة بيت �ملقد�ص » �أنظر رقم )2 -
)�يليا(، ومادة )�أيل( ج1، �ص 212

 . اإيلياء: �نظر رقم )2( ��سم �إيليرّاء، مادة )�أل( ج1، �ص 141- 144 -
من  و�لبذير  ماله،  َر  بذَّ ومنه  و�لنبات،  و�لبقل  �لزرع  من  يخرج  ما  �أول  وهو  بذر:  -
�لفعل م�سعف  �للفظة �ساهد� على  �أورد  �لل�سان  �أن مي�سك �رسه. ويف  �لنا�ص من ل ي�ستطيع 
َر ��سم مو�سع، وقيل: ماء معروف، قال كثري عزة )كثري بن عبد �لرحمن بن �لأ�سود  �لعني: وبذَّ

ت 107هـ(: 
مكانها  َع��َرْف��ُت  اأَم��واه��ا  اهلل  �شقى 
والَغْمرا َر  وَب���ذَّ َوَملكوما  ُج��رب��ا 

وهذه كلها �آبار مبكة؛ وقال �بن بري )ت 731هـ(: هذه ُكُلها �أ�سماُء مياه بدليل �إبد�لها 
من قوله �أمو�ها، ودعا بال�سقيا للأمو�ه، وهو يريد �أهلها �لنازلني بها �ت�ساعا وجماز�. ومل 
ُم ��سم �لعنرب بن متيم، و�سلَُّم  َر، وعرثَّ ��سم مو�سع، وخ�سَّ َل( �إلأَّ بذَّ يجيء من �لأ�سماء على )َفعَّ

��سم بيت �ملقد�ص، وهو عرب�ين« )41( 
بَّها ويبقى �سائرها. ويف �لتهذيب: روى �سلمة  وهي �ل�سوفة يغزل لُّ بقم: الُبقامة:  -

عن �لفر�ء
)�أبو زكريا يحيى بن زياد ت 207هـ( �لُبقامة ما تطاير من قو�ص �لندَّ�ف من �ل�سوف. 
�لباب  هذ�  �ملقد�ص يف  بيت  ��سم  ورد  وقد  وهو دخيل معرب،  به،  ي�سبغ  �سجر  �أي�سا:  وهو 
بن  )�إ�سماعيل  �جلوهري  ل�سان  على  �لل�سان  يف  فورد  �لعني،  �مل�سعف  �لفعل  على  ك�ساهد 
اد ت 396هـ( قوله: قلت لأبي علي �لَف�َسويرّ )ت 377هـ( �أعربي هو؟ فقال: ُمعرب، قال:  حمَّ
م  َل( �إلَّ خم�سة: خ�سم بن عمرو بن متيم وبالفعل �ُسمي، وَبقَّ ولي�ص يف كلمهم ��سم على )َفعَّ

لهذ� �ل�سبغ، و�َسلَّم مو�سع �ل�سام، وقيل هو بيت �ملقد�ص، وهما �أعجميان )42(. 
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وله معان كثرية منها بيت �لرجل د�ره، وبيته ق�رسه، ومنه قول جربيل، عليه  بيت:  -
�أو بق�رس من  لوؤلوؤة جُموفة،  �أر�د ب�رسها بق�رس من  �ل�سلم، ب�رسِّ خديجة ببيت من ق�سب؛ 

زمردة )43( 
ومن معاين كلمة بيت كما جاء يف �لل�سان، بيوت �هلل »وقد �أورده �ساحب �لل�سان ك�ساهد 
على بيوت �هلل، وقد جاء يف قوله تعاىل: {يف ُبيوٍت �أذَن �هلُل �أْن ترفَع وُيذكَر فيها ��سمه} 
�لنور: 36. وق�سد به �أي�سا �لبيت �هلل �حلر�م. وقد �سمى �هلل �لكعبة: �لبيت �حلر�م. وقال �بن 
َة ُمَباَرًكا  ا�ِص َللَِّذي ِبَبكَّ َع ِللنَّ َل َبْيٍت ُو�سِ �سيدة )ت 458هـ(: وبيت �هلل تعاىل �لكعبة، {�إِنَّ �أَوَّ
َوُهًدى لِّْلَعامَلِنَي} �آل عمر�ن: 96، وقال �لزجاج: �أر�د �مل�ساجد، قال: وقال �حل�سن يعني به 

بيت �ملقد�ص، قال �أبو �حل�سن، وجمعه تفخيما وتعظيما. )44( 
وتلفظ  �ملزعوم،  �لهيكل  وتعني  �ملقد�ص،  بيت  �أ�سماء  من  وهي  املكيا�س:  - بيت 
�للغات  بع�ص  يف  �لكبري  �لبيت  وتعني  )هخال(  �أو  �ملقد�ص،  بيت  �أي  )همقد��ص(  بالعربية 
�ل�سامية كالأكادية، و�لكنعانية. )45(. ومل يذكر �ساحب �لل�سان لها �أ�سل، ومل يرد لها معنى 
لبيت  �أ�سماء  عدة  �أحمد ت 370هـ(  بن  �حل�سني  �هلل  عبد  )�أبو  �بن خالويه  ذكر   « قوله  غري 

�ملقد�ص، منها: �سلَُّم، و�َسلم، و�َسِلم، و�أوري �َسِلم، و�أن�سد بيت �ألأع�سى: 
وق�����د ُط����ف����ُت ل���ل���م���ال اآف���اق���ه 
�َشَلم ف�����اأوري  فحم�س  ُع��م��ان 

