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ملّخص:

مل يقت�رش امل�سلمون يف تبجيلهم للقد�س على اجلانب املعماري، واملادي، ويف التقرب 
ب�سمو  تعلقهم  دفعهم  بل  ل�سرتجاعها،  واجلهاد  والبناء  الزيارة،  ويف  الطقو�س،  يف  منها 

القد�س اإىل التدوين والتاأليف حولها.
كان الهتمام بف�سائل بيت املقد�س يتم بن�سب ح�سب كل ع�رش واحتياجاته، فمثاًل 
اهتم الأمويون بالف�سائل اأكرث مما اهتم بها العبا�سيون، وذلك يرجع اإىل اأ�سباب كثرية منها 
على �سبيل املثال ل احل�رش: " تدعيم مركز ال�سلطة الأموية "، ولفت اأنظار امل�سلمني اإىل مبنى 
له هيبة ت�ساهي مباين الن�سارى وكنائ�سهم، وحتى ي�ستتب الأمر لالأمويني يف بالد ال�سام، 

ويف بيت املقد�س بالذات.
�سائر  بني  من  املقد�س  بيت  واخت�س  حوله،  وبارك  الأق�سى،  امل�سجد  اهلل  �رشف  لقد 
البيت  بعد  الأر�س  م�سجد يف  اأف�سل  الأق�سى  امل�سجد  وال�ساحلني، وجعل  بالأنبياء  البالد 
احلرام، وامل�سجد النبوي ال�رشيف. فقد وردت الن�سو�س القراآنية، والأحاديث النبوية م�سرية 

اإىل هذا الف�سل العظيم، واملكان الرفيع.
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Abstract

Moslems dignified Jerusalem for many reasons. Among these are 
religious and architectural aspects. They also fought to liberate it and wrate 
books and articles about it.

The interest in the virtues of Jerusalem was in proportions according 
to each era and its needs, for example, the Umayydds had an interest in the 
virtues of Jerusalem more than the Abassids because of many reasons; For 
example: strengthening the Umayyad authority and drawing the attention of 
Moslems to a building which has dignity as important as that of the Christian 
buildings and churches so that things will be well for the Umayyads in Bilad 
Al-sham and particularly in Jerusalem. 

Allah dignified Al-Aqsa mosque and blessed its surroundings and sent to 
it good people and messengers. Allah made Al-Aqsa Mosque the best mosque 
on earth after Mecca’s mosque and (Nabawi) mosque. The Quranic verses 
and the prophet’s hadiths referred to that big grace and high position.
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مقدمة:
لقد اأثبت ا�سم الكتاب يف بداية املخطوط حتت عنوان "منا�سك القد�س ال�رشيف"، جمهول 
طوكيو- بجامعة  ال�رشقية  والدرا�سات  الثقافة  معهد  يف  موجود  وهو  والنا�سخ،  املوؤلف 
اليابان، حتت رقم 99999.2208. تقع هذه الن�سخة يف �ست اأوراق من القطع املتو�سط، يف 
ع�رش �سفحات، ويبلغ عدد الأ�سطر يف ال�سفحة الواحدة 23 �سطراً، ومتو�سط عدد الكلمات يف 
كل �سطر يرتاوح بني 14-16 كلمة، وقد كتب بخط وا�سح ومقروء، وقد ح�سلت عليه من 

موؤ�س�سة فل�سطني للثقافة يف �سوريا.

منهج التحقيق:
اآية قراآنية ذكرت ا�سم  اأرجعت الآيات القراآنية ووثقتها كما يجب، فعندما كانت ترد 
ال�سورة ورقم الآية، كما ح�رشت الآيات القراآنية التي وردت يف الن�س بني قو�سني ) ( وذلك 
كتب  من  خرجتها  فقد  ال�رشيفة،  النبوية  لالأحاديث  بالن�سبة  العادي.  الن�س  عن  لتمييزها 
احلديث املتعارف عليها، فوجدت تطابقًا يف ن�س احلديث اأحيانا، وت�سابهًا يف الن�س اأحيانا 
اأخرى. اأما بالن�سبة لالأعالم واملواقع الواردة يف الن�س فهي كثرية، وقد قمت برتجمة جميع 
الأعالم واملواقع، وتف�سري معاين الكلمات العربية التي راأيت اأنها بحاجة اإىل تو�سيح، كما 
قمت بتقدمي التواريخ الهجرية على التواريخ امليالدية، واأثبت ر�سم الكلمات الإمالئية، بقلب 

حرف الياء اإىل الهمزة، مثل �ساير اإىل �سائر، ف�سايل اإىل ف�سائل. 

منهج املؤلف: 
والكتاب الذي هو من �ست اأوراق، يبداأ بحديث �سد الرحال، حيث يخلو من مقدمة ت�رشح 
منهجه وم�سادره ودواعي تاأليفه على نحو ما جند يف بع�س كتب ف�سائل بيت املقد�س، 
ولكن يظهر من خالل ن�س الكتاب الدافع الديني لتاأليفه، وقد بني اأن بيت املقد�س وامل�سجد 
الأق�سى لهما ارتباط بالعقيدة الإ�سالمية، واأن الأنبياء هم الذين بنوا هذا امل�سجد، وقد�سية 
هذه الأر�س نابعة من تقدي�س اهلل لها واهتمام الأنبياء بها، فهي الأر�س املباركة ومهاجر 
وينهزم  احلق  ينت�رش  اأر�سها  وعلى  واملعراج،  الإ�رشاء  اأر�س  وهي  ال�سالم،  عليه  اإبراهيم 
الباطل. كما بني اأن بيت املقد�س هو القبلة الأوىل للم�سلمني قبل اأن ياأمرهم اهلل بالتوجه 

نحو الكعبة، وان فل�سطني ار�س اإ�سالمية عرب التاريخ، فقد �سكنها الأنبياء وهم م�سلمون.
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كما ا�ستندت طريقته اإىل الق�س�س الدينية والآيات القراآنية والأحاديث النبوية، واعتمد 
اأي�سا على الطريقة النقلية يف جمع مادة الكتاب، فقد اأخذ عمن �سبقه من الُكتاب يف ف�سائل 
القد�س، كما اتبع طريقة الخت�سار يف عدد من الروايات، التي ات�سمت باخلرافة واخليال، 

وهي ما عرف بالإ�رشائيليات. 
املوؤلف،  عليها  اعتمد  التي  امل�سادر  التعرف على  ن�ستطيع  الن�س  درا�سة  ومن خالل 

وهي:
القران الكرمي: وردت يف الكتاب اآيات قراآنية ذات عالقة ببيت املقد�س، بع�سها  1 .
جاءت الإ�سارة فيها اإىل هذه املدينة �رشيحة ل جمال لالجتهاد فيها، وبع�سها 
جاءت على راأي تف�سري من التفا�سري، ومن هذه الآيات ال�رشيحة ما يتعلق بحادثة 
الإ�رشاء بالر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم من مكة اإىل القد�س، ثم معراجه من القد�س 
اإىل ال�سماء، تقول الآية )الذي باركنا حوله(، وهو حدث اإ�سالمي بحت، وتكرمي ل 
�سك فيه لبيت املقد�س، يف وقت مبكر من ظهور الإ�سالم، وقد بلغ هذا احلدث عند 

امل�سلمني مبلغًا عظيمًا.
الأحاديث النبوية: يعد هذا امل�سدر من امل�سادر الأ�سا�سية للكتاب، وهي متفاوتة  2 .
يف �سحتها، ودرجة قبولها، واأوثقها مما ل خالف فيه، بل اجمع اأهل العلم على 
�سحته وثبت يف ال�سحيحني، وورد يف كتب ال�سحاح ال�ستة حديث )�سد الرحال( 
الذي بداأ املوؤلف كتابه فيه، فقال: قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم: ل ت�سد 

الرحال اإل اإىل ثالثة م�ساجد: امل�سجد احلرام، وم�سجدي هذا، وامل�سجد الأق�سى.
ترد  ومل  قليلة،  الكتاب  يف  املذكورة  التاريخية  الأحــداث  التاريخية:  الأحــداث  3 .
قبة  من  جــزءاً  هدمت  التي  الزلزال  حادثة  مثل  احلــوادث،  لبع�س  تف�سيالت 

ال�سخرة.
منبه  بن  ووهب  م(  ـــ/653. 4 )ت32ه الأحبار  كعب  روايات  وهي  الإ�رشائيليات: 
الكتب  اأو من  )ت114هـــ/732م(، وكلها روايات م�ستمدة من م�سادر يهودية 
اأبي بكر  القدمية، فالأول من كبار علماء يهود اليمن يف اجلاهلية، واأ�سلم زمن 
اأكرث  ترجع  فاإليه  الثاين  اأما  ال�سحابة،  فاأخذ عنه  بن اخلطاب،  اأيام عمر  وقيل 
املمزوجة  اأخباره  ي�ستمد  فكان  العربية،  املوؤلفات  يف  املوجودة  الإ�رشائيليات 
ظهور  قبل  قدمية،  اأزمــان  يف  واليهود،  الن�سارى  من  والأ�ساطري  بالق�س�س 
بقرة  األف  ثالثة  ذبح  املقد�س  بيت  بناء  من  �سليمان  فرغ  " ملا  مثل  الإ�سالم، 

و�سبعمائة األف �ساة للقربان وال�سكر هلل تعاىل".
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الق�س�س ال�سعبي: روى املوؤلف الق�س�س والأ�ساطري واخلرافات القدمية والغرائب  5 .
الق�س�س  هذه  من  الهدف  اأن  ويبدو  احلقيقة،  من  �سيء  فيها  ولي�س  والعجائب، 
هذه  بع�س  من  جند  ورمبا  املدينة،  لهذه  امل�سلمني  وا�ستمالة  والت�سلية  الوعظ 
�سلوان كانت عني  "اإن يف جب عني  بالإ�رشائيليات، مثل  له �سلة  ما  الق�س�س 
اإذا اتهمت امراأة بالفاح�سة �رشبت منها فان كانت بريئة �سلمت واإل ماتت فلما 
اتهموا مرمي عند ولدة عي�سى عليه ال�سالم �رشبت منها و�سلمت ودعت حتى غارت 

العني حتت الأر�س لئال تفت�سح امراأة بني النا�س". 
كتب الف�سائل: كان كتاب الف�سائل ينقل بع�سهم عن الأخر بال حرج حتى اأ�سبح  6 .
كثري من الكتب ن�سخا جديدة عن الكتب ال�سابقة مع اختالفات طفيفة، وقد اعتمد 
موؤلف هذا الكتاب على كتاب ف�سائل القد�س وكتاب امل�سفى دون اأن يذكر موؤلف 

كل منهما.
كتب الرتاجم: لقد �سكلت هذه الكتب م�سدراً اأ�سا�سيا ملادة كتب الف�سائل، وبخا�سة  7 .
ما اهتم منها بال�سخ�سيات الإ�سالمية التي زارت القد�س، وقد اعتمد �ساحب هذا 

املخطوط على كتاب الأعالم للخطابي.
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النص
هذا كتاب مناسك )القدس)1( الشريف(

)فضل الصالة يف املسجد األقصى()2(
قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم: "ل ت�سد الرحال اإل اإىل )ثالثة()3( م�ساجد، امل�سجد 
احلرام)4(، وم�سجد الر�سول)5(، وامل�سجد الأق�سى")6(. �سدق ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم؛ اأي ل 
ت�سد الأكف)7( واخُل�ُسْب التي هي نوع من الأقناب)8( على اجلمال، ليحمل عليها الأحمال؛ لأجل 
الرحتال والنتقال اإىل م�سجد من امل�ساجد للعبادة، وال�ستغال خرب مبعنى النهي؛ لأن �سائر 
امل�ساجد من�سوبة الأقدام يف ال�رشف، حتى لو نذر اأن يعتكف يف واحد منها مل يتعني، فيكون 
�سعيه عبثا منهيا عنه، واأما )الثالثة()9( فمن اأبنية الأنبياء ومتعبداتهم واأر�سوها خلقت اأول، 
ووجبت عليها �سائر الأر�سني، حيث مهدت من حتت )مكة()10(، حتى بلغت )املدينة()11(، ثم 
ب�سطت حتى بلغت )القد�س(، ثم مدت حتى بلغت الأفاق، واأي�سا امل�سجد احلرام قبلة اخلليل 
الذين كراماتهم ت�ساهي معجزات  والأ�سحاب  املدينة)12( متعبد احلبيب  واحلبيب، وم�سجد 
كلهم  الأنبياء  قبلة  الأق�سى  وامل�سجد  نوره،  وخمرج  احلبيب  ورو�سة  اإ�رشائيل،  بني  اأنبياء 
حتى احلبيب، فاإنه، �سلى اهلل تعاىل عليه و�سلم، �سلى اإليه �ستة ع�رش �سهرا اأو �سبعة ع�رش)13(، 
األف  مائة  ثواب  احلرام  امل�سجد  و)ل�سالة()14( يف  تعني،  منها  واحد  يعتكف يف  اأن  نذر  فلو 
)�سالة()15( يف جميع الروايات. ويف م�سجد)16( الر�سول ع�رشة اآلف )�سالة()17(، ويف امل�سجد 
األف )�سالة()19(، يف  األف )�سالة()18(، ويف رواية على العك�س، ويف اأخرى خم�سني  الأق�سى 
كل منهما، هكذا يف كتاب ف�سائل القد�س)20(، ويف امل�سفى)21(، )�سالة()22( يف امل�سجد احلرام 
يعدل األف )�سالة()23( يف م�سجد)24( الر�سول، و)�سالة()25( فيه تعدل األف )�سالة()26( يف م�سجد 
بيت املقد�س، و)�سالة()27( فيه تعدل األف )�سالة()28( فيما �سواه من امل�ساجد)29(، ثم اإن �ساهد 

ف�سائل )مكة( و)املدينة( اأغنى من اأن يبني ويظهر، واأعلى من اأن يزكى ويطهر. 