ويقال �أي�سا: �إيلياء، وبيت �ملقد�ص، وبيت �ملكيا�ص، ود�ر �ل�رسب، و�سلمون )46(. ورمبا 
ة �أ�سناد، وثوب �أفو�ف،  �أر�د �ساحب �لل�سان بذلك �أن معناها مرتبٌط بـ« �أكيا�ص: وتعني ُجبرّ

قال: �لأكيا�ص من برود �ليمن.. )47(. 
�لَبَل�ص نف�سه،  �لَبَل�ص، وقيل هو  هو �لذي يوؤكل، ويف �ملحكم: »و�لتني �سجر  التني:  -
و�حدته )تينة( ؛ قال �أبو حنيفة )ت 150هـ(: �أجنا�سه كثرية: برية، وريفية، و�سهلية، وجبلية، 
ل {�لتنِي و�لزيتوِن} �لتني: 1؛ قيل:  وهو كثري باأر�ص �لعرب«. ويكمل قوله: » وقوله عزَّ وجَّ
�لتني دم�سق، و�لزيتون بيت �ملقد�ص »؛ وقال �لفر�ء: �لتني و�لزيتون جبلن يف بلد �ل�سام، 
�أحدهما: �لذي كلم �هلل تعاىل عنده مو�سى عليه �ل�سلم، وقيل �لزيتون جبل بال�ساأم. وقال 
عبد �هلل �بن عبا�ص )ت 68هـ(: هوتينكم هذ� وزيتونكم هذ�. ويقال لل�سجرة نف�سها ولثمرتها: 
�أبو حنيفة: �لزيتون من  زيتونة، و�جلمع: �لزيتون، وللدهن �لذي ي�ستخرج منه: زيت. وقال 

�لِع�ساه )48(. 
ومما يوؤكد �أن �لتني و�لزيتون جبلن يف �ل�ساأم، جبل �لزيتون �ملطل على مدينة �لقد�ص 
وهو من جبالها �ملعروفة عرب �لتاريخ. يرتفع عن �سطح �لبحر )826م(، ويقع �رسقي �لبلدة 
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�ملقد�سة.وي�سمى جبل �لطور �أي�سا، ويعتقد �أن �مل�سيح قد �سعد �إىل �ل�سماء منه. )49( 
قال  �لل�سان:  يف  جاء  ما  ح�سب  �أهلها  يعرفه  �سجر  وهو  بالزيتون،  ت�ستهر  وفل�سطني 
�لأ�سمعي )ت 216هـ(: حدثني عبد �مللك بن �سالح بن علي، قال: تبقى �لزيتونة ثلثة �آلف 
�سنة. ويكمل قوله: »وكل زيتونة بفل�سطني من غر�ص �أمم قبل �لروم، يقال لهم �ليونانيون » 

 )50(

و�لإكر�م، وجلَّ  �سبحانه ذو �جللل  �هلل �جلليل  يقال  �لعظيم،  ومن معانيها  جلل:  -
جلله، وجلل �هلل: عظمته، يقول لبيد بن ربيعة ت )41 هـ(: 

التقى  يف  َتْكِذبْنها  ال  اأن  َغ��ريَ 
االأج����ل هلل  ب���ال���رب  واأج�����ِزه�����ا 

يعني �لأعظم. و�جلليل من �سفات �هلل تقد�ص ��سمه. 
كاأحد  )�مَلَجلة(  لفظة  ��ستخد�م  هو  �ملقد�ص،  بيت  عن  �لل�سان  يف  ورد  كما  و�ل�ساهد 
م�ستاق )جلل( و�مَلَجلَّة �سحيفة يكتب فيها. وعن �بن �سيده يقول �ساحب �لل�سان: و�ملجلة 

�ل�سحيفة فيها �حلكمة؛ كذلك روى بيت �لنابغة )�لذبياين ت 18 ق.هـ( باجليم: 
ودينهم  االإل����ه،  ذات  ��ُت��ه��م  ��لَّ جَمَ
العواقب غ��ري  ي��رج��ون  فما  ق��ومي 

�لأر�ص  �أر�د  لَّتهم  حَمَ �لإجنيل، ومن روى  �ل�سحيفة لأنهم كانو� ن�سارى، فعنى  يريد 
�ملقد�سة وناحية �ل�سام وبيت �ملقد�ص، وهناك كانو� بنو جفنة؛ وقال �جلوهري )ت 396هـ(: 
ون فيحلون مو��سع مقد�سة. )51(. وجفنة: ��سم قرية تقع �إىل �ل�سمال من ر�م  معناه �أنهم يُحجُّ
�هلل، بالقرب من )بري زيت(، �سكنها بنو جفنة قدميا، و�سميت على ��سمهم، ومعظم �سكانها 

من �مل�سيحيني. 
�إليه  ��ستطاع  من  �لبيت  حجُّ  �لنا�ص  على  {وهلل  تعاىل  قال  �لق�سد،  وهو  حجج:  -

�سبيل} �آل عمر�ن: 97. ويقال حجَّ �إلينا فلن، �أي َقِدم، قال �ملخبل �ل�سعدي )ت 11هـ(: 
كثرية  حلوال  ع��وف  م��ن  واأ���ش��ه��ُد 
امُلزعفرا الزبرقان  �ِشبَّ  ون  َيُحجُّ

ومن معانيه كما ورد يف �لل�سان �لذهاب، وهو �ل�ساهد على ذكر بيت �ملقد�ص يف هذ� 
ا، كما قالو�: ذكره ذكر�. وقوله: �أن�سد ثعلب  ه ِحجرّ ه َيُحجُّ �لباب، وقال �سيبويه )ت 180هـ( حجَّ

)ت291هـ(: 
َخلوجا ُم��ر���ش��ع��ة  ت���رى  ي���وم 
خلوج���������ا حملت  اأنثى  وك��ل 
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موؤوج���ا ث��م��ال  ���ش��اح  وك����ل 
املحجوج��ا احل���رَم  وي�شتخفُّ 

مكة،  من  ُدحيت  �لأر�ص  لأنَّ  �ملدينة؛  هذه  �إىل  �لذهاب  �لنا�ص  ي�ستخف  فقال:  ف�رسه 
ا يذهبون �إىل بيت �ملقد�ص. )52(  فيقول: يذهب �لنا�ص �إليها لأن يح�رسو� منها، ويقال: �إمنَّ

خالطه  ما  وتعني  )َخْمر(،  لفظة  �ملقد�ص  بيت  م�سميات  على  �ل�سو�هد  ومن  َخْمر:  -
ها خامرت �لعقل، و�لتخمري: تغطية �لوجهة.  �لد�ء، وتعني �أي�سا ما �أ�سكر من ع�سري �لعنب لأنَّ
و�لعرب ت�سمي �لعنب خمر�ً، وهي ح�سب ما رو�ه عن �أبي حنيفة لغة ميانية، وقال يف قوله 
ما  با�سم  �سماها  و�أر�ه  �لعنب،  هو  �خلمر  �إنَّ   36 يو�سف:  َخْمًر�}  �أَْع�رِسُ  �أََر�يِن  {�إِينِّ  تعاىل 
ه قال: �إينرّ �أر�ينِّ �أع�رس عنبًا، قال �لر�عي �لنمري )عبيد بن  يف �لإمكان �أن توؤول �إليه، فكاأنَّ

ح�سني ت97هـ(: 
دٍق  �شِ ُن��دم��ان  ب��ه��ا  ُي��ن��اِزُع��ِن��ي 
احَلِقينا والعنب  ��ري  ال��طَّ ��واَء  ���شِ

يريد �خلمر )53( 
�ل�سم  بتحريك  ورد  �ملقد�ص،  بيت  جبل  ��سم  �لل�سان  يف  جاء  ما  ح�سب  �للفظ  وهذ� 
�ل�سجر و�جلبال ونحوها، يقال  �للفظ؛ ويعني ما و�ر�ك من  �ل�ساهد يف هذ�  )و�خَلَمُر(، وهو 
تو�رى �ل�سيُد عني يف خمر �لو�دي، وخمره ما و�ر�ه يف َجرٍف، �أو حبل من حبال �لرمل، �أو 
غريه، ومنه قولهم: دخل فلن يف ُخمار �لنا�ص، �أي فيما يو�ريه، وي�سرته منهم. ويف حديث 
�أنا وفلن نلتم�ص �خلمر، وهو بالتحريك:  �نطلقت  �لأن�ساري )ت 38هـ(:  �سهيل بن حنيف 
�ل�سلمي )ت  �لأن�ساري  �أبي قتادة  �أو غريه؛ ومنه حديث  �أو بناء،  كل ما �سرتك من �سجرة، 
40هـ( )54( فابغنا مكانًا خمر�ً، �أي �ساتر�ً بتكاثف �سجره، ومنه حديث �لدجال: حتى تنتهو� 
ه جبُل  �إىل جبل �خَلَمِر؛ قال �بن �لأثري: هكذ� يروى يعني �ل�سجر �مللتف، وف�رس يف �حلديث �أنَّ
ه كتب �إىل �أبي �لدرد�ء: يا �أخي، �إن َبُعدت  بيِت �ملقد�ِص لكرثة �سجره، ومنه حديث �سلمان: �أنَّ
�لد�ر من �لد�ر فاإنَّ �لروح من �لروح قريب، وطري �ل�سماء على �أرفه خمر �لأر�ص، يقع �لأرفه 
ه �أرفق به و�أرفه له، فل يفارقه، وكان �أبو �لدرد�ء كتب �إليه يدعوه  �لأخ�سب، يريد �أنَّ وطنَّ

�إىل �لأر�ص �ملقد�سة )55( 
�ل�سربق يعني �لثوب �ملمزق، ومن م�ستقاته: ُم�سربق، و�سرب�ق، و�ُسبارق، و�سباريق،  �شربق:  -
وقد �سربقه و�سرب�قا، وعن كر�ع )�أبو �حل�سن علي بن �حل�سن بن �حل�سني �لُهَناِئي �لدو�سي، ت 

316هـ(، كما يروي �ساحب �لل�سان: مزَّقه، قال �مروؤ �لقي�ص )ت 540 م، 85ق.هـ(: 
�شا  والنَّ اق  بال�شرّ ياأخذن  فاأدركنه 
املَقدَّ�س ثوب  الِولْداُن  �شربق  كما 
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فيمزق  �ملقد�ص  بيت  �إىل  ينزل من �سومعته  �لر�هب  �ل�ساعر: هو  عناه  و�ملقد�ص كما 
�ل�سبيان ثيابه تربكا به. )56( 

�نظر )�أور �سامل( وبيت �ملكيا�ص. �شلم:  -
بح �أول �لنهار، �أ�سبح �لقوم، �أي دخلو� يف �ل�سباح، ومنه �أي�سا �لإ�سباح،  �ل�سُّ �شبح:  -
لغات  من  لغة  و�لقر�ط  وغريه،  �لقنديل  يف  تر�ه  �لذي  ُقرُطه  وهو  �ل�رس�ج:  وهو  و�مل�سباح 