بيان فضائل )القدس(:
 ونحن الآن يف بيان ف�سائل )القد�س( املبارك الذي قال اهلل تعاىل يف �ساأنه: )الذي 
باركنا حوله()30(، ومّن على حبيبه باإ�رشائه اإليه ولهذا عرج النبي �سلى اهلل عليه و�سلم منه، 
ونزل اإليه، ورفع عي�سى عليه ال�سالم اإىل ال�سماء منه، وي�ستنزل اإىل اأر�س )القد�س(، ويجمع 
اأر�س  الدجال يف  الدجال)31(، وياأجوج وماأجوج)32(، ويقتل  الطور هربا من  املوؤمنني على 
املقد�س)33(، ويهلك ياأجوج وماأجوج يف جبل اخلمر)34( من اأر�س املقد�س، ونزول العتبات 
اإىل )القد�س(، وال�سعود منه، يف رواية، "وتت�سعب الأنهار واملياه من حتته اإىل جميع الدنيا، 

فكذلك رحمة اهلل تنق�سم منه اإليها")35(. 
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قرب آدم يف ميني الصخرة:
 وقرب اآدم الذي انت�رش منه الب�رش اإىل الدنيا فيه يف ميني ال�سخرة، وقد مات يف اأر�س 
منه،  اإليها  اجلنة  اأهل  ينبعث  وكذلك  املقد�س)37(،  بيت  يف  يدفن  باأن  واأو�سى  )الهند()36(، 
واأهل النار بعد اأن ينفخ اإ�رشافيل يف ال�سور على ال�سخرة)38(، -)�رشة()39( الأر�س وو�سطها 
الأخرية،  النفخة  فر�سخا)41(-  اأربعني  مبقدار  ووجهها  )الأر�سني()40(،  �سائر  عن  املرتفعة 
وار�س قد�س لي�ست بها لكه)42(، اإل قبيل تلك النفخة، بني النفختني اأربعون �سنة، وبعد اأن 
يجعل اهلل تعاىل ال�سخرة، التي هي من اأحجار اجلنة، اأخت احلجر الأ�سود، مرجانة بي�ساء 
الأر�س غري  تبدل  يوم  العر�س،  الأر�س حتت  والأر�سني، وي�سعها مكان  ال�سموات  كعر�س 
اإل وقد وقع عليه  الأر�س، ويحا�سب عباده عليها)43(، وما يف )بيت املقد�س( مو�سع �سرب، 
�سجدة ملك اأو نبي)44(، وفيه حماريب كثرية، كل حمراب ُم�رّشف بربكة نبي اأو ويل اأو اأكرث، 
خ�سو�سا يف ليلة املعراج، قد �رشف بربكة اإمامه احلبيب، واقتداء مقدار مائة واألف واأربعة 
املقربني،  املالئكة  جماعات  من  وكثري  واملر�سلني،  الأنبياء  من  )األفا()46(  )و()45(ع�رشين 
و�سفوف  بالأذكار،  واملكربين  املوؤذنني  اأ�سوات  واحتاد  والأنوار،  القناديل  اإي�سال  وفيه 
ال�ساحلني من املجاورين، والزائرين من حمراب الأق�سى اإىل باب احلطة)47(، وقراء الأوراد 
وجب  زمزم)49(،  اأخت  �سلوان)48(  عني  وفيه  الأ�سحار،  يف  خ�سو�سا  وزمان،  مكان  كل  يف 

الورقة)50( من عيون اجلنة)51(.
كما روي عن عطية بن)52( قي�س)53(، اأن النبي �سلى اهلل تعاىل عليه و�سلم قال: "�سيدخل 
اجلنة رجل من اأمتي حيا وهو مي�سي على رجليه")54(، ثم ملا حا�رش )القد�س( بع�س اأ�سحاب 
ر�سول اهلل �سلى اهلل تعاىل عليه و�سلم، قال اأهل القد�س: رجل هيئته كذا وكذا، ولي�س فيكم رجل 
)فيكم()55( على هيئته، فنحن ل ننزل على حكمكم حتى نرى ذلك الرجل، فقالوا: ذلك عمر 
ر�سي اهلل عنه)56(، فلما جاء عمر ر�سي اهلل تعاىل عنه، انفتحت الأبواب، ونزلوا على حكمه، 
ثم اأن )�رشيك()57( بن حبا�سه التميمي)58( من اأ�سحاب عمر ر�سي اهلل عنه، كان ي�سقي من 
جب الورقة، فانقطع الرثاأ)59(، ووقع الدلو يف اجلب، ونزل يخرجه، فاإذا رجل اخذ بيده وفتح 
بابا، وادخله منه اجلنة، فاخذ ال�رشيك منها ورقة، اأخرجه)60( الرجل منها اإىل اجلب، فخرج 
منه، واأخرب النا�س بالق�سة//2، فذكر كعب ر�سي اهلل تعاىل عنه)61(: )انفتح الأبواب ونزلوا 
على حكمه ثم اإن �رشيكه احلديث()62(، وملا مل يتغري لون الورقة، ومل تذبل؛ تيب�س مب�سي مدة 
اأنها من ورق اجلنة، وكان ال�رشيك يحفظها )من  طويلة، وكانت �سبيهه بورق اخلوخ، علم 

الأعداء()63( ويو�سي باأن ي�سعوها بعد موته فوق �سدره حتت كفنه ففعلوا)64(.
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)ذكر اخلضر عليه السالم()65(
الأ�سباط)68(، ي�سلي يف  الرحمة)67( وباب  باب  ي�سكن بني  ال�سالم)66(  اإن اخل�رش عليه 
الر�سول، وم�سجد قبا)69(، وم�سجد الأق�سى، وم�سجد  اأ�سبوع يف امل�سجد احلرام، وم�سجد  كل 
مع  البادية  كماءة)71(  من  مرتني  فيه  وياأكل  مرة،  �سلوان  عني  من  ويغت�سل  زيتا)70(،  طور 

الكرف�س)72(، وي�رشب فيه مرة من زمزم، ومرة من جب الورقة)73(.
امراأة  اتهمت  اإذا  عني،  كانت  �سلواين،  عني  جب  يف  اإن  العزيز)74(:  عبد  بن  �سعيد  عن 
اتهموا مرمي عند ولدة  فلما  واإل ماتت،  �سلمت  بريئة  بالفاح�سة، �رشبت منها، فان كانت 
عي�سى عليه ال�سالم، �رشبت منها و�سلمت، ودعت حتى غارت العني حتت الأر�س؛ لئال تفت�سح 

امراأة بني النا�س)75(.
)عن()76( اأبي هريرة ر�سي اهلل تعاىل عنه)77(، عن ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم انه 
ويف  و)دم�سق()78(.  و)القد�س(،  و)املدينة(،  )مكة(،  اجلنة،  من  الدنيا  بالد  من  "اأربعة  قال: 
و)املدينة(،  )مكة(،  اجلنة،  )من()80(  الدنيا  بالد  من  ثالثة  والأحاديث،  الروايات)79(  بع�س 
و)القد�س(. ويف بع�س الأخبار)81(، اأن اجلنة اأر�سها الكر�سي، و�سطحها العر�س، ولو اأن حجرا 
�سقط من اجلنة ل�سقط على ال�سخرة)82(، وهي عر�س اهلل الأر�سي املرتفع عن وجه الأر�س، 

بحمد قدرة اهلل كالعر�س ال�سماوي.
اأنت عر�سي)84(  لل�سخرة:  اهلل تعاىل، قال  اأن  اهلل عنه()83(:  كما روي عن كعب )ر�سي 
اأول ما انك�سف عنه ماء الطوفان، وله حظ من  الأدنى، ومن حتتك رحب الأر�سني، وحتى 
م�ستولية  الرحمن  من  املفعمة  اهلل  فرحمة  ا�ستوى()85(،  العر�س  على  )الرحمن  تعاىل:  قوله 
عليه، ومنت�رشة منه اإىل الأفاق، كما مر، فعلم اأن القد�س منبع الرحمة، ومنف�سها، فما ي�سل 

اإىل الأفاق �سعبها واأق�سامها)86(.
وعن كعب الأحبار ر�سي اهلل تعاىل عنه، اأن هلل تعاىل بابا مفتوحا يف ال�سماء الدنيا، 

على جبال القد�س)87(، ينزل منه كل ليلة �سبعون األف ملك، ي�ستغفرون ملن ي�سلي فيه)88(.
 وعن اأبي هريرة ر�سي اهلل عنه، اأن النبي �سلى اهلل تعاىل عليه و�سلم، انه من �سلى يف 
)بيت املقد�س(، فقد غفر له ذنوبه كلها، وكذلك �سائر الأعمال يف ت�ساعف الثواب، كما //3 
روي، اأن من ت�سدق درهما يف )بيت املقد�س(، فقد اعتق رقبة من النار، ومن ت�سدق خبزة 

فكاأمنا ت�سدق "مثل جبل الأر�س �سدقة")89(.
اأن اخل�رش واليا�س ي�سومان �سهر رم�سان يف  ال�رشي)90( )رحمة اهلل عليه()91(،  وعن 

)بيت املقد�س()92(.
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)عن()93( جابر)94( )ر�سي اهلل عنه()95(، اأن ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم، �سئل عن اأول 
ثم  وال�سديقون،  ال�سهداء  ثم  الأنبياء واملر�سلون،  اأول  من يدخل اجلنة، فقال: يدخل اجلنة 
موؤذنو بيت املقد�س، ثم موؤذنو امل�سجد احلرام، ثم موؤذنو م�سجدي، ثم موؤذنو �سائر امل�ساجد 

بقدر اأعمالهم)96(. 
وعن ان�س)97( )ر�سي اهلل عنه()98(، عن ر�سول اهلل �سلى اهلل تعاىل عليه و�سلم، انه قال: 
من زار عاملا يعمل بعلمه، فله ثواب من زار )بيت املقد�س(، ومن زار )بيت املقد�س( ابتغاء 

ملر�ساة اهلل، اأعطاه اهلل ثواب األف �سهيد، وحّرم اهلل حلمه وج�سمه على النار)99(. 
)لل�سالة(، ف�سلى  اإل  املقد�س(، ومل يخرج  )بيت  اإىل  انه من خرج  وعن مكحول)100(، 
اإليه دخل اجلنة،  )ال�سلوات()101( اخلم�س، خرج منه كيوم ولدته اأمه)102(، ومن زار ا�ستياقا 
بالدلل والغنج، وزاره فيها الأنبياء وهم يتعبطون)103( منزلته من اهلل)104(، وما من قافلة 

خرجت اإليه للزيارة، اإل حفته املالئكة بالرحمة، وهم ي�ستغفرون له. 
)فاإذا هم بال�ساهرة( اأن املراد بال�ساهرة)106(، يف قوله تعاىل:  اأبي )عبلة()105(،  وعن 

)107(، البقيع)108( الذي يف جنب طور زيتا)109(. 

وعن علي بن اأبي طالب ر�سي اهلل عنه)110(، وحذيفة بن عبا�س ر�سي اهلل عنه، اأن النبي 
)بيت  ال�ساهرة على طرف  لها  يقال  اأر�س  على  النا�س  قال" يح�رش  و�سلم،  عليه  اهلل  �سلى 

املقد�س(")111(.
جاز  فقد  املقد�س(  )بيت  يف  دفن  من  اأن  عنه()112(،  اهلل  )ر�سي  الأحبار  كعب  وعن   
ال�رشاط، وقيل اأن اهلل تعاىل، قال: -عند قوله: )ادخلوا هذه القرية )فكلوا()113( منها حيث 
�سئتم()114(- يا مو�سى اذهب اإىل )بيت املقد�س(، فان فيه نوري وناري وتنوري)115(، يعني 
جنتي وجهنمي لأهل العقبى، وعذابي بالطوفان وغريه لأهل الدنيا، ومن هذه الأخبار يفهم 
اأن اأر�س املح�رش يكون على �رشق الوادي الذي يقال له الآن وادي جهنم)116(، واجلنة مكان 
وادي  ممدود)118( على  ال�رشاط  ويكون  الغربي،  اجلانب)117(  على  هو  الذي  املقد�س(  )بيت 
)بيت  يف  دفن  من  هذا  فعلى  )كذلك()119(  ا�سمه،   4// القد�س  اأهل  الآن  يعرف  كما  جهنم، 
املقد�س( فقد جاز ال�رشاط، كما قال كعب الأحبار: تفاوؤًل بحاله ملا له، ومن كفر يف طي 
ال�سموات، وتبديل الأر�سني، وخلق مكانها، ل ي�ستبعد �سغل مكانها باجلنان والنريان باملد 
والتو�سيع دون خلق جديد بديع، ول ي�ستبعد قدرة اهلل على تو�سيع املكان وت�سييقه وطي 

الزمان ون�رشه وتفريغه. 
قال:  اأنه  و�سلم،  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  عن  عنه()121(،  اهلل  )ر�سي  معاذ)120(  وعن 
قال اهلل تعاىل )للقد�س(: يا )اأور�سليم()122(؛ اأي دار ال�سالم، اأنت خمتاري من بالدي، ابعث 
اأ�سابه، ومن ولد يف  ولد فيك واختار عليك غريك فبذنب  اإليك خمتاري من عبادي، فمن 
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غريك فاختارك على غريك فربحمة اأ�سابه مني، ويا )اأور�سليم()123( اأنت مطهر بنوري واإليك 
مبجيء عبادي)124(. 

)بيت  اأن من دفن يف  اهلل عنه()126(،  )ر�سي  الأحبار، ووهب بن منبه)125(  وعن كعب 
املقد�س( فقد امن من فتنة القرب وعذابه)127(، اأن واحداً من اأهل ال�سدق والعفاف، بات ليلة يف 
)قرية العنب()128(، )و()129( حني خرج حلاجة اإىل )الرملة()130(، فراأى يف منامه اإن طائفتني 
التقتا وتنازعتا على تابوت فيه ميت، فقالت اإحداهما: نحن مالئكة العذاب، وهذا م�سيء، 
فنحن اأوىل به، وقالت الأخرى: نحن مالئكة الرحمة، ودخل هذا يف اأر�س )القد�س(، فنحن 
اأنا�سا يحملون تابوتا  اأوىل به، فغلبت مالئكة الرحمة على مالئكة العذاب، فاأ�سبح وراأى 
فيه ميت، فقال: من يف التابوت؟ قالوا: رجل من )م�رش(، كان مقربا عند ال�سلطان، اأو�سى 
اإلينا بان يدفن يف )بيت املقد�س(، فرجع الرجل و�سلى عليه معهم، وح�رش دفنه)131(، وكان 
تعاىل:  قوله  يف  لوط  ومهاجر  اهلل،  اإىل  مهاجر  اإين  قوله:  يف  ال�سالم  عليه  اإبراهيم  مهاجر 
يف  اإ�رشائيل  بني  ومهاجر  للعاملني()132(،  فيها  باركنا  التي  الأر�س  اإىل  ولوطا  )وجنيناه 
قوله تعاىل: )ولقد بواأنا بني اإ�رشائيل )مبواأ()133( �سدق()134(، ومهاجر ال�ساحلني يف قوله: 

)اأن الأر�س يرثها عبادي ال�ساحلون()135( من اأر�س )القد�س(. 
وعن عبد اهلل بن عمرو بن العا�س رحمه اهلل)136(، عن النبي �سلى اهلل تعاىل عليه و�سلم 
اأن  اإبراهيم")137(، فعلم  اإىل مهاجر  النا�س  "اأنها �ستكون هجرة بعد هجرة، فخيار  انه قال: 
الأموات يهاجرون اإليه، كاأدم والرجل امل�رشي وغريهما، واأن الأحياء يهاجرون اإليه يف كل 
زمان، اإذ )احلياة()138( خري لهم، يت�ساعف ثواب العبادات، والأمن من الفنت // 5، واملوت 

خري لهم بالأمن من عذاب القرب وفتنته. 
وعن النبي �سلى اهلل عليه و�سلم، اأنه قال لعبيدة ابن اجلراح)139(: اإذا ظهرت)140( الفنت، 
ففر اإىل )بيت املقد�س(، فقال يا ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم: فما اأ�سنع لو مل اأدركه؟ فقال 

ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم: اأعط مالك وام�سك دينك)141(. 
وعن علي ر�سي اهلل عنه، انه قال: نعم املكان )بيت املقد�س(، حني ظهرت)142( الفنت، 
من اأقام فيه فكاأمنا غزا يف �سبيل اهلل، �سياأتي زمان على النا�س، يقول واحد منهم يا ليتني 
وقت  م�ستحبًا  كان  اإذا  )القد�س(،  اإىل  الرحال  ف�سد  املقد�س(،  )بيت  يف  لبنة  يف  تبنه  كنت 
العدالة وال�سالح، يكون واجبًا وقت الفنت والف�ساد، وقد اق�سم اهلل تعاىل باجلمال التي ي�سد 
عليها الرحال اإىل )مكة(، تعظيما وت�رشيفا، فال بد اأن يدخل اجلمال التي ي�سد عليه الرحال 
الرحيم  الرحمن  اهلل  )ب�سم  تعاىل:  اهلل  قال  كما  والت�رشيف،  التعظيم  ذلك  يف  )القد�س(  اإىل 

والعاديات �سبحا()143( ) اإىل اأخر()144( ال�سورة.
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يف ذكر املزارات الشريفة يف القدس: 
قال ر�سول اهلل �سلى اهلل تعاىل عليه و�سلم: من احتب�س فر�سا يف �سبيل اهلل اإميانا باهلل 
وت�سديقا بوعده، فاإن �سعيه ورّيه وروثه وبوله يف ميزانه يوم القيامة �سدق ر�سول اهلل �سلى 
اهلل عليه و�سلم")145(، وقد كان �سليمان عليه ال�سالم)146(، يحتب�س ويربط يف ا�سطبل)147( حتت 
امل�سجد الأق�سى، و�سوؤاله)148( امللك، بقوله: رب اغفر يل وهب يل ملكا، كان للغزو واإعالء كلمة 
اهلل تعاىل، واإجراء اأحكام الدين والغلبة على الكفار وامل�رشكني، وكان عاملا مب�سمون قوله 
تعاىل: )ب�سم اهلل الرحمن الرحيم والعاديات �سبحا()149( ) اإىل اآخر()150( ال�سورة، وكان)151( 
التحلية  باأنواع  املقد�س  بيت  بني  العابدين،  مكان  وت�رشيف  الدين،  اإعزاز  �سليمان  غر�س 

والتزيني، وقد ذكرنا ف�سائل )بيت املقد�س( يف الف�سل ال�سابق. 
الدعـاء،  فـي  يـزار كـل منهـا وي�سلـى عنـده ويجتهـد  اأن  ينبغـي  التـي  املـزارات  واأما 
ال�سخـرة،  ميني  عـن  و�سلـم  عليـه  تعالـى  اهلل  �سلـى  النبـي  قـدم  اثـر  عليـه  الـذي  فاحلجـر 
قبة  ي�سار  عن  ال�سل�سلة)152(  وقبة  ال�سخرة  حتت  العابديـن  و�سائـر  اإبراهيم  ومعتكـف 
املعراج)153(، وقبة حجر �سليمان الذي ان�سق من ال�سخرة وا�ستقبله يف مكان القبة، وباب 
الباب �سجداً  اإ�رشائيل باأن يدخلوا منه حيث قال اهلل تعاىل: )وادخلوا  اأِمر بنو  الذي  احلطة 
وقولوا حطة نغفر // 6 لكم خطاياكم()154(، وباب الأ�سباط، ومو�سع كر�سي �سليمان)155(، 
وباب الرحمة الذي دخل منه عمر ر�سي اهلل عنه)156(، وباب التوبة الذي اإذا اأذنب واحد من 
بني اإ�رشائيل كتب)157( على نا�سيته)158( ذنبه، فهجره النا�س، كان يعتكف عنده مت�رشعا اإىل 
اهلل ميحو ذنبه عن نا�سيته، وهما بابان م�سدودان الآن من خارج ال�سور)159(، اأحدهما قريب 
من الأخر جدا، ووراء ذلك وادي جهنم، في�سبه باأنه جممع جائزي ال�رشاط، حتى قيل اإن هذا 
مو�سع قال اهلل تعاىل فيه: )ف�رشب بينهم ب�سور له باب باطنه()160( )فيه الرحمة وظاهره 
ولبيـت)163(  البابيـن،  فـوق  ال�سـور)162(  راأ�س  الأعـراف  مكـان  وكـان  العـذاب()161(،  قبلـه  من 
املقد�س ثمانية اأبواب منرية، مثل اأبواب اجلنة، باب النبي �سلى اهلل عليه و�سلم)164(، وباب 
حطه)168(،  وباب  الأ�سباط،  وباب  العمود)167(،  وباب  القطانني)166(،  وباب  ال�سل�سلة)165(، 
وباب التوبة، وباب الرحمة، وحمراب داود عليه ال�سالم)169( يقراأ)170( عنده �سورة �س)171(، 
وحمراب زكريا)172(، وحماريـب احلـرم كلها، وحماريب الأق�سى خ�سو�سا حمراب عمر)173(، 
ومعاوية)174(، وحمراب مرمي)175( الذي عنده �سورة مهد يقال لها مهد عي�سى)176( على)177( 
ي�سار الأق�سى باعتبار ا�ستقبال القبلة، وباب النبي �سلى اهلل عليه و�سلم يف طرف القبلة، 
واحلجر يف خارجه الذي نقبه جربائيل عليه ال�سالم باإ�سبعه، وربط الرباق)178( هناك)179(، 
فدخل النبي �سلى اهلل عليه و�سلم من ذلك الباب، وقرب مرمي، )من()180( الأدب اأن ل يدخل 
عليها، ولكن يقرا عند بابها �سورة مرمي)181(، وقرب على طور زيتا، يقال له قرب ربيعة اأخت 
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اأمر القيم واخلادم، )و()183( باب مير بني  اأي�سا بالأدب، ول يلتفت اإىل  مرمي)182(، فيزورها 
�سخرة القرب وبني اجلدار، وقوله بذلك يظهر امل�سيء من الربيء، فانه �سوء اأدب وترك حرمته 
�سليمان، وعني  ال�سماء، وقرب  اإىل  منه  ال�سالم  عليه  عي�سى  رفع  وم�سجد  �سفه وجهالة،  عن 
�سلوان، وغري ذلك من املزارات ال�رشيفة، وف�سائل بيت املقد�س �سوى ما ذكرنا من معجزات 
الأنبياء وكرامات الأولياء، وظهور رحمة اهلل تعاىل، وغري ذلك اأكرث من اأن يح�سى، وارفع 
من اأن يذكر ويتلى، ومن مزارات القد�س قرب الكليم عند طور التجلي)184(، وقرب اخلليل، وقبور 

اأهل بيته يف قرية )حربا()185(.
 وعن ابن عبا�س)186( )ر�سي اهلل عنه()187(، اأن اهلل تعاىل اأو�سى اإىل الأر�س، باأنه حان 
اأن يدفن خليلي فيك، فرجفت الأر�س، وتزلزلت، وافتخرت اجلبال العالية رجاء اأن يدفن فيها، 
وتوا�سعت حربا لكونها واديا و�سيعة يف ال�سورة، فقال اهلل تعاىل: يا حريا اأنت �سموعي؛ 
اأي قد�سي، وفيك خزينة علمي، واأنزلت عليك رحمتي وبركاتي، واح�رش اإليك خيار عبادي، 
فلما توفيت �ساره)188( طلب اخلليل //7 عليه ال�سالم من ملك حريا مو�سعا بالثمن، )حتى 
اخلليل  فاأبى  مقربة  �ساء  مو�سع  اأي  يجعل  امللك مملكته حتى  فاأباح  لأهله  مقربة  يجعله 
دراهم)190(  اأربعمائة  للثمن  امللك  وطلبه  قبورهم،  فيه  الذي  الغار  وطلب  بالثمن()189(،  اإل 
م�رشوبة، كل درهم وزن خم�سة دراهم وكل واحد �رشب ملك)191(، حتى ل يكون اثنان منها 
�رشب ملك واحد، واإمنا فعل ذلك لي�سجر اخلليل، ويقبل اأباحته، فجاء جربائيل عليه ال�سالم 
بالدراهم املذكورة، فا�سطر املالك اإىل القبول، فدفنت �ساره يف الغار، ثم اإبراهيم بحذائها 
لقـاء)193(  ثـم  الغـار،  بـاب  علـى  يعقـوب  ثم  بحذائهـا،  هو  ثم  ا�سحق،  زوجة  رابعة)192(  ثم 
زوجتـه بحذائه)194(، وكذلك عي�س)195( اأخوه يعقوب)196(، وقد ذكرنا خرب موتهما يف ف�سل 
واأعلم على قرب كل واحد عالمة قرب و�سورة م�سهد،  الغار،  �سد باب  ثم  التكاثر،  �سورة  من 
وكتب على كل عالمة اأنها قرب فالن)197(، فلهذا يعد الدخول عليهم اأدبا؛ "لأن ما دخلوا عليه 
عالمة والقبور يف الغار")198(. ثم اإن اهلل تعاىل اأمر �سليمان باأن يبني عليهم بناء يكون فيه 
اأن ابن  اإليه،  امل�سجد ودار ال�سيافة، واأ�سكل على �سليمان مو�سع الغار، فاأوحى اهلل تعاىل 
على مو�سع ي�سطع عليه نور من ال�سماء كالعماد، فبنى عليه)199(، وجاءوا بيو�سف من م�رش 
ودفنوه هناك، وطريق زيارتهم، اأن يدخل امل�سجد وي�سلي ركعتني، ثم يدخل وي�سلم عليهم 
بال  والتو�سل  بالدعاء  اإبراهيم  قرب  من  يدنو  ثم  وعليهم،  احلبيب  على  وي�سلي  لهم،  ويدعو 
تقبيل ول ا�ستالم باليد، ويقول: ال�سالم عليك يا خليل اهلل، ثم من قرب ا�سحق كذلك، ويقول: 
ال�سالم عليك يا نبي اهلل، ثم من قرب يعقوب كذلك، ويقول: ال�سالم عليك يا اإ�رشائيل اهلل، ثم 
يزور قبور الن�ساء على هذا الرتتيب اإن �ساء، واأل يزور كل زوجة مع زوجها، ثم يدنو من قرب 

يو�سف كذلك، ويقول ال�سالم عليك يا �سّديق اهلل)200(.
وعن وهب بن منبه )ر�سي اهلل عنه()201(: اأن طريق احلج �سينقطع يف اأخر الزمان، فمن 
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اأراد اأن يحج حينئذ، فليزر قرب اإبراهيم عليه ال�سالم، فان له ثواب احلج، فعرف من ذلك اأن 
من مل ي�ستطع )اإىل()202( حج البيت، فله ثواب احلج بزيارة قرب اإبراهيم عليه ال�سالم)203(.

 كما روى عن عبد اهلل بن �سالم)204( )ر�سي اهلل عنه()205(: اأن زيارة قرب اخلليل و)ال�سالة(
)206( عنده، حج للفقراء ودرجات لالأغنياء)207(.

)ذكر بناء مدينة القدس()208(
وخرب بناء )بيت املقد�س( اأنه قال اأبو ذر)209( ر�سي اهلل عنه)210(: يا ر�سول اهلل، اأي م�سجد 
بني اأول على وجه الأر�س؟ قال: امل�سجد احلرام، فقال يا ر�سول اهلل: ثم اأي م�سجد بني بعده؟ 
قال: امل�سجد الأق�سى، فقال يا ر�سول اهلل: كم �سنة م�ست بينهما؟ قال: اأربعون �سنة، و // 8 هذا 
حديث �سحيح)211(، قال اخلطابي)212( يف كتاب الأعالم)213(: اأن اأ�سا�س امل�سجد الأق�سى و�سعه 

ويل من اأولياء اهلل تعاىل، واأما داود و�سليمان عليهما ال�سالم فو�سعا وزادا عليه)214(.
عليه  نوح  بن  �سام  و�سعه  اأ�سا�س  على  بنيا  اأنهما  عنه()215(،  اهلل  )ر�سي  كعب  وعن 

ال�سالم)216(.
اإن امل�سجد احلرام بناء املالئكة)219(  وعن علي بن احل�سني)217( )ر�سي اهلل عنه()218(، 
اأول، فلعل هوؤلء املالئكة، الذين �سلطهم اهلل تعاىل على اجلن، بعدما ع�سوا)220( اهلل تعاىل 
الأر�س،  على  وا�ستقروا  واجلبال،  اجلزائر،  اإىل  الأر�س  وجه  من  فاأخرجوهم  الأر�س،  على 
قبل خلق ادم عليه ال�سالم، وعبدوا اهلل تعاىل فيها، وامل�سهور عن ابن عبا�س وغريه ر�سي 
اهلل عنه)221(، انه بناء ادم اأول، فلما ثبت باحلديث ال�سحيح اأن بني تاأ�سي�سهما اأربعني �سنة، 
ثبت اأن بانيهما اأول املالئكة واآدم، والتوفيق بني الروايات ممكن، بان توؤول الأولية مبعنى 
منا�سب، ثم يقال بناوؤهما اأول املالئكة، ثم ادم، ثم بنى )بيت املقد�س( �سام بن نوح، ثم وىل 
من اأولياء اهلل)222(، ثم �سليمان، ثم بنى امل�سجد احلرام اإبراهيم واإ�سماعيل)223(، ثم قوم من 
العمالقـة، ثـم قريـ�س)224(، ثـم عبد اهلل بن الزبري)225(، ثم احلجاج)226(، ويقـال اإن داود عليـه 
اإذا راأى حجرا َح�ُسن)228( بعينه ملحرابه، فقال اهلل تعاىل: يا  اأراد بناءه)227(، وكان  ال�سـالم 
ابنك �سليمان، فلما  اإخوتك، فال تقدر على بنائه، ولكن �سيبنيه  اآثرت نف�سك على  اإنك  داود 
بلغ �سليمان مبلغ احللم وال�ستقالل، جمع حكماء الإن�س وعفاريت اجلن، وعني طائفة لقطع 
نحتها،  على  اأخرى  واأقام  بنقلها،  طائفة  وخ�س�س  اجلبال،  من  الأحجار  وقلع  الأ�سجار، 
واأخرى على البناء، واأخرى على املعاونة واخلدمة، واأخرى لالحت�ساب والتح�سيل والنظر 
والتوكيل، واأخرى للتحلية والتزيني، واأخرى للغو�س يف البحار واجلبال، واإخراج اليواقيت 
والالأىل)229(، فلما بلغ الأمر اإىل فر�س)230( اأر�سها، نبتت �سجرتان عند باب الرحمة، اإحداهما 
تنبت بالذهب، والأخرى بالف�سة، "ويح�سل منها كل يوم مائتا مد)231( و�سبعون منا)232( من 



مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثامن عشر - كانون ثاني 2010

273

الذهب، وقدرة ذلك من الف�سة")233(، ففر�سوا اأر�س امل�سجـد طينـة مـن ذهـب، ولبنة ف�سة)234(، 
وال�سطوانـات،  والأعمدة  واملحاريـب  واجلدران  وال�سقوف  القباب  بالذهب)235(  وزينوا 
بجواهـر اأ�سغرها كبي�سـة النعامـة)236(، ورفعوا قبة ال�سخـرة حتـى كـان اأهل )عمـوا�س()237( 
مـن ناحيـة )غـزاء()238(، يجل�سون يف ظلها ال�سحوي، واأهل )بيت رامث()239( ثمود يجل�سون 
فـي ظلهـا الع�سـري)240(، ثـم و�سعـوا علـى راأ�س القبـة غزالـة مـن ذهـب، واأثبتـوا فـي عينيهـا 
جوهرتيـن، )تغـزل ن�سـاء بـدر()241( ون�سـاء اأهل )بلقـاء()242( يف الليل املظلم ب�سوئها مقدار 
م�سرية يومني)243(، // 9 ثم خرب بخت الن�رش)244(، ونقل ما ذكرنا من النفي�سات والثمينات 
بالعجالت وال�سفينات)245(، ثم اأ�سلح مبا بقي من اأ�سباب البناء، ثم اأنهدم طرف منه بالزلزلة، 
فاأ�سلح، ثم انتق�س مو�سع اأخر، ثم مت اإىل الآن، فالأ�سا�س ال�رشقي والقبلي من ال�سور قدمي 

ظاهر، والباقي جمدد م�سلح وقتا بعد وقت غالبا. 
وعن كعب )ر�سي اهلل عنه()246(، انه ملا فرغ �سليمان من بناء )بيت املقد�س( ذبح )ثالثة(
)247( األف بقرة و�سبعمائة األف)248( �ساة للقربان وال�سكر هلل تعاىل)249(، فقال: اإلهي اأ�ساألك اأن 

وتربئه  خوفه،  من  اآمنا  وجتعله  توبته)250(،  وتقبل  ذنوبه  امل�سجد  هذا  يف  ي�سلي  ملن  تغفر 
فنزلت  قرباين،  فاقبل  قبلت دعائي  اإن  اإلهي  الأمطار،  فيه  ي�ست�سقي  وت�سقي من  من مر�سه، 
يدخل يف  اأن  موؤمن  كل  فليجهد  ال�سماء)251(،  اإىل  القرابني و�سعدت  ال�سماء، وحملت  من  نار 
دعاء �سليمان عليه ال�سالم، ثم اإن يو�سف عليه ال�سالم ا�ستغل بالدعاء بعد اإ�سالح اأحوال اأهل 
م�رش بالعلم والإر�ساد وامل�سالت واملربات، حيث قال: رب قد اأنبتني من امللك وعلمتني من 
تاأويل الأحاديث، فاطر ال�سموات والأر�س اأنت وليي يف الدنيا والآخرة توفني م�سلما واأحلقني 
بال�ساحلني، وا�ستغل اإبراهيم واإ�سماعيل عليهما ال�سالم بالدعاء بعد بناء م�سجد احلرام، حيث 
اأنت ال�سميع العليم، وا�ستغل �سليمان عليه ال�سالم بالدعاء بعد بناء  قال: ربنا تقبل منا انك 

)بيت املقد�س(، حيث قال: رب اغفر يل وهب يل ملكا ل ينبغي لأحد من بعدي)252(.
ال�سلطان، وعر�س الرحمن، وكعبة امللك املنان  اأي�سا عن بناء بيت   ونحن قد فرغنا 
وطني  والأذكار  العلوم  وخ�س  والآثار،  الأحاديث  واأ�سجار  والأخبار  احلكايات  باأحجار 
املعارف والأ�رشار، فلن�ستغل اأي�سا بعمل الدعوات واأبواب امل�ساألة)253(، اللهم انك عفو حتب 
العفو فاعف عنا يا حليم، وتب علينا انك اأنت التواب الرحيم، واأدخلنا برحمتك يف عبادك 
اللهم امنن علينا بال�سدق والعفاف والعافية والكفاف  اأنت العزيز احلكيم،  ال�ساحلني انك 
وقبول الدعاء والتوبة والعرتاف كما مننت على اأنبيائك عليهم ال�سالم واأمنتهم من طريق 
العت�ساف )واأهدنا ال�رشاط امل�ستقيم �رشاط الذين اأنعمت عليهم غري املغ�سوب عليهم ول 

ال�سالني()254( اآمني يا اهلل ويا خري النا�رشين برحمتك يا ارحم الراحمني.
كتبت هذه الورقة يف �سهر جمادي الأخرى �سنة 1093 هـ)255( // 10.



الش��ريف الق��دس  الع��ودهمناس��ك  محم��ود  رج��ا  اجلب��ار  أ.عب��د 

274

اخلامتة:
الآيات  خالل  من  وذلك  دينية،  مادة  على  احتوائها  يف  الدرا�سة  هذه  اأهمية  تاأتي 
ممار�ستها،  الواجب  العبادات  واأنواع  املقد�س،  ببيت  اخلا�سة  النبوية  والأحاديث  القراآنية 
والأدعية التي تقال يف اأماكن معينة، وعر�س الروايات التي حتبب الزوار وجتذبهم اإىل بيت 

املقد�س.
الكتب اخلا�سة ببيت املقد�س،  تاأليف  الإ�سالمي على  العامل  الباحثني يف  اهتمام  اإن 
ولعل  امل�سلمني،  عند  قد�سيتها  لها  مدينة  باعتبارها  املدينة،  بهذه  اهتمامهم  على  يوؤكد 
دخول اأهل الكتاب يف الإ�سالم، كان �سببًا يف انت�سار الإ�رشائيليات يف الثقافة الإ�سالمية، 

حيث كانت عندهم حكايات وف�سائل عن كتبهم حدثوا بها بعد اإ�سالمهم.
اأراد موؤلف املخطوط اأن يوجه اأنظار امل�سلمني اإىل اأهمية زيارة بيت املقد�س، فقد حدد 
الإ�رشائيليات،  يف  املوؤلف  وقع  ذلك  ومع  فيها،  الأماكن  بف�سائل  وعرف  الزيارة،  منا�سك 
مثال على ذلك، ذكر وفاة النبي مو�سى ويو�سف ودفنهم يف فل�سطني، وهناك روايات عديدة 
حول موت النبي مو�سى ودفنه يف قرب يقع عند الكثيب الأحمر �رشق الأردن، ويذكر الكتاب 
املقد�س خرب وفاة مو�سى يف الإ�سحاح الرابع والثالثني من �سفر التثنية، انه مات يف موؤاب، 

ومل يعرف اإن�سان قربه اإىل يومنا هذا.
اأما خرب وفاة يو�سف ودفنه يف احلرم الإبراهيمي باخلليل، فهو عار عن ال�سحة، فالقرب 
من�سوب ليو�سف، وهو قرب وهمي، ولي�س بداخله رفاته، فنحن ل منلك اأي �سواهد اأثرية ت�سري 
اإىل هوؤلء الأنبياء، وقد اختلف الباحثون حول الفرتة التي تواجدوا فيها، بع�سهم قال: اإنهم 
كانوا خالل فرتة ما قبل دخول الهك�سو�س م�رش، وبع�سهم الأخر راأى اأنهم عا�سوا يف م�رش 

اأيام الهك�سو�س.
اليهودي يف  الزعم  املزعوم مت ح�سب  الهيكل  وبناء  القد�س،  اليهودي يف  الوجود  اإن 
عهد �سليمان، وبعد 500 �سنة من خروج اليهود من م�رش، كما اأن القد�س مل يرد ذكرها يف 
الأ�سفار الأوىل من التوراة التي نزلت على مو�سى، اخلا�سة بال�رشيعة والعبادات، واإمنا ورد 
ذكرها يف الأ�سفار املتاأخرة، وهذا دليل على اأن مكانة القد�س عند اليهود عاطفية ولي�ست 

دينية.
فالقد�س مدينة عربية الن�ساأة، �سكنها العرب اليبو�سيون قبل خم�سة اآلف �سنة، حيث 
يعترب هوؤْلء اأول من اأ�س�س املدينة املقد�سة، حيث �سموها يبو�س يف حوايل عام )3000( ق. 

م اأي قبل نحو خم�سة اآلف عام.
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اهلوامش:
القد�س: مدينة فل�سطينية تقع على قمة جبل موريا، حماطة ب�سور ح�سني، يحيط بها  1 .
من ال�رشق وادي جهنم، ومن الغرب وادي الزبل، ومن اجلنوب وادي الربانة، تبعد عن 
اأربعة  البحر امليت 22كم، بناها اليبو�سيون وعرفت با�سمهم، نزلها الكنعانيون منذ 
اآلف �سنة ق.م، فتحها عمر بن اخلطاب �سنة 15هـ/636م، حتمل املدينة اأ�سماء عدة 
معجم  احلموي،  �س56.  نامة،  �سفر  )خ�رشو،  وغريها.  اأور�سليم  اإيلياء،  يبو�س،  منها: 
البلدان، ج8، �س295. احلمريي، الرو�س، �س556. البغدادي، مرا�سد، ج3، �س1296. 
انظر: الدومنكي، بلدانية، �س57. جرب، يحيى، معجم، �س38. اأبو حجر، مو�سوعة، ج2، 

�س756.( 
العنوان  من املحقق. 2 .

ثالثة: يف الأ�سل ثلثة. 3 .
( امل�سجد احلرام: يف الأ�سل م�سجد. ولعل ال�سواب ما اأثبتناه، لن النعت يتبع املنعوت.  4 .4( 
امل�سجد الذي مبكة ويقع يف و�سطها، وهو بني جبلي اأبي قبي�س واجلبل الأحمر، ميتد 
امل�سجد طول من ال�رشق اإىل الغرب، وعر�سا من ال�سمال اإىل اجلنوب، و�سوره لي�س قائم 
الكعبة، وطوله  واأركانه م�ستديرة بحيث تكون وجوه امل�سلني جميعهم �سطر  الزوايا 
من ال�رشق اإىل الغرب يزيد عن اأربعمائة ذراع، وللم�سجد احلرام ثمانية ع�رش بابًا، زاد 
اأن �سّيق النا�س على الكعبة، ومل يكن له قبل ذلك جدران،  فيه عمر بن اخلطاب بعد 
اإن عثمان بن عفان زاد يف  الدور املحيطة به وهدمها وزادها فيه، ويقال  فا�سرتى 
امل�سجد وهو اأول من اتخذ الأروقة فيه. )خ�رشو، �سفر نامة، �س126. الإدري�سي، نزهة، 
ج1، �س139. احلموي، معجم البلدان، ج8، �س262. النووي، تهذيب، ج2، �س150. 

البغدادي، مرا�سد، ج3، �س1268.( 
م�سجد الر�سول: يقع يف و�سط املدينة املنورة، وهو بناء مرتفع، بناه ر�سول اهلل �سلى  5 .
اهلل عليه و�سلم عندما هاجر اإىل املدينة، فيه قرب النبي �سلى اهلل عليه و�سلم وقربا اأبي 
الذي  وم�ساله  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  الر�سول  ومنرب  اخلطاب،  بن  وعمر  ال�سديق  بكر 
كان ي�سلي فيه، ويعرف مب�سجد الر�سول. )احلموي، معجم، ج7، �س227. البغدادي، 

مرا�سد، ج3، �س1247.(  
ـــالة  ـــس ـــ� ـــل ال ـــس ـــ� ــــالة بـــــــاب ف ــــس ــــ� ـــح، كــــتــــاب ال ـــي ـــح ـــس ـــــاري، � ـــــخ ـــــب ال 6 .
 .1189 احلــــــــديــــــــث  رقــــــــــم  واملـــــــديـــــــنـــــــة  ـــــة  ـــــك م ــــجــــد  ــــس مــــ�  يف 
 م�سلم، �سحيح، كتاب احلج، باب ل ت�سد الرحال اإل اإىل ثالث م�ساجد، رقم احلديث 3370.

امل�سجد الأق�سى: يقع يف اجلهة اجلنوبية من احلرم ال�رشيف، بداأ ببنائه اخلليفة عبد 
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امللك بن مروان �سنة 74هـ/694م  واأمّته ولده الوليد �سنة 86 هـ/705م، يبلغ طوله 
من الداخل 80م وعر�سه 55م، يقوم على 53 عموداً من الرخام، وله اأحد ع�رش بابًا 
اإنه ثاين م�سجد و�سع على  اأبو جعفر املن�سور، قيل  م�سفحة بالذهب والف�سة، عّمره 
اهلل عليه  الر�سول �سلى  الأنبياء و�سّلى نحوه  ِقبلة  احلرام، كان  امل�سجد  بعد  الأر�س 
الأن�س،  احلنبلي،  نامة، �س57.  �سفر  اإليه. )خ�رشو،  به  واأ�رشي  �سهراً  �ستة ع�رش  و�سلم 
ل، �س491، تاريخ،  ج2، �س45. القرماين، اأخبار، ج3، �س315. انظر العارف، املف�سّ
الدباغ، بالدنا، ج3، �س122. �رشاب، بيت، �س423.  �س149. جنم، كنوز، �س75. 