�لعرب.
ويقال �مِل�سبح: �مِل�رسجة، و��ست�سبح به: ��ست�رسج، ويف �حلديث: فاأ�سبحي �رِس�جك �أي 
�أ�سلحيها. ويف حديث يحيى بن زكريا عليهما �ل�سلمـ )57(: كان َيخُدم بيت �ملقد�ص نهار� 

وي�سبح فيه ليل ن �أيرّ ي�رسج �ل�رس�ج. )58(. 
ْن  مِّ ٍة  َحبَّ ِمْثَقاَل  َكاَن  ن  {َو�إِ وجل  عز  وقوله  �ل�سلب،  �لعظيم  �حلجر  وهي  �شخر:  -
َخْرَدٍل �أََتْيَنا ِبَها َوَكَفى ِبَنا َحا�ِسِبنَي} �لأنبياء: 47 قال �لزجاج: قيل يف �سخرة �أي �ل�سخرة 
�لتي حتت �لأر�ص، فاهلل عز وجل لطيف با�ستخر�جها، خبري مبكانها. ويف �حلديث: �ل�سخرة 

َخر و�سخور( )60(  ْخٌر، و�سَ ْخرة، و�جلمع )�سَ َخَرة: كال�سَّ من �جلنة )59(، و�ل�سَّ
وهي  �لقد�ص،  به  تعرف  باتت  مكان  وهي  �مل�رسفة،  �ل�سخرة  قبة  �ليوم  �لقد�ص  ويف 
�لرمز �ملعتمد لكثري من �ملوؤ�س�سات �لوطنية �لفل�سطينية، فقبة �ل�سخرة �أ�سبحت رمز� لي�ص 
عن  للتعبري  جم�سمات  �مل�سلمون  لها  وي�سنع  �لفل�سطينية،  �لق�سية  لعد�لة  بل  فقط،  للقد�ص 

مت�سكهم بها، ولبعدها �لروحي يف وجد�نهم.
)�سهيون(، و �سها �سهوة كل �سيء �أعله، ومنه جاه معنى جبل �سهيون،  �شها:  -

�ملكان �ملرتفع، » و�سهيون: هي �لروم، وقيل هي بيت �ملقد�ص، و�ن�سد �ل�ساعر )61(: 
عليكما  يوما  ْهيوُن  �شِ اأْجَلَبْت  واإن 
َرحاكما الدلوك  احلرب  رحى  فاإنَّ 

و�أر�د �ل�ساعر �أهل �سهيون، �أي �إن �أجلبت �لروم، و�جتمعت فاأنتم لها )62( 
وردت يف �لل�سان باللفظني معا، وتلفظ �أي�سا: ِفَل�ْسُطون. تقول:  فل�شط، وفل�شطني:  -
�أبي من�سور )�لثعالبي ت 429هـ(: »  مررنا بفل�سطني، وهذه فل�سطون. وتن�سب ح�سب قول 

و�إذ� ن�سبو� �إىل فل�سطني، قالو� فل�سطي؛ قال �ل�ساعر: تقله فل�سطيا �إذ� ُذقَت طعمه، )63( 
وقال �بن هرمة )�إبر�هيم بن علي بن �َسَلمة بن عامر ت 176هـ(: 

قٌة  معتَّ ��ٌة  ِف��َل�����ش��ِط��يَّ ك���اأ����س 
ال�شبل ُم��زن��ة  م��ن  مب���اٍء  ��ت  ��جَّ ���شُ
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وهي ��سم مو�سع، ��سمه كورة بال�سام. وح�سب قول �بن �لأثري )ت 639هـ(: فل�سطني 
بيت  و�أم بلدها  وديار م�رس،  �لأردن  فيما بني  �ملعروفة  �لكورة  �للم،  وفتح  �لفاء  بك�رس 

�ملقد�ص، �سانها �هلل تعاىل )64(. ويف �لتهذيب كما يروي �ساحب �لل�سان: نونها ز�ئدة )65( 
وفل�سطني كما ذكرها �ساحب �لل�سان نقل عن �جلوهري يف ترجمة )طني(، قال �بن 
بري )ت 566هـ(: حقها �أن تذكر يف ف�سل �لفاء من باب �لطاء لقولهم فل�سطون. وهذ� �لقول 
يف  مادة  ع�رس  خم�ص  من  �أكرث  يف  فل�سطني  لفظ  ورد  وقد   .)66( فل�سطني.  لفظ  على  ينطبق 
�لل�سان، منها: )�بن، و جند، و ربع، و و�سفن، و فل�سط، و فل�سطن، وفل�سطني، و وقد�ص، وقن�رس، 

ولدد، و م�رس، و ن�سب، و ي، و يرب، و ينب( 
منها:                     عدة  قر�آنية  باآيات  �ملعنى  هذ�  على  و��ستدل  �لبعد،  نقي�ص  �لقرب  قرب:  -
حتت  من  �خذو�  �أي   ،51 �سباأ:  َقِريٍب}  َكاٍن  مَّ ِمن  َو�أُِخُذو�  َفْوَت  َفَل  َفِزُعو�  �إِْذ  َتَرى  {َوَلْو 
اَعَة َقِريٌب} �ل�سورى: 17 �أما �ساهده على  �أقد�مهم؛ وقوله تعاىل �أي�سا {َوَما ُيْدِريَك َلَعلَّ �ل�سَّ
َكاٍن َقِريٍب}  َناِد ِمن مَّ دللة �ملعنى على بيت �ملقد�ص فهو قوله تعاىل {َو��ْسَتِمْع َيْوَم ُيَناِد �مْلُ
ها  ق: 41 �أي ينادي باحل�رس من مكان قريب، وهي �ل�سخرة �لتي يف بيت �ملقد�ص، ويقال �إنَّ
نا  يف و�سط �لأر�ص؛ قال �سيبويه: �إنَّ قربك زيد�ً، ول تقل �إنَّ بعدك زيد�ً؛ لأن �لقرب ��سد متكُّ