الفني، الت�سوية، �س429.(
اأي �سد عليها، وهي لغة بني متيم، واأكف، الربدعة.  الدابة و�سع عليها،  اأكف  الأكف:  7 .
اأكف،  باب  ج1،  الو�سيط،  )املعجم  �ــس15.  اأكــف  باب  والأعـــالم،  اللغة  يف  املنجد 

�س22.(
القناب: نبات �سنوي من ف�سيلة القنبيات، هندي الأ�سل، يزرع منذ القدم، ينتج لفيفًا  8 .
املناخ  املعتدلة  البلدان  منت�رشة يف  زراعته  واخليطان،  احلبال  ل�سنع  متينًا �ساحلًا 
والباردة. )املنجد يف اللغة والأعالم، باب قنب، �س656. املعجم الو�سيط، ج2، باب 

قنب، �س761.(
الثالثة: يف الأ�سل الثلثة. 9 .

النواحي،  جميع  من  اجلبال  عليها  ت�رشف  واٍد  يف  مدينة  وهي  احلرام  اهلل  بيت  مكة:  10 .
وحتيط بالكعبة، ول يوجد مبكة اأ�سجار مثمرة ولي�س بها مياه جارية اإل مياه ال�سماء، 
واأطيب اآبارها زمزم، و�سميت مكة لأنه ل يفجر بها اأحد، ومن اأ�سمائها بكة، والن�سا�سة، 
واأُمُّ ُرحم، واأم القرى، ومعاد، واحلاطمة، والبلد الأمني، ويقال اأن بكة ا�سم يطلق على 
البيت احلرام ومكة على ما حوله. )الإ�سطخري، م�سالك، �س15. خ�رشو، �سفر نامة، 
�س121. الإدري�سي، نزهة، ج1، �س139. ابن جبري، رحلة، �س77. احلمريي، الرو�س، 

�س543. القرماين، اأخبار، ج3، �س456.( 
املدينة: تقع �سمال مكة املكرمة، يحيط بها �سور حلمايتها، ويقع امل�سجد النبوي يف  11 .
و�سطها وقرب النبي �سلى اهلل عليه و�سلم يف �رشقه، ت�سمى مبدينة يرثب، ومدينة ر�سول 
اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم، لها ت�سعة وع�رشون ا�سمًا منها: طيبة، والعذراء، واملباركة، 
بزراعة  ت�ستهر  العماليق،  �سكنها  من  اأول  اأن  ويقال  الأ�سماء،  من  واملختارة وغريها 
املرتفعة.  بحرارتها  متتاز  كما  فيها،  املوجودة  الآبار  من  زروعهم  وت�سقى  النخيل 
ج1،  نزهة،  الإدري�سي،  �س110.  نامة،  �سفر  خ�رشو،  �س18.  م�سالك،  )الإ�سطخري، 

�س143. احلموي، معجم البلدان، ج7، �س227. احلمريي، الرو�س، �س529.(  



مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثامن عشر - كانون ثاني 2010

277

م�سجد املدينة: املق�سود مب�سجد املدينة هو م�سجد الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم. 12 .
اأخرجه البخاري وم�سلم بال�سند اإىل الرباء بن عازب ر�سي اهلل عنه. )انظر ابن اجلوزي،  13 .

ف�سائل، �س115. ابن عبد الواحد، ف�سائل، �س53.( 
ل�سالة: يف الأ�سل ل�سلوة. 14 .

�سالة: يف الأ�سل �سلوة. 15 .
م�سجد: يف الأ�سل امل�سجد. 16 .

�سالة: يف الأ�سل �سلوة. 17 .

�سالة: يف الأ�سل �سلوة. 18 .
انظر البخاري، �سحيح، باب ف�سل ال�سالة يف م�سجد مكة واملدينة، ج1، رقم احلديث 
1133، �س398. م�سلم، �سحيح، باب ف�سل ال�سالة مب�سجد مكة واملدينة، ج2، رقم 

احلديث، 1396، �س1014. القر�سي، مفتاح، �س180. 
�سالة: يف الأ�سل �سلوة. 19 .

مل يذكر املوؤلف �ساحب هذا الكتاب رغم اأن هناك العديد من الكتب التي حملت هذا  20 .
ال�سم، منها ف�سائل القد�س لبن اجلوزي املتويف عام 597هـ، وف�سائل بيت املقد�س 

للمقد�سي، حممد بن عبد الواحد املتويف عام 643هـ.
بن  عيا�س  للقا�سي  امل�سطفى،  حقوق  بتعريف  ال�سفا  كتاب  من  امل�سفى  امل�سفى:  21 .

مو�سى بن عيا�س، املتويف عام 544هـ/1149م. انظر عيا�س، امل�سفى، �س5.
�سالة: يف الأ�سل �سلوة. 22 .
�سالة: يف الأ�سل �سلوة. 23 .

م�سجد: يف الأ�سل امل�سجد. 24 .
�سالة: يف الأ�سل �سلوة. 25 .
�سالة: يف الأ�سل �سلوة. 26 .
�سالة: يف الأ�سل �سلوة. 27 .

). �سالة: يف الأ�سل �سلوة. )انظر ابن اجلوزي، ف�سائل، �س90. 28
ب�سيط.  باختالف   . باعث، �س8. 29 الفركاح،  ابن  الواحد، ف�سائل، �س52.  ابن عبد  انظر 

اللقيمي، لطائف، �س72. 
. �سورة الإ�رشاء، اآية 1. 30

يديه  على  العجائب  وتظهر  الزمان،  اآخر  يف  يظهر  الذي  الكّذاب  امل�سيح  هو  الدّجال:  31 .
اأنه رّب اخلالئق فياأمر ال�سماء فتمطر، وياأمر الأر�س فتنبت، ويقتل رجاًل ثم  فيّدعي 
ال�سالم،  عليه  عي�سى  اهلل  فينزل  لقتاله،  امل�سلمون  يجتمع  به،  النا�س  فيفتنت  يحيه، 
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ويقتله بباب لد، ويك�رش ال�سليب، ويقتل اخلنزير، ويقتل اليهود. )انظر ابن متيم، مثري، 
اإحتاف، ج2، �س168. احلموي،  ال�سيوطي،  الوردي، خريدة، �س298.  ابن  �س103. 

معجم، ج8، �س296. احلنبلي، الأن�س، ج1، �س354.( 
ياأجوج وماأجوج: قيل اأنهم من ولد يافث بن نوح عليه ال�سالم، يخرجون على النا�س  32 .
يف اأخر الزمان وي�سيحون يف الأر�س وياأكلون الأ�سجار، وي�رشبون الأنهار، ويرمون 
الأر�س،  وتننت  زرعهم،  وياأكلون  النا�س معي�ستهم،  ويف�سدون على  ب�سهامهم،  النا�س 
حتى يهلكهم اهلل باأنواع العذاب، فت�سرتيح الأر�س منهم. )انظر الطربي، تاريخ، ج1، 

�س124. 
). انظر اللقيمي، لطائف، �س67. 33

جبل اخلمر: الذي ذكره يف احلديث، يراد به جبل بيت املقد�س �سمي بذلك لكرثة كرومه.  34 .
)احلموي، معجم، ج2، �س467.(

الرواية �سعيفة لوجود غالب بن عبيد اهلل وهو مرتوك احلديث. )انظر اجلرجاين، الكامل،  35 .
ج6، �س5. الذهبي، ميزان، ج3، �س231.(

اأر�س وا�سعة يف الرب والبحر واجلبال، مت�سلة باأر�س  الهندي. هي  الهند: يف الأ�سل  36 .
األف ومائتا  التبت، طولها م�سافة ثالث �سنني وبها من املدن  خرا�سان وال�سند حتى 
متعددة  فيها  والعبادات  قرية،  األف  و�ستمائة  األف  اآلف  ثالثة  القرى  ومن  مدينة 
اأو النار، فتحها حممد بن القا�سم الثقفي �سنة  اأو القمر  فمن �سكانها من يعبد ال�سنم 
�س96.  ج1،  نزهة،  الإدري�سي،  �س82.  ج1،  مروج،  )امل�سعودي،  )94هـــ/713م(. 

احلمريي، الرو�س، �س596. القرماين، اأخبار، ج3، �س500.(
. انظر ابن الفركاح، باعث، �س52. 37
. انظر ابن الفركاح، باعث، �س26. 38

�رشة: يف الأ�سل �رشة. ولعل ال�سواب ما اثبتناه. 39 .
الر�سني: ناق�سة يف الأ�سل. 40 .

اأي ما يعادل 5544. 41 مرتا، وهذه امل�سافة كان يقطعها  اأميال  الفر�سخ: ي�ساوي ثالثة 
الرحالة م�سيا على الأقدام، وهناك فر�سخ و�سفه بور�سارد باأنه كان فر�سخًا ق�سرياً، 
احل�سان.  ظهر  على  راكب  وهو  الإن�سان  يقطعه  كان  الذي  الفر�سخ  هنا  واملق�سود 

)بور�سارد، و�سف، �س34.(
لكه: مبعنى رجه اأو هزة. 42 .

. انظر ابن املرجا، ف�سائل، �س104. 43
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. انظر اللقيمي، لطائف، �س63. ابن املرجا، ف�سائل، �س165-164. 44
حرف الواو ناق�سة يف الأ�سل. 45 .

الفا: زائدة يف الأ�سل. 46 .
ال�رشيف،  احلرم  اأبواب  اأقدم  من  وهو  امل�سجد،  من  ال�سمال  جهة  يف  يقع  حطه:  باب  47 .
)انظر  �سنة 617هـــ/1220م.  امللك املعظم عي�سى  اأيام  اأخرها  جدد عدة مرات كان 
ج1،  اإحتاف،  ال�سيوطي،  �س170.  ج5،  معجم،  احلموي،  �س170.  اأح�سن،  املقد�سي، 
بي�سون،  �س138.  لطائف،  اللقيمي،  �ــس71-70.  ج2،  الأن�س،  احلنبلي،  �س202. 

دليل، �س98.(
عني �سلوان: هي جمموعة عيون منها عني اأم الدرج وبركة �سلوان والربكة التحتانية  48 .
منه،  بعد 200 مرت  على  احلرم  ل�سور  ال�رشقية  اجلنوبية  الزاوية  تقع يف  اأيوب.  وبئر 
اأن املراجع احلديثة  اأن مائها ي�سفي الأمرا�س، كما  وقد ورد يف امل�سادر اجلغرافية 
اهتمت بجوانب اأغفلتها امل�سادر، مت الو�سول اإليها عن طريق احلفريات الأثرية التي 
اأجراها العلماء يف املنطقة والتي اأثبتت اأن مياه العني جلبت عرب نفق من نبع �ستنا 
مرمي الواقع على ال�سطح الغربي للوادي. )املقد�سي، اأح�سن، �س151، �س167. علوي، 
�س112.  ج2،  الأن�س،  احلنبلي،  �س168.  ج5،  معجم،  احلموي،  �س21.  �سفرنامه، 
الدباغ، بالدنا، ج2، �س151. خليل، مدينة،  انظر  اإحتاف، ج1، �س212.  ال�سيوطي، 

�س24.(
زمزم: هي بئر زمزم التي تقع يف امل�سجد احلرام �رشقي الكعبة بينهما �ست واأربعون  49 .
ذراعًا، عمقها ت�سع و�ستون ذراعًا، وعر�س راأ�سها اأربعة اأذرع يف اأربعة اأذرع بالذراع 
اأم  هاجر  زّمتها  حيث  مائها  لكرثة  بذلك  و�سميت  اإ�سبعا،  وع�رشون  اأربع  هي  التي 
اإ�سماعيل حني انفجرت، وقيل: �سميت بذلك لأن امللك �سابور عندما حج البيت اأ�رشف 
عليها وزمزم فيها، وقيل:  �سميت زمزم لزمزمة جربائيل عليه ال�سالم وكالمه عليها. 
ج1،  تهذيب،  النووي،  �س480.  ج4،  معجم،  احلموي،  �س132.  نامة،  �سفر  )خ�رشو، 
القرماين،  �س669.  ج2،  مرا�سد،  البغدادي،  �س292.  الرو�س،  احلمريي،  �س138. 

اأخبار، ج3، �س289.( 
جب الورقة: من اأبار امل�سجد الأق�سى، يف طرف اجلامع وعلى ي�سار الداخل اإىل م�سجد  50 .
ال�سيوطي،  �س184.  مثري،  متيم،  ابن  �س131.  ف�سائل،  املرجا،  ابن  )انظر  الن�ساء. 
�س144.  احل�رشة،  النابل�سي،  �س49.  ج2،  الأن�س،  احلنبلي،  �س206.  ج1،  اإحتاف، 

اللقيمي، لطائف، �س128.( 
. انظر ابن املرجا، ف�سائل، �س246. ابن الفركاح، باعث، �س39. 51
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بن: يف الأ�سل ابن. 52 .
عطية بن قي�س، اأبي يحيى، الكلبي الدم�سقي، ولد يف حياة ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه  53 .
اأيوب  اأبــو  زيد  بن  خالد  مع  غزا  عامر،  لبني  موىل  كان  دم�سق،  مقرئ  وهو  و�سلم، 
عبد  عنه  وروى  ب�سري وغريه،  بن  النعمان  عن  للجند، حّدث  قارئًا  وعمل  الأن�ساري، 
الرحمن بن يزيد وغريه، مات �سنة 121هـ/739م. )ابن �سعد، الطبقات، ج7، �س460.، 

ج13، �س94.( 
. الطرباين، م�سند، ج1، رقم احلديث 54، �س55. 54

فيكم: زائدة ومكررة يف الأ�سل. 55 .
ولد  الثاين،  الرا�سدي  اخلليفة  حف�س،  اأبو  العزى،  عبد  بن  نفيل  بن  اخلطاب:  بن  عمر  56 .
�سنة 40 قبل الهجرة، اأول من لقب باأمري املوؤمنني، كان من اأبطال قري�س واأ�رشافهم، 
�سنة  ال�سديق  بكر  اأبي  وفاة  يوم  باخلالفة  بويع  �سنني،  بخم�س  الهجرة  قبل  اأ�سلم 
الدواوين، فتحت  دّون  واأول من  الهجري  التاريخ  اأول من و�سع  13هـ/634م، وهو 
البالد يف عهده، قتله اأبو لوؤلوؤة الفار�سي �سنة 23هـ/644م ودفن اإىل جانب اأبي بكر 

ر�سي اهلل عنهما. )النووي، تهذيب، ج2، �س3.( 
�رشيك: يف الأ�سل �رشيكه. 57 .

�رشيك بن حبا�سة: هو من بني عمرو بن عامر بن عبد اهلل بن احلارث بن منري، يقال  58 .
انه دخل يف جب يف بيت املقد�س، وجاء بورقة تني تواري الرجل كله ويجمعها املرء 
يف كفه ف�سار �سعار بني منري يا خ�رشاء، وكان �سعارهم يا جعد الوبر. )ابن حجر، 

الإ�سابة، ج3، �س166. احلنبلي، الأن�س، ج2، �س50.(
، وحبل  ُة، اخَللُق اخَل�سي�ُس البايل من كل �سيء، نقول ثوٌب َرثٌّ الرَّثُّ والرِّثَّ الرثاأ: رثث،  59 .

، اأي اأ�سابه البلى. )انظر ابن منظور، ل�سان، باب الراء، �س150.( َرثٌّ
اأخرجه: يف الأ�سل خرجه. ولعل ال�سواب ما اأثبتناه. 60 .

كعب: هو كعب بن مانع بن ذي هجن احلمريي، اأبو اإ�سحاق، تابعي، كان يف اجلاهلية  61 .
من كبار علماء اليهود يف اليمن، ا�سلم يف زمن اأبو بكر، وقيل زمن عمر بن اخلطاب، 
اخذ عنه ال�سحابة الكثري من اأخبار الأمم الغابرة، دخل مع عمر يوم فتح القد�س، تويف 
�سري،  الذهبي،  )الواقدي، فتوح، ج1، �س244-243.  يف حم�س عام 32هـ/653م. 

ج3، �س489. احلنبلي، الأن�س، ج2، �س47، �س424.(
العبارة مكررة يف الأ�سل. 62 .

من الأعداء: يف الأ�سل بالعداه. ولعل ال�سواب ما اأثبتناه. 63 .
ف�سائل،  املرجا،  ابن   . �س93. 64 ف�سائل،  الوا�سطي،  �ــس129.  لطائف،  اللقيمي،  انظر 
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�س131. ابن متيم، مثري، �س184. ال�سيوطي، اإحتاف، ج1، �س206. احلنبلي، الأن�س، 
ج2، �س50. ابن الفركاح، باعث، �س40-41. ابن عبد الواحد، ف�سائل، �س96.

العنوان  من املحقق. 65 .
 ، اخل�رش عليه ال�سالم: هو �ساحب مو�سى عليه ال�سالم. )انظر ابن تيمية، جمموعة، ج2. 66
�س66. ابن متيم، مثري، �س291. ابن حجر، الإ�سابة، ج1، �س479. اللقيمي، لطائف، 

�س136.(
باب  جنوب  املقد�س،  لبيت  اخلارجي  ال�رشقي  احلائط  و�سط  يف  يقع  الرحمة:  باب  67 .
الأ�سباط بنحو 200م، متميزا بجماله ورونقه ويعود للع�رش الأموي، وهو مغلق الآن، 
ولهذا الباب طريق مزدوج، اجلنوبي ي�سمى باب الرحمة وال�سمايل ي�سمى باب التوبة، 
البوابة  اأن هذه  الأبدية، وهم يعتقدون  البوابة  ا�سم  الباب  امل�سلمون على هذا  ويطلق 
وادي  اجلنة عرب  اإىل  ال�رشاط  �سوف ميرون على  امل�سلمني  وان  القيامة،  يوم  �ستفتح 

قدرون �رشقي هذه البوابة. )زايد، القد�س، �س244-243.(
باب الأ�سباط: �سمي بذلك ن�سبة لأ�سباط بني اإ�رشائيل، من اأقدم الأبواب، والباب احلايل  68 .
اأعيد بناوؤه يف الفرتة الأيوبية �سنة 610هـ/1213م، كما مت جتديده بالفرتة اململوكية 
باب  اأحيانا  الأمويون  عليه  واأطلق  ال�رشقي  احلائط  يف  يقع  769هـــ/1367م.  �سنة 
بي�سون،  �س97.  احل�رشة،  النابل�سي،  �س72.  ج2،  الأن�س،  احلنبلي،  )انظر  ا�سطفان. 

دليل، �س98.(
م�سجد قبا: اأ�س�سه الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم يف ال�سنة الأوىل للهجرة، و�سمي بهذا  69 .
ال�سم ن�سبة اإىل قرية قباء الواقعة قرب املدينة، وهي م�ساكن بني عمرو بن عوف من 
�َس  �ْسِجٌد اأُ�سِّ الأن�سار على بعد ميلني من املدينة، وهو الذي انزل فيه: )ل َتُقْم ِفيِه اأََبداً مَلَ
ُ ُيِحبُّ  ُروا َواهللَّ وَن اأَْن َيَتَطهَّ ِل َيْوٍم اأََحقُّ اأَْن َتُقوَم ِفيِه ِفيِه ِرَجاٌل ُيِحبُّ ْقَوى ِمْن اأَوَّ َعَلى التَّ
�س81.  تقومي،  الفداء،  اأبو  �س481.  الرو�س،  )احلمريي،  )التوبة:108(.  ِريَن(  هِّ طَّ امْلُ

البغدادي، مرا�سد، ج3، �س1061. احلنبلي، الأن�س، ج2، �س303.(
طور زيتا: هو اجلبل ال�رشقي من بيت املقد�س، وهو جبل عظيم م�رشف على امل�سجد  70 .
ج2،  الأن�س،  احلنبلي،  �ــس189.  �ــس172،  �ــس151،  اأح�سن،  )املقد�سي،  الأق�سى. 

�س117.(
كماءة: ا�سم جمع، نبات ينق�س الأر�س فيخرج كما يخرج الفطر، واجلمع واملفرد كماأة،  71 .

)انظر ابن منظور، ل�سان، ج1، �س148.(
الكرف�س: بقلة من اأحرار البقول، معروف يوؤكل، والكر�سف، القطن وهو الكرف�س. )انظر  72 .

ابن منظور، ل�سان، ج6، �س196.(
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مثري،  متيم،  ابن   . �ــس140. 73 ف�سائل،  املرجا،  ابن  �ــس91.  ف�سائل،  الوا�سطي،  انظر 
اللقيمي،  �س51.  تاريخ،  اجلوزي،  ابن  �س199.  ج1،  اإحتاف،  ال�سيوطي،  �س292. 

لطائف، �س288. القر�سي، مفتاح، �س175. احلنبلي، الأن�س، ج2، �س69.
م، وهو دم�سقي.  اأبا حممد، مات 167هـــ/784. 74 التنوخي، يكنى  العزيز  �سعيد بن عبد 
الأن�س،  احلنبلي،  �س580.  الطبقات،  خياط،  ابن  �س326.  ج7،  الطبقات،  �سعد  )ابن 

ج2، �س367.(
. انظر ابن اجلوزي، ف�سائل، �س98. 75

�ساقطة يف الأ�سل. 76 .
اأبي هريرة: عبد الرحمن الدو�سي اليماين، حفظ عن النبي �سلى اهلل عليه و�سلم الكثري،  77 .
وعن اأبي بكر، وعن عمر، وكان من حفظة العلم، وكان اأحفظ من روى احلديث يف دهره، 
الطبقات،  خياط،  ابن  �ــس254-243.  ج4،  الطبقات،  �سعد،  )ابن  58هـ.  �سنة  تويف 
ابن حجر،  الذهبي، تذكرة، ج1، �س33-32.  ابن حبان، تاريخ، �س181.  �س192. 

الإ�سابة، ج4، �س199. احلنبلي، الأن�س، ج2، �س69.(
باعث،  الفركاح،  ابن   . �ــس259. 78 مثري،  متيم،  ابن  �س63.  تاريخ،  اجلــوزي،  ابن  انظر 

�س39، �س48. الربعي، ف�سائل، �س72.
الروايات: رواية يف الأ�سل. ولعل ال�سواب ما اأثبتناه. 79 .

من: ناق�سة يف الأ�سل. 80 .
لأخبار: اأخبار يف الأ�سل. 81 .

. ابن املرج، ف�سائل،  انظر احلنبلي، الأن�س، ج2، �س353. ابن الفركاح، باعث، �س24. 82
�س130.

ر�سي اهلل عنه: يف الأ�سل ر�سي. 83 .
عر�سي: عر�س يف الأ�سل. ولعل ال�سواب ما اأثبتناه. 84 .

. �سورة طه، اآية 5. 85
. انظر ابن اجلوزي، ف�سائل، �س146. 86

جبال القد�س: حتوي جبال القد�س مرتفعات نابل�س والقد�س واخلليل. وميكننا تق�سيم  87 .
جبال القد�س اإىل ق�سمني جبال داخلية اأقيمت عليها املدينة القدمية، وهي اجلبل الذي 
يقوم عليه احلرم ال�رشيف الواقع �رشقي املدينة على ارتفاع 885م، واجلبل الواقع �سمال 
�رشقي املدينة بني باب ال�ساهرة وباب حطه على ارتفاع 792م، واجلبل الذي يتو�سط 
الواقع جنوب  ارتفاع 792م، وجبل �سهيون  القيامة على  البلدة حيث توجد كني�سة 
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غرب جبال القد�س الثالثة على ارتفاع 770م، وجبال خارجية اأحاطت باملدينة من 
جهات خمتلفة كان اأهمها: جبل الزيتون )جبل الطور(، وجبل القد�س، وجبل طور زيتا، 
وجبل الراأ�س، وجبل امل�سارف، وجبل ال�سنا�سني، وجبل املكرب، وجبل املنظار، وجبل 
النبي �سموئيل. وقد اعتربت هذه اجلبال �سداً منيعًا �سد الغزوات اخلارجية، كما تعد 
ج�رشاً مهما لالأغرا�س التجارية، وتعترب م�سدراً هامًا حلجارة البناء وبالذات ملدينة 

القد�س. )اأبو حمود، معجم، �س53، �س57، �س59. خليل، مدينة، �س22-20.(
ف�سائل،  املرجا،  ابن   . �ــس78. 88 ف�سائل،  الوا�سطي،  �ــس64.  لطائف،  اللقيمي،  انظر 
�س103.  ج1،  اإحتاف،  ال�سيوطي،  �س25.  باعث،  الفركاح،  ابن  �س229.  �س160، 

القر�سي، مفتاح، �س190. 
.ابن املرجا،  القر�سي، مفتاح، �س170-169. 89 الأر�س ذهبًا(، هكذا وردت عند  )مبلء 

ف�سائل، �س342. احلنبلي، الأن�س، ج1، �س365.
ال�رشي: ال�رشي بن يحيى بن اإيا�س ال�سيباين، من اأهل الب�رشة، كنيته اأبو يحيى، وقيل:  90 .

اأبو الهيثم، مات �سنة 169هـ/785م مبكة. )انظر ابن حبان، الثقات، ج6، �س427.(
رحمة اهلل عليه: يف الأ�سل رحمه. ولعل ال�سواب ما اأثبتناه. 91 .

ف�سائل،  املرجا،  ابن   . �س91. 92 ف�سائل،  الوا�سطي،  �ــس288.  لطائف،  اللقيمي،  انظر 
�س140. ابن اجلوزي، تاريخ، �س51. ابن الفركاح، باعث، �س23. ال�سيوطي، اإحتاف، 

ج1، �س199. احلنبلي، الأن�س، ج2، �س70. القر�سي، مفتاح، �س176.
�ساقطة يف الأ�سل. 93 .

جابر: هو جابر بن عبد اهلل بن عمرو بن حرام، الإمام اأبو عبد اهلل الأن�ساري، الفقيه،  94 .
و�سلم، وعن  اهلل عليه  النبي �سلى  املدينة يف زمانه، �سحابي جليل، روى عن  مفتي 
خالد بن الوليد، وعلي بن اأبي طالب، واأبي بكر، مات �سنة 78هـ/698م،. )ابن خياط، 
�س51.  ج3،  الثقات،  حبان،  ابن  �س307.  املعارف،  قتيبة،  ابن  �س174.  الطبقات، 
ابن اجلوزي، �سفة، ج1، �س648. ابن الأثري، اأ�سد، ج1، �س307. احلنبلي، الأن�س، ج2، 

�س356.(
ر�سي اهلل عنه: يف الأ�سل ر�سي. 95 .

)قدم ابن عبد الواحد موؤذنو الكعبة على موؤذنو بيت املقد�س(. انظر ابن عبد الواحد،  96 .
ف�سائل، �س93.

املرجا،  ابن  �س356.  ج2،  الأن�س،  احلنبلي،  �س147.  ج1،  اإحتاف،  ال�سيوطي،  انظر 
ف�سائل، �س155. ابن الفركاح، باعث، �س12. اللقيمي، لطائف، �س73.

ان�س: ان�س بن مالك بن يزيد بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار،  97 .
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خدم ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم وهو ابن ثماين �سنني ملدة ع�رش �سنني، وهو من 
اأ�سهر رجال ال�سحابة واأكرثهم حفظًا للحديث، مات يف الب�رشة �سنة 93هـ/711م، يف 
خالفة الوليد بن عبد امللك. )انظر ابن �سعد، الطبقات، ج7، �س17. ابن ع�ساكر، تاريخ، 
ج9، �س332. ابن ع�ساكر، تهذيب، ج3، �س142. ابن اجلوزي، �سفة، ج1، �س623. 
تهذيب، ج2،  املزي،  تهذيب، ج1، �س127.  النووي،  اأ�سد، ج5، �س365.  الأثري،  ابن 
العرب،  الذهبي،  تذكرة، ج1، �س44.  الذهبي،  �سري، ج3، �س395.  الذهبي،  �س559. 
ج1، �س80. ابن كثري، البداية، ج9، �س88. ابن تغري بردي، النجوم، ج1، �س224.(

ر�سي اهلل عنه: يف الأ�سل ر�سه. ولعل ال�سواب ما اثبتناه. 98 .
. انظر ابن الفركاح، باعث، �س10. 99

مكحول: اأبو عبد اهلل، كان موىل من اأ�سل خرا�ساين لمراأة عربية، من حمدثي ال�سام،  100 .
اخذ احلديث عن ان�س بن مالك واأبي اإمامة الباهلي، واخذ عنه الوزاعي، تويف �سنة 
ج5،  حلية،  ال�سبهاين،  �س453.  ج7،  الطبقات،  �سعد،  ابن  )انظر  113هـــ/731م. 
�س177. النووي، تهذيب، ج2، �س113. ابن خلكان، وفيات، ج5، �س280. الذهبي، 
�سري، ج5، �س155. الذهبي، تذكره، ج1، �س107. الذهبي، العرب، ج1، �س107. ابن 

كثري، البداية، ج9، �س305.(
ال�سلوات: يف الأ�سل ال�سلوة. 101 .

. انظر ابن الفركاح، باعث، �س61. 102
يتعبطون: يف الأ�سل يغ�سبطون. ولعل ال�سواب ما اثبتناه. 103 .