يف �لظرف من �لبعد )67( 
و�سط �لظهر، و�لقرو: من �لأر�ص �لذي ل يكاد يقطعه �سي. ومن معانيها �أي�سا  القرا:  -
بذلك قوله تعاىل                 �ملقد�ص و�ساهده  �لل�سان يف معاين بيت  �لقرية، وهو ما ق�سده �ساحب 
ُقًرى َظاِهَرًة} �سباأ: 18 وهو م�ستند بذلك  ِفيَها  َباَرْكَنا  �لَِّتي  �ْلُقَرى  َوَبنْيَ  َبْيَنُهْم  {َوَجَعْلَنا 
�إىل تف�سري �لزجاج �لذي قال: �لقرى �ملبارك فيها بيت �ملقد�ص، وقيل �ل�سام، وكان بني �سباأ 
و �ل�سام قرى مت�سلة فكانو� ل يحتاجون من و�دي �سباأٍ �إىل �ل�سام �إىل ز�د، وهذ� عطف على 
ُكْم  َربِّ ْزِق  ُكُلو� ِمن رِّ نٍي َو�ِسَماٍل  َتاِن َعن مَيِ �آَيٌة َجنَّ ِل�َسَباإٍ يِف َم�ْسَكِنِهْم  قوله تعاىل {َلَقْد َكاَن 

َو��ْسُكُرو� َلُه} �سباأ: 15 )68(. 
ومنها �لكبري �سفة �هلل تعاىل: �لعظيم �جلليل، و�أي�سا �ملتكرب �لذي تكربَّ على  كرب:  -
ُهْم َكاُنو� �إَِذ� ِقيَل َلُهْم  ظلم عباده. ومن معاين �للفظ �ل�ستكبار و�ساهده بذلك قوله تعاىل {�إِنَّ
ُ َي�ْسَتْكرِبُوَن} �ل�سافات: 35 وهو �لِكرب �لذي عناه �لر�سول �لكرمي �سلى �هلل عليه  َل �إَِلَه �إِلَّ �هللَّ

و�سلم بقوله« �إنَّ من كان يف قلبه مثقال ذرة من ِكرب مل يدخل �جلنة« )69(. 
�لل�سان ليدلل على  �ل�سيء و�سدته وغلظه، وهو ما عناه �ساحب  ومن معانيها عظمة 
ذكر بيت �ملقد�ص يف هذ� �لباب، و�ل�ساهد يف ذلك قوله تعاىل {َو�إِن َكاَنْت َلَكِبرَيًة �إِلَّ َعَلى 
باع قبلة بيت �ملقد�ص �إل فعلة كبرية، و�ملعنى  ُ} �لبقرة: 143 وعنى هنا �إنَّ �ترّ ِذيَن َهَدى �هللرّ �لَّ

�أنها كبرية على غري �ملخل�سني، و�أما من �أن �أخل�ص فلي�ست بكبرية عليه. )70( 
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هجد: هجد يهجد ُهجود�، و�أهجد: نام، ويقال: هجد �لقوم - ُهُجود�: نامو�، و�لهاجد: 
�لنائم، و�مل�سلي بالليل، و�ساهده قول مرة بن �سيبان )ت 89 ق.هـ(: 

عليه  ق��ام��ت  ام�����روؤٌ  َه���َل���َك  اأال 
الُهُجوُد ال��َب��َق��رُ  ُع��َن��ْي��َزة  بجنب 

وقال �حلطيئة )جرول بن مالك ت45هـ(: 
لفتية  ه����داك  م���ا  ود  ف��ح��ي��اِك 
د ُهجَّ ُطوالة  ذي  باأعلى  وُخو�س 

ويقال للعابد ُمَتَحنٌِّث لإلقائه �حلنث عن نف�سه، ويف �رتباط هذه �للفظة ببيت �ملقد�ص 
حديث يحيى بن زكريا عليهما �ل�سلم: فنظر �إىل متهجدي بيت �ملقد�ص، �أي �مل�سلني بالليل، 

وهو هنا يق�سد �سفة �مل�سلني �ملتهجدين يف بيت �ملقد�ص. )71( 
بة �لأر�ص، وتعني �أي�سا: �سو�مُّ �بر�ص، و�جلمع: َوَزٌغ، و�أوز�غ، و  دويرّ وزغ: الَوَزغ:  -

ُوزغان، و�ساهده يف ذلك قول �بن �لأعر�بي )�أبو عبد �هلل حممد بن زياد ت 231هـ(: 
كما  ظهره  تفرقع  جتاذبنا  فلما 
عيونها ُزرق���ا ً ال��وزغ��ان  تنق�س 

ه �أمر بقتل �لأوز�غ، ويف حديث عائ�سة ر�سي �هلل عنها: ملا �حرتق بيت  ويف �حلديث: �أنَّ
�ملقد�ص كانت �لأوز�غ تنفخه )72(. وهذ� �حلديث �أورده �ساحب �لل�سان ليدلل به على حريق 