 . انظر الوا�سطي، ف�سائل، �س28. ابن املرجا، ف�سائل، �س90. 104
اأبي عبلة: يف الأ�سل عيلة. وهو اإبراهيم بن عبلة، الإمام، �سيخ فل�سطني، يكنى اأبو ا�سحق  105 .
العقيلي ال�سامي املقد�سي، من بقايا التابعني، روى عنه وائله بن ال�سقع وان�س بن مالك 
واأبي اإمامه الباهلي وبالل بن اأبي الدرداء وخالد بن معدان، اأدرك ابن عمر، تويف عام 

152هـ/769م، وقيل انه روى نحو مائة حديث. )املزي، تهذيب، ج2، �س45.( 
ال�ساهرة: هي مو�سع يف بيت املقد�س، قيل عنها اأنها مل ي�سفك فيها دم. )انظر احلموي،  106 .

معجم، ج3، �س180.(
. �سورة النازعات، اآية 14. 107

البقيع: لبقيع يف الأ�سل. ولعل ال�سواب ما اثبتناه. 108 .
. انظر ابن الفركاح، باعث، �س43. 109

علّي بن اأبي طالب بن عبد املطلب، اأبو احل�سن، رابع اخللفاء الرا�سدين، ولد مبكة �سنة  110 .
)600م/23ق.هـ(، اأحد امُلب�رّشين باجلّنة، وابن عّم النبي �سلى اهلل عليه و�سلم و�سهره، 
من اأكابر العلماء بالق�ساء، اأول من اأ�سلم بعد خديجة بنت خويلد )ت620م(، تاآخى 
معه ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم، توىل اخلالفة بعد مقتل عثمان بن عفان �سنة 
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اأم املوؤمنني )ت58هـ/678م( وطلحة بن  )35هـ/656م(، خا�س حربا مع عائ�سة 
عبيد اهلل )ت36هـ/657م( والزبري بن العوام )ت36هـ/657م( يف وقعة اجلمل �سنة 
)36هـ/657م(، وحاربه معاوية بن اأبي �سفيان يف �سفني �سنة )37هـ/658م(، قتله 
عبد الرحمن بن ملجم )ت40هـ/660م( يف الكوفة �سنة )40هـ/660م(. )امل�سعودي، 
مروج، ج2، �س359. الأ�سبهاين، حلية، ج1، �س61. ابن عبد الرب، الإ�ستيعاب، ج2، 
دقماق،  ابن  �س11.  معرفة،  الذهبي،  �س254.  ج3،  الكامل،  الأثري،  ابن  �س197. 

اجلوهر، ج1، �س56.( 
. انظر الوا�سطي، ف�سائل، �س88. ابن املرجا، ف�سائل، �س323. 111

ر�سي اهلل عنه: يف الأ�سل ر�س. 112 .
فكلوا: وكلوا يف الأ�سل. ولعل ال�سواب ما اثبتناه. 113 .

. �سورة البرثة، اآية 58. 114
باعث،  الفركاح،  ابن   . املرجا، ف�سائل، �س259. 115 ابن  لطائف، �س64.  اللقيمي،  انظر 

�س26. ال�سيوطي، اإحتاف، ج1، �س105.
ال�رشقية  اجلهة  يف  اأ�سوارها  خارج  ويقع  القد�س  مدينة  اأودية  اأحد  هو  جهنم:  وادي  116 .
وت�رشف عيه مقربة "باب الرحمة" والتي ت�سم رفات العديد من ال�سحابة. )ال�سيوطي، 

اإحتاف، ج2، �س413. احلنبلي، الأن�س، ج2، �س282.(
اجلانب: جانب يف الأ�سل. ولعل ال�سواب ما اثبتناه. 117 .
ممدود: يف الأ�سل ممدودة. ولعل ال�سواب ما اثبتناه. 118 .

كذلك: زائدة يف الأ�سل. 119 .
الأربعة  الأن�ساري اخلزرجي معاذ بن جبل، كان احد  الرحمن  اأبو عبد  العامل  معاذ:  120 .
الذين جمعوا القران، �سهد العقبة وكان من جنباء ال�سحابة وفقهائهم، زار بيت املقد�س 
واأقام بها ثالثة اأيام، ا�ست�سهد يف طاعون عموا�س بالأردن �سنة 18هـ/639م. )انظر 
ابن �سعد الطبقات، ج2، �س347. ابن قتيبة، املعارف، �س254. ال�سبهاين، حليه، 
الذهبي،  �سري، ج1، �س443.  الذهبي،  تهذيب، ج2، �س98.  النووي،  ج1، �س224. 

تذكرة، ج1، �س19. الذهبي، العرب، ج1، �س17.(
ر�سي اهلل عنه: يف الأ�سل ر�س. ولعل ال�سواب ما اثبتناه. 121 .

اأور�سليم: يف الأ�سل ر�سلم. ولعل ال�سواب ما اثبتناه. 122 .

اأور�سليم: ر�سلم يف الأ�سل. ولعل ال�سواب ما اثبتناه. 123 .
. انظر ابن الفركاح، باعث، �س48-49. ابن اجلوزي، تاريخ، �س69. 124

اأخر خالفة عثمان، وهو  اأبو عبد اهلل وهب بن منبه اليماين، ولد يف  وهب بن منبه:  125 .
�ساحب الأخبار والق�س�س، وكانت له معرفة باأخبار الأوائل، وهو من علماء التابعني، 
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له كتاب: امللوك املتوجة من حمري واأخبارهم وق�س�سهم واأ�سفارهم، وكان يكرث النقل 
�سنة 116هـ/734م.  وقيل  �سنة 110هـــ/729م،  ب�سنعاء  الإ�رشائيليات، تويف  عن 
انظر ابن �سعد، الطبقات، ج5، �س395. )ابن خياط، الطبقات، �س287. ابن حبان، 
الثقات، ج5، �س487. ال�سبهاين، حلية، ج4، �س23. احلموي، معجم الأدباء، ج19، 
�س259. ابن خلكان، وفيات، ج6، �س75. الذهبي، تذكرة، ج4، �س352. احلنبلي، 

الأن�س، ج2، �س81.(
ر�سي اهلل عنه: يف الأ�سل ر�س. ولعل ال�سواب ما اثبتناه. 126 .

. انظر ابن الفركاح، باعث، �س43. الوا�سطي، ف�سائل، �س46. 127
كم،  128 .13 حوايل  عنها  وتبعد  القد�س،  مدينة  من  الغربي  ال�سمال  اإىل  تقع  العنب:  قرية 
عرفت  الغابات،  مدينة  وتعني  الكنعانية،  يعارمي(  )مدينة  بقعة  على  القرية  وتقوم 
غو�س،  اأبو  عائلة  العثماين  العهد  مطلع  يف  نزلتها  حتى  العنب،  بقرية  املا�سي  يف 
فحملت القرية ا�سم العائلة. )انظر احلموي، معجم، ج2، �س265. الدباغ، بالدنا، ج8، 

�س113. حجاج، كل مكان، ج1، �س20.(
الواو: ناق�سة يف الأ�سل. 129 .

اأن  منذ  للم�سلمني  رباطًا  كانت  فل�سطني،  يف  مدينة  وهي  رملة.  الأ�سل  يف  الرملة:  130 .
�سيطروا على فل�سطني، وملا ويل الوليد بن عبد امللك ووىل اأخاه �سليمان جند فل�سطني 
ال�سباغني،  بدار  تعرف  وداراً  فيها ق�رشه  بنى  ما  اأول  الرملة وم�رشها، وكان  نزل 
احلموي، معجم،  )انظر  الأربعني.  وم�سجد  الأبي�س  امل�سجد  اليوم:  اأثارها  اأ�سهر  ومن 
ج3، �س69. اأبو الفداء، تقومي، �س221، هونيكمان، الرملة، ج10، �س197-193.

حجاج، كل مكان، ج2، �س739. جرب، معجم، �س118. اأبو حمود، معجم، �س101. 
�رشاب، معجم، �س422.(

الفركاح، باعث،  . ابن  انظر ابن املرجا، ف�سائل، �س200. ابن متيم، مثري، �س249. 131
�س45-44.

. وهذا حكاية عن اخلليل اإبراهيم عليه ال�سالم يف هجرته الأوىل  �سورة الأنبياء، اآية 71. 132
اإىل بيت املقد�س وبالد ال�سام.

مبواأ: يف الأ�سل متبوء. ولعل ال�سواب ما اثبتناه. 133 .
. �سورة يون�س، اآية 93. 134

. �سورة الأنبياء، اآية 105. 135
عبد اهلل بن عمرو بن العا�س: عبد اهلل بن عمرو بن العا�س بن وائل بن ها�سم بن �سعيد  136 .
بن �سهم، ا�سلم قبل اأبيه، �ساهم بفتح ال�سام، وكان حامل راية اأبيه يف الريموك، و�سارك 
اأباه يف �سفني، وقيل: انه كان يعرف ال�رشيانية، وقراأ الإجنيل وزار بيت املقد�س، روى 
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عنه اأكرث من 700 حديث، تويف �سنة 65هـ/684م. )انظر ابن �سعد، الطبقات، ج7، 
�س494. ابن قتيبة، املعارف، �س146. ال�سبهاين، حلية، ج1، �س396. ابن الأثري، 
اأ�سد، ج3، �س233. املزي، تهذيب، ج10، �س372. النووي، تهذيب، ج1، �س281. 
الذهبي، �سري، ج3، �س79. الذهبي، تذكرة، ج1، �س41. الذهبي، العرب، ج1، �س53. 
ج4،  الإ�سابة،  الع�سقالين،  �س222.  ج5،  العقد،  الفا�سي،  �س14.  مثري،  متيم،  ابن 

�س192.(
 . انظر اأبي داود، �سنن، رقم احلديث 2482، �س79. 137

احلياة: يف الأ�سل احليوة. ولعل ال�سواب ما اثبتناه. 138 .
عبيدة بن اجلراح: عامر بن عبد اهلل بن اجلراح الفهري، احد الع�رشة املب�رشين باجلنة،  139 .
تويف يف طاعون عموا�س �سنة 18هـ/639م، يف خالفة عمر بن اخلطاب، وله ثمان 
ج2،  الطبقات،  �سعد،  )ابن  الأردن.  يف  عجلون  من  بالقرب  وقربه  �سنة،  وخم�سون 
احلنبلي،  �س252.  ج2،  الإ�سابة،  حجر،  ابن  �س29.  تاريخ،  حبان،  ابن  �س409. 

الأن�س، ج2، �س385.(
ظهرت: ظهر يف الأ�سل. ولعل ال�سواب ما اثبتناه. 140 .

احلنبلي،   . اإحتاف، ج1، �س109. 141 ال�سيوطي،  عند  ورد  وقد  احلديث،  هذا  على  اعرث  مل 
الأن�س، ج2، �س362. اللقيمي، لطائف، �س76.

ظهرت: ظهر يف الأ�سل. ولعل ال�سواب ما اثبتناه. 142 .
. �سورة العاديات، اآية 1. 143

ناق�سة يف الأ�سل. 144 .
 ، انظر ال�سوكاين، نيل، ج1، �س32. الن�سائي، �سنن، كتاب اخليل، رقم احلديث 4423. 145

ج3، �س44.
�سليمان عليه ال�سالم: تويف وعمره 52 �سنة، فكانت مدة ملكه 40. 146 �سنة، فتكون وفاته 
يف اأواخر �سنة 575 لوفاة مو�سى عليه ال�سالم، وذلك بعد فراغ بناء بيت املقد�س ب�سبع 

وع�رشين �سنة. )احلنبلي، الأن�س، ج2، �س253.(
ا�سطبل: م�سهور با�سطبل �سليمان، يقع اأ�سفل امل�سجد من جهة القبلة، و�سمي كذلك لأن  147 .
ال�سليبيني اأثناء احتاللهم للقد�س ا�ستخدموا هذا املكان ا�سطباًل خليولهم، والواقع اأن 
ليت�سنى  الأمويون  اأقامها  التي  املعمارية  الت�سوية  عن  عبارة  اإل  هو  ما  املبنى  هذا 
لهم بناء امل�سجد الأق�سى، كمخازن لدار الإمارة. )انظر احلنبلي، الأن�س، ج2، �س66. 

بي�سون، دليل، �س104. اللقيمي، لطائف، �س144.(
�سوؤاله: �سواله يف الأ�سل. ولعل ال�سواب ما اثبتناه. 148 .

. �سورة العاديات، اآية 1. 149
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ناق�سة يف الأ�سل. )اإىل اأخر(: . 150
وكان: ويكون يف الأ�سل. ولعل ال�سواب ما اثبتناه. 151 .

قبة ال�سل�سلة: قبة ظريفة مك�سوفة من جميع جوانبها، مبنزلة اخليمة الكبرية املثمنة،  152 .
وهي قبالة الباب ال�رشقي الذي جلامع ال�سخرة. )ال�سيوطي، اإحتاف، �س122. احلنبلي، 
الأن�س، ج2، �س227. النابل�سي، احل�رشة، �س136. انظر جنم، كنوز، �س73. العارف، 

تاريخ، �س199.(
قبة املعراج: تقع غربي م�سجد ال�سخرة امل�رشفة اإىل ال�سمال، وهي بناء مثمن ال�سكل  153 .
اجلهة  من  بداخلها  حمراب  لها  الرخام،  من  عمودا  ثالثني  على  ُمقامة  قبة  تغطيه 
اجلنوبية، بنيت يف بادئ الأمر تذكارا لعروج النبي �سلى اهلل عليه و�سلم اإىل ال�سماء، 
)597هـــ/1200م(.  �سنة  القد�س  متويل  الزجنيلي  عثمان  الدين  عز  الأمري  جددها 
العارف،  انظر  �ــس370.  ق1،  احل�رشة،  النابل�سي،  �س58.  ج2،  الأن�س،  )احلنبلي، 
تاريخ، �س77. تاريخ، �س199. جنم، كنوز، �س112. الدباغ، بالدنا، ج4، �س485. 

�رشاب، بيت، �س423.( 
. الأنبياء، اآية 71. 154

القبة  داخل  وهو  الأ�سباط،  باب  يلي  مما  امل�سجد،  موؤخر  يف  مكان  �سليمان:  كر�سي  155 .
املعروفة بقبة �سليمان عند باب الدويدارية. )انظر احلنبلي، الأن�س، ج1، �س123.(

ر�سي اهلل عنه: ر�س يف الأ�سل. ولعل ال�سواب ما اثبتناه. 156 .
كتب: فكتب يف الأ�سل. ولعل ال�سواب ما اثبتناه. 157 .

نا�سيته: نا�سية يف الأ�سل. ولعل ال�سواب ما اثبتناه. 158 .
ال�سور: ال�سمد يف الأ�سل. ولعل ال�سواب ما اثبتناه. 159 .

ناق�سة يف الأ�سل. 160 .
. �سورة احلديد، اآية 13. 161

انظر ابن املرجا، ف�سائل، �س176. ابن الفركاح، باعث، �س38. ابن اجلوزي، ف�سائل، 
�س80، �س138.