بيت �ملقد�ص )73( 
ومنه �ويل: ��سم من �أ�سماء �هلل �حل�سنى، وهو �لنا�رس، وقيل �ملتويل لأمور �لعامل.  ويل:  -
ومن معانيه �أي�سا �لولية: �أي �لن�رسة. ومنه �لولية: �لإمارة، و�لو�يل: هو مالك �لأ�سياء جميعها 
�ملت�رسف بها. ومنه �ملوىل: وهو �لويل يف �لدين، و�ساهده قوله تعاىل {ذلك باأنَّ �هلل موىل 

�لذين �منو�} حممد: 11. و�ملو�يل ورثة �لرجال، و�أبناء �لعم، وغري ذلك. 
و�لعدول  �لإقبال  هو  �ملقد�ص،  بيت  على  لدللة  �لل�سان  �ساحب  �أورده  �لذي  و�ملعنى 
َر�ِم}  �حْلَ �ْسِجِد  �مْلَ �َسْطَر  َوْجَهَك  {َفَولِّ  تعاىل  قوله  �لإقبال  فتولية  و�لنحول،  �لن�رس�ف  �أو 
�لبقرة: 144 �أي وجه وجهك نحوه وتلقاه. و�أما �لن�رس�ف فهو �لتحول، كقول ذي �لرمة )ت 

117هـ(: 
راأيته  الع�شي  ��ُل  ال��ظَّ ل  ح���وَّ اإذا 
يتن�رضُ ال�شحى  قرن  ويف  حنيفا 

َفَهاء ِمَن �لنَّا�ِص َما َولَُّهْم َعن ِقْبَلِتِهُم  ويف ذ�ت �ملعنى ورد قوله تعاىل: {�َسَيُقوُل �ل�سُّ
�لَِّتي َكاُنو�ْ َعَلْيَها} �لبقرة: 142 �أر�د قول �ليهود ما عدلهم، يعني قبلة بيت �ملقد�ص، وبيت 

�ملقد�ص عند �مل�سلمني �لقبلة �لأوىل، �أوىل �لقبلتني وثالث �حلرمني �ل�رسيفني )74(. 
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وقد ورد لفظ )قد�ص( حتت م�سمى بيت �ملقد�ص، ولكن �آثر �لباحث على �إفر�د  قد�س:  ♦
��سم م�ستقل لها ل�سهرتها �ليوم يف �أنحاء �ملعمور، فما من �سخ�ص يعي�ص على هذه �لأر�ص 
�إلرّ ويعرف مدينة �لقد�ص، فهي مهمة عند جميع �أ�سحاب �لديانات �ل�سماوية، وقد افرد لها 
�شاحب الل�شان اإ�شافة لذكرها حتت م�شمى بيت املقد�س، عدة م�شميات وردت حتت 

مواد خمتلفة، ومنها: 
�ل�سيء  �حَلَظُر وهو خلف �لإباحة، و�ملحظور �ملحرم، وحظر  ومن معانيه  حظر:  -
�أحاط  ما  �حلظريُة،  ومنه  �لتمر،  جرين  وهي  �حلظريَة،  �أي�سا  و�حلظر  مينعه.  �أي  يحظره، 
بال�سيء، وهي م�سنوعة من �لق�سب و�خل�سب، وروي عن �لر�سول �لكرمي �سلى �هلل عليه و�سلم 
�ر  »ل حمى يف �لآر�ك » )75( �أر�د �لأر�ص �لتي فيها �لزرع �ملحاط عليها كاحلظرية. وقال �ملرَّ

بن منقذ �لعدوي: 
ناعمات  ح��ظ��ائ��َر  ل��ن��ا  ف�����اإنَّ 
ال��ع��امل��ي��ن��ا رب  اهلِل  ع���ط���اء 

�أر�د �لنخل. وهي يف �لأ�سل �ملو�سع �لذي يحاط عليه لتاأوي �إليه �لغنم و�لإبل؛ ليقيها 
�لرطب. و مبعنى �حلظرية و�ملنع  �ل�سوك و�ل�سجر. ومنه  �لربد و�لريح. ومن معاين )�حَلِظر( 
�ملعنيني:  ويدلل على   .)76( �جلنة  �لقد�ص:  �أي حظرية  �لقد�ص، فهي  ليدلل على  �ملعنى  جاء 
�حلظرية و�ملنع قوله �سلى �هلل عليه و�سلم »ل يلج حظرية �لقد�ص ُمدِمُن َخمٍر، ويف رو�ية 

�أخرى ل يلج حائط �لقد�ص » )77( ؛ �أي ل يرد حظرية �لقد�ص �جلنة )78(. 
�ل�سمينات  �أي  �ملرجحات  للن�ساء  كمكان  �للفظ  هذ�  حتت  �لقد�ص  وذكرت  رجحن:  -
�ملتاأرجحات بامل�سي و�ل�سري، و�لتمايل على �جلانبني، ومنه قول علي كرم �هلل وجه » يف 

حجر�ت �لقد�ص ُمرجحنِّني، �أي من �أرجحن �ل�سيء من ثقله وحترك. )79( 
وهي �لتقدي�ص: تنزيه �هلل عز وجل، ويف �لتهذيب: �لُقد�ص تنزيه �هلل تعاىل،  قد�س:  -
وكان  �لطهارة،  وهو  �لقد�ص،  من  فعول  �لقدو�ص:  ويقال  د�ص.  �مُلقَّ �لُقدُّو�ص  د�ص  �ملَتقَّ وهو 
�سيبويه يقول: �َسبُّوح و َقدُّو�ص بفتح �أولهما، ويف �لكتاب وردت بال�سم )80(. وقال �للحياين 
)ت 108هـ(: �ملجمع عليه يف �ُسبُّوح و ُقدُّو�ص �ل�سم، قال و�إن فتحتهما جاز، قال: ول �أدري 

ول فهو مفتوح �لأول، مثل �َسُفود، وَكُلوب )81(  كيف ذلك؛ ويف ر�أي ثعلب: كل ��سم على َفعُّ
ومن معاين هذ� �للفظ �ملكان �ملرتفع �لذي ي�سلح للزر�عة. و�أما َقَد�ص فمو�سع بال�سام 
من فتوح �رسحبيل بن ح�سنة )ت 18هـ(. ولفظ �لُقُد�ص )كما يلفظ �ليوم( ب�سم �لد�ل و�سكونها 
��سم م�سدر ومنه قيل للجنة: حظرية �لُقد�ص. هي �أي�سا �لربكة، و�لأر�ص �ملقد�سة؛ �أي �ل�سام، 
وبيت �ملقد�ص، وين�سب �إىل �ساكنيه مقد�سي قيا�سا على جَمل�سي، و ُمَقدَّ�سي كما ذهب �سيبويه، 
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وهو يخفَّف ويثَّقل )82(، قال �مروؤ �لقي�ص: 
ا  والن�شَّ بال�شاق  ياأخذن  فاأدركنه 
امُلقدَّ�شي ثوب  الِولداُن  �شربق  كما 

و�لهاء يف �أدركنه �سمري يعود على �لثور �لوح�سي، و�لنون �سمري �لكلب، �أي �أدركت 
�لكلب �لثور فاأخذت ب�ساقه ون�ساه و�سربقت جلده كما �سربق ِولد�ن �لن�سارى ثوب �لر�هب 
عو� ثيابه تربكا بها. ويقال للر�هب ُمقدَّ�ص. وكما روى  �ملقد�سي ن�سبة �إىل بيت �ملقد�ص؛ فَقطَّ
ه قال: �لقد�ص هي �لأر�ص �ملقد�سة �لطاهرة، وهي  �ساحب �لل�سان عن �لفر�ء )ت 207هـ( �أنَّ
�أي مباركة،  �أر�ص مقد�سة،  �آخر �لأردن، ويقال:  دم�سق وفل�سطني، وبع�ص �لأردن ومبو�سع 

وهذ� قول قتادة، و�إليه ذهب �بن �لأعر�بي )ت 340هـ( ؛ وقال �حلجاج )ت95هـ(: 
الُقْد�س وم��وىل  الُقدُّو�س،  علم  قد 
نف�����������س اأوىل  العبا�س  اأبا  اأنَّ 
الِك������ْر�ِس القدمي  امُللك  مبعدان 

ه �أحق نف�ص باخللفة )83(.  �أر�د �أنَّ
ه يتطهر فيه؛ ومن هذ� �ملعنى  طل بلغة �أهل �حلجاز لأنَّ ولفظ �لَقَد�ص بالتحريك يعني �ل�سَّ
�لذنوب. ر به من  ُيتطهَّ �لذي  �أي �ملكان  ر،  �مُلَطهَّ �لبيت  �لذي يعني  �مَلْقِد�ص  ورد معنى بيت 
ِلُك  وي�ستق منه )�لُقدُّو�ص( �أي �لطاهر وهي �سفة هلل تعاىل كما جاء يف كتابه �لعزيز {�مْلَ
�ْلُقدُّو�ُص} �حل�رس: 23 )84(. ومن معاين �للفظ روح �لقد�ص )جربيل( عليه �ل�سلم، ويف �حلديث 
ه ُخلق من طهارة، وقال عز  �ل�رسيف« �أنَّ روح �لقد�ص بثَّ يف روعي« )85(، يعني جربيل؛ لأنَّ
ْدَناُه ِبُروِح �ْلُقُد�ِص} �لبقرة: 87 يعني جربيل ومعناه  يَّ وجل يف �سفة عي�سى عليه �ل�سلم {َو�أَ

روح �لطهارة، وهذ� �ملعنى ينطبق على �لأر�ص �ملقد�سة )بيت �ملقد�ص( كقول �ل�ساعر: 
الُعد�س  اأر�س  تهبطي  نوم حتى  ال 
ِبُقد�س م��اء  خ��ري  م��ن  وت�����رضب��ي 

�أر�د �لأر�ص �ملقد�سة. ويف �حلديث �ل�رسيف » ل ُقد�ست �أمة ل ُيوؤخذ ل�سعيفها من قويها، 
ويف رو�ية �سديدها« )86(، �أي ل ُطهرت. ومن م�ستقات �للفظ: �لقاد�ص ويعني �لبيت �حلر�م؛ 
و�ل�سفينة �لعظيمة، وقيل هي �سنف من �ملر�كب، وقيل لوح من �لو�حها؛ يقول �لهذيل )ت 

27هـ(: 
فخلته  منها  العني  دم��ع  ���دَر  حَتَ
متقطع ��ل��ك��ه  ���شِ ُق���دا����س  ك��ن��ظ��م 
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فقد �سبه حَتُدر دمعه بنظم �لقد��ص. وقاد�ص �أي�سا: ��سم بلد بخَر�سان؛ و�لقاد�سية: من 
ها نزل بها قوم من �أهل قاد�ص من �أهل خر�سان، ويقال:  ا �سميت بذلك لأنَّ بلد �لعرب، قيل �إمنَّ
، وقيل �لقاد�سية  لَّة �حلاجِّ �إنرّ �لقاد�سية دعا لها �إبر�هيم عليه �ل�سلم بالُقْد�ص، و�أْن تكوَن حَمَ

قرية بني �لكوفة وعذيب. وقيل �لُقْد�ص ��سم جبل بنجد، ومنه قول �أبو ذوؤيب: 
عا�شٍق  ن��ظ��رة  اأيَّ  ح��ق��اً  ��ك  ف��اإنَّ
وقري و  دون��ه��ا  وُق���ْد����س  ن��ظ��رَت 

��ص:  وُقْد�ص �أُو�رة: جبل �أي�سا. وجبل قرب �ملدينة �ملنورة ��سمه )قري�ص( )87(. ومنها �لَقدَّ
وهي ح�ساة تو�سع يف �ملاء قدر� لري �لإبل. ومنها �لُقَد��ص: �حلجر �لذي ُين�سب على م�سب 

�ملاء )88(. 
من خلل ما �سبق يتبني لنا �أن �أ�سماء مدينة �لقد�ص ودللتها يف ل�سان �لعرب كثرية، 
�أكرث من مو�سع حتت  �أن يقف على معظمها، فلفظ بيت �ملقد�ص ذكرت يف  �لباحث  حاول 

مو�د كثرية، وهذ� ينطبق على مادة فل�سطني. 
و�إن  لفظ  �أي  �إىل ذكر  �لقد�ص كان يعتمد  لأ�سماء مدينة  �بن منظور يف ذكره  �أن  كما 
تكرر، وحتت �أي باب، فبيُت �ملقد�ص مثل، ذكرت حتت مو�د كثرية، توحي �إىل بيت �ملقد�ص، 
منها لفظ )�لقد�ص( وملنع �لتكر�ر �فرد �لباحث عنو�نا خا�سا ل�سم �لقد�ص، نظر� لورود �ل�سم 
�لقد�ص يف مو��سع منها:  �أكرث من مادة، مل ي�سملها لفظ بيت �ملقد�ص، فقد جاء لفظ  حتت 
�أكرث من مادة منها: �لقد�ص، وقد�ص، وَقَد�ص،  �أورد له �ساحب �لل�سان  رجحن، و حظر؛ كما 

كلها تدل على �أ�سماِء مو��سَع، وجباِل، و�أماكَن. 
ومن �مللحظ �أي�سا، �أن ��سم بيت �ملقد�ص هو �أكرث �لأ�سماء �سهرة ملدينة �لقد�ص، فقد 
تق�سيم  �لباحث  حاول  وقد  �ل�سم،  هذ�  حتت  �لقد�ص  ملدينة  و�مل�سميات  �لأ�سماء  كل  وردت 
�حلايل،  �لوقت  يف  �لأ�سماء  هذه  ل�سهرة  عدة؛  �أ�سماء  حتت  ورودها  حجم  ح�سب  �لأ�سماء 

ولإظهار �مل�سميات �ملختلفة لها.
ومما يلحظ �أي�سا عدم ذكر ��سم �مل�سجد �لأق�سى يف �لل�سان؛ ليدلل على مدينة �لقد�ص، 
حتى وهو ي�ست�سهد باأية �لإ�رس�ء و�ملعر�ج، فاكتفى بذكر {�ُسْبَحاَن �لَِّذي �أَ�رْسَى ِبَعْبِدِه َلْيًل} 
�لأق�سى، وهو  �مل�سجد  ياأِت على ذكر  ه مل  �أنَّ )89(، كما  بالليل  �ل�سري  ليدلل على  �لإ�رس�ء: 1 
يتحدث عن �ملعر�ج باللفظ �ل�رسيح، و�ملو�د �للغوية �لتي ذكرت فيها، وهي )وكز، و برق، 
وعدل، و غمم(. و�إن كان قد ُذكر �رس�حة يف �لقر�آن �لكرمي و�حلديث �لنبوي �ل�رسيف. ومل 

ياأت على ذكر فتح بيت �ملقد�ص مبا�رسة.



326

العرب د. عبد الرؤوف خريوشأسماء مدينة القدس ودالالتها في لسان 

كما مل يذكر �أ�سماء معروفة تاريخيا للقد�ص مثل )يبو�ص(. كما مل يذكر �أ�سبابا و�سو�هد 
ب، وبيت �مِلكيا�ص، و�سلمون )90(.  تدلل على م�سميات ذكرها يف كتابه مثل: د�ر �ل�رسَّ

�عتمدها دون  �لتي  �ملعاجم  �أعتمد على �جلمع من  �أنه  �لبحث  ز�د �سعوبة هذ�  ومما 
حتقيق، فهو مل يخرِّج �لأحاديث �لنبوية، ومل يتحقق من �سحتها، فكان يكتفي بذكر �حلديث 
�أو  كامل،  ��سمه  �أو  �ساحبه،  ذكر  دون  �ل�سعر  بيت  بذكر  يكتفي  كان  و�أي�سا  �إ�سناده،  دون 
ه حاول  ع�رسه، وكذلك فعل بالن�سبة لرو�ة �حلديث. وهذ� �سكل عبئا كبري� على �لباحث؛ لأنَّ
ما �أمكنه ذلك تخريج �لأحاديث من مظانِّها، و�لتعريف باأ�سماء �لأعلم �لذين ورد ذكرهم 

بالبحث 
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