ال�سور: ال�سمد يف الأ�سل.  ولعل ال�سواب ما اثبتناه. 162 .
ولبيت: وبيت يف الأ�سل.  ولعل ال�سواب ما اثبتناه. 163 .

باب النبي: هو باب حممد، وقد �سماه نا�رش خ�رشو بهذا ال�سم، وهو بجانب القبلة يف  164 .
امل�سجد الأق�سى، اأي يف اجلنوب، عر�سه ع�رشة اذرع وارتفاعه متفاوت ح�سب املكان، 
واجلزء  ع�رشون  اأخر  مكان  ويف  املمر،  �سقف  علو  اأي  اذرع،  خم�س  مكان  يف  فهو 
امل�سقوف من امل�سجد الأق�سى م�سيد فوق هذا املمر، ثم اأن هذا الباب هو الذي دخل 
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)اإبراهيم، ف�سائل،  املعراج.  ليلة  امل�سجد  اإىل  و�سلم  اهلل عليه  النبي حممد �سلى  منه 
�س264.(

باب ال�سل�سلة: يقع غربي احلرم، بالقرب من باب ال�سكينة يخرج منه النا�س اإىل خط  165 .
العارف،  �س72.  ج2،  الأن�س،  احلنبلي،  )انظر  داود.  بباب  قدميا  عرف  ولذلك  داود، 

تاريخ، �س90.(
باب القطانني: اكرب اأبواب احلرم ال�رشيف اململوكية الإن�ساء، وهو من عمل ال�سلطان  166 .
�سنة  النا�رشي،  تنكز  الدين  �سيف  الأمري  نائبه  باإ�رشاف  قالوون  بن  حممد  النا�رش 
737هـ/1336م، �سمي بذلك لأنه ينتهي ل�سوق القطانني. )انظر ال�سيوطي، اإحتاف، 
اللقيمي،  �ــس100.  دليل،  بي�سون،  �ــس72.  ج2،  الأن�س،  احلنبلي،  �ــس204.  ج1، 

لطائف، �س135.(
العثماين  ال�سلطان  زمن  جتديده  مت  القد�س،  اأبــواب  واأ�سخم  اأ�سهر  من  العمود:  باب  167 .
اأ�سماء، منها: باب  للمدينة، وله عدة  الرئي�س  القانوين، وهو مبثابة املدخل  �سليمان 
العمود،  الن�رش، وباب �ستيفني، وباب نيابول�س، وقد �سمي با�سم باب  دم�سق، وباب 
لأن الرومان اأقاموا عموداً يف امليدان خلف بوابة دم�سق، وكان الرومان ي�ستخدمون 
هذا العمود نقطة لقيا�س امل�سافات من اأور�سليم اإىل املدن الأخرى، وهذا العمود هو 
الذي اأعطى ا�سم بوابة دم�سق ا�سم بوابة العمود، علمًا انه ل يوجد اأي اثر لعمود منذ 
الدباغ،  �س432.  املف�سل،  العارف،  �س145.  و�سف،  بور�سارد،  )انظر  قرون.  عدة 

بالدنا، ج10، �س85. زايد، القد�س، �س241.(
حطة: احلطه يف الأ�سل. ولعل ال�سواب ما اثبتناه. 168 .

ال�سمايل  اأحد املحاريب امل�سهورة يف بيت املقد�س، وهو يف اجلانب  حمراب داود: هو  169 .
ل�ساحة امل�سجد الأق�سى عند مهد عي�سى، وهو خارج امل�سجد الأق�سى يف ح�سن عند باب 
املدينة وهو القلعة، ويعرف هذا الباب بباب املحراب والآن بباب اخلليل، وكان مو�سع 
نامة،  �سفر  خ�رشو،  �س57.  م�سالك،  )ال�سطخري،  ال�سالم.  عليه  داود  دار  القلعة  هذه 
العارف،  انظر  �س389.  احل�رشة،  النابل�سي،  �س485.  ج2،  الأن�س،  احلنبلي،  �س70. 

تاريخ، �س69، �س80. جنم، كنوز، �س158. الدباغ، بالدنا، ج9، �س206.( 
يقراأ: يقراء يف الأ�سل. ولعل ال�سواب ما اثبتناه. 170 .

. انظر اللقيمي، لطائف، �س130. ابن الفركاح، باعث، �س34. 171
حمراب زكريا: يقع يف اإيوان �سغري، اإىل ال�سمال من مقام عزيز، بجوار الباب ال�رشقي.  172 .

)انظر احلنبلي، الأن�س، ج2، �س13. العارف، تاريخ، �س70.( 
حمراب عمر: حمراب كبري اإىل ال�رشق من املنرب، كان ا�سمه فيما م�سى حمراب داود،  173 .
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ثم �ساروا ي�سمونه حمراب عمر، وهو املكان الذي �سلى به عمر. انظر احلنبلي، الأن�س، 
ج2، �س13. العراف، تاريخ، �س69.

اإىل الغرب من املنرب، داخل املق�سورة  حمراب معاوية: يقع داخل امل�سجد الأق�سى،  174 .
)انظر  الزاوية اخلنثنية.  اإىل  الباب املتوا�سل منه  امل�سنوعة من احلديد، تقع بجوار 

احلنبلي، الأن�س، ج2، �س12. العارف، تاريخ، �س69.(
ال�سيف  يف  ال�ستاء  بفاكهة  تاأتيها  املالئكة  كانت  التي  عمران  ابنة  مرمي  حمراب  175 .

وفاكهة ال�سيف يف ال�ستاء. )ال�سنطي، ف�سائل، �س5.(
مهد عي�سى: هو م�سجد حتت الأر�س اأ�سفل �سوق املعرفة، وقد هدمه املجل�س الإ�سالمي  176 .
الأعلى �سنة 1362هـ/ 1943م، لتعمري ذلك اجلانب. )انظر املقد�سي، اأح�سن، �س170. 
ابن املرجا، ف�سائل، �س79. النابل�سي، احل�رشة، �س146، العارف، تاريخ، �س71. 

اللقيمي، لطائف، �س128.(
على: عن يف الأ�سل. ولعل ال�سواب ما اثبتناه. 177 .

الرباق: دابة ابي�س طويل فوق احلمار ودون البغل، ي�سع حافره عند منتهى طرفه.  178 .
)انظر ابن عبد الواحد، ف�سائل، �س76.(

. انظر ابن الفركاح، باعث، �س35. ابن املرجا، ف�سائل، �س79-78. 179
من: ناق�سة يف الأ�سل. 180 .

. انظر اللقيمي، لطائف، �س130. ابن الفركاح، باعث، �س34. 181
ربيعة اأخت مرمي: مل اعرث على ترجمة لها. 182 .

حرف الواو ناق�س يف الأ�سل. 183 .
ت�سري بع�س امل�سادر اإىل اأن قرب الكليم يف منطقة الكثيب الأحمر �رشق الأردن ولي�س  184 .

يف فل�سطني. والبع�س الأخر ي�سري اإىل موؤاب ومل يعرف حتى الآن قربه.
ل�سبط  الأن�ساب  ا�سم رجل ذكر يف جدول  ال�سائع هو حربون، وهو  قرية حربا: ال�سم  185 .
يهوذا، وهو اأي�سا ا�سم عربي معناه ع�سبة، �سحبة، رباط، احتاد، ملكها هو عفرون 
بن �سوحر. )احلنبلي، الأن�س، ج2، �س121. الكتاب املقد�س، �سفر التكوين، الإ�سحاح، 

23، �سطر 9. عبد امللك، قامو�س، مادة حربون.(
ابن عبا�س: عبد اهلل بن عبا�س عبد املطلب ر�سي اهلل عنهما، ابن عم الر�سول �سلى اهلل  186 .
عليه و�سلم، مات �سلى اهلل عليه و�سلم ولعبد اهلل ثالث ع�رشة �سنة، وقد دعي له اأن يفقه 
يف الدين ويعلمه التاأويل، تويف يف الطائف �سنة 68هـ/687م. )ابن �سعد، الطبقات، 
�س148.  تاريخ،  حبان،  ابن  �س73.  املعارف،  قتيبة،  ابن  ــس384-278.  � ج1، 
الذهبي، تذكرة، ج1، �س40. ابن العماد، �سذرات، ج1، �س294. احلنبلي، الأن�س، ج2، 

�س68، �س390.(
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ر�سي اهلل عنه: يف الأ�سل ر�س. ولعل ال�سواب ما اثبتناه. 187 .
�ساره: كانت اأول من دفن يف املغارة وتوفيت ولها من العمر مائة و�سبع ع�رشة �سنة،  188 .
املقد�س،  الكتاب  �س121.  ج2،  الأن�س،  )احلنبلي،  �سنة.  وع�رشين  و�سبع  مائة  وقيل 

�سفر التكوين، الإ�سحاح 23، �سطر 1.(
ناق�س من املنت وموجود على ميني الهام�س من  الن�س: "حتى يجعله...اإل بالثمن" . 189

املخطوط.
ورد يف الكتاب املقد�س اأن ثمن املغارة اأربعمائة �سيكل ف�سة، الكتاب املقد�س، �سفر  190 .
عليه  اإبراهيم  زمن  املالية  التعامل  وحدة  كانت   .16 �سطر   ،23 الإ�سحاح  التكوين، 
امللك، قامو�س،  )انظر عبد  ال�سيكل 434.11 غرامًا.  ال�سيكل، فكان وزن  ال�سالم هي 

�س1023. الدباغ، بالدنا، ج5، �س50.(
. )انظر احلنبلي،  ورد عند احلنبلي واللقيمي وابن الفركاح، "كل مائة درهم �رشب ملك". 191

الأن�س، ج2، �س121. اللقيمي، لطائف، �س176. ابن الفركاح، باعث، �س58.(
رابعة: وردت عند احلنبلي يف الأن�س، ربقة زوجة ا�سحق ودفنت بحذاء �سارة من جهة  192 .
لطائف  اللقيمي يف  عند  وردت  كما  الأن�س، ج2، �ــس122-121.  )احلنبلي،  القبلة. 

رفقة زوجة ا�سحق. اللقيمي، لطائف، �س177.(
لقاء: وردت عند احلنبلي يف الأن�س لقيا فدفنت بحذاء زوجها يعقوب من جهة ال�رشق.  193 .

)احلنبلي، الأن�س، ج2، �س121.(
. انظر احلنبلي، الأن�س، ج2، �س121. 194

عي�س: هو ابن ا�سحق ورفقه، وتواأم يعقوب عليه ال�سالم، و�سمي كذلك لأنه ولد احمر  195 .
كفروة �سعر، وكان يحب ال�سيد وياأتي دائمًا منه لأبيه، وب�سبب العد�س الأحمر الذي 
واأ�سهر  باأدوم، و�سمي ن�سل عي�س بالدوميني،  اأخيه لقب عي�س )عي�سو(  ا�سرتاه من 
الرومان على فل�سطني،  ادومي هو وايل  اأ�سل  اإىل  التي تعود  التاريخية  ال�سخ�سيات 
ج1،  مروج،  امل�سعودي،  �س190.  ج1،  تاريخ،  الطربي،  )انظر  العظيم.  هريودو�س 

�س46. عبد امللك، قامو�س، �س649. اأولربايت، اأثار، �س151.( 
. ال�سيوطي، اإحتاف،  انظر ابن اجلوزي، ف�سائل، �س75. ابن الفركاح، باعث، �س58. 196
عبد  �ــس212.  ج2،  معجم،  احلموي،  �ــس121.  ج1،  الأن�س،  احلنبلي،  �س99.  ج2، 
ج1،  تاريخ،  الطربي،  �ــس177-176.  لطائف،  اللقيمي،  �س444.  قامو�س،  امللك، 

�س190. امل�سعودي، مروج، ج1، �س46. ابن املرجا، ف�سائل، �س334-333.
. انظر احلنبلي، الأن�س، ج2، �س122. 197

اجلملة موجودة يف الأ�سل ل معنى لها. 198 .
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. انظر احلنبلي، الأن�س، ج2، �س138-137. 199
ال�سيوطي،   . �س63-61. 200 باعث،  الفركاح،  ابن  �س141.  ج1،  الأن�س،  احلنبلي،  انظر 
ف�سائل،  املرجا،  ابــن  ــس79.  � تاريخ،  اجلــوزي،  ابــن  �ـــس62-60.  ج2،  اإحتــاف، 

�س343-342.
ر�سي اهلل عنه: يف الأ�سل ر�س. ولعل ال�سواب ما اثبتناه. 201 .

اإىل: زائدة يف الأ�سل. 202 .
. انظر ابن الفركاح، باعث، �س61. ابن املرجا، ف�سائل، �س338. 203

مات  ي�سلم،  اأن  قبل  حرباً  كان  الإ�رشائيلي،  اخلزرجي  احلارث  بن  �سالم  بن  اهلل  عبد  204 .
باملدينة يف ولية معاوية بن اأبي �سفيان �سنة 43هـ/663م. )انظر ابن �سعد، الطبقات، 
ابن  �س228.  ج3،  الثقات،  حبان،  ابن  �س8،  الطبقات،  خياط،  ابن  �س219.  ج4، 
اأ�سد، ج3، �س264. املزي، تهذيب، ج15،  اجلوزي، �سفة، ج1، �س718. ابن الأثري، 

�س74. النابل�سي، احل�رشة، �س21.( 
ر�سي اهلل عنه: يف الأ�سل ر�س. ولعل ال�سواب ما اثبتناه. 205 .

ال�سالة: يف الأ�سل ال�سلوة. 206 .
 . انظر ابن الفركاح، باعث، �س62. 207

العنوان  من املحقق. 208 .
اأبو ذر: جندب بن جنادة بن �سفيان بن عبيد بن حرام الغفاري، ا�سلم مبكة ومل ي�سهد  209 .
بدراً ول احد ول اخلندق لأنه رجع اإىل بالده ثم قدم املدينة على ر�سول اهلل �سلى اهلل 
الربذه فتويف بها �سنة 32هـ/652م. )انظر  اإىل  عليه و�سلم، وكان عثمان قد �سريه 
ابن �سعد، الطبقات، ج2، �س354. ابن خياط، الطبقات، �س31. ابن حبان، الثقات، 
ج3، �س55. ال�سبهاين، حلية، ج1، �س156. ابن اجلوزي، �سفة، ج1، �س584. ابن 

الأثري، اأ�سد، ج1، �س357. احلنبلي، الأن�س، ج2، �س386.(
ر�سي اهلل عنه: ر�س يف الأ�سل. ولعل ال�سواب ما اثبتناه. 210 .

ف�سائل،  املرجا،  ابن   . �س60. 211 لطائف،  اللقيمي،  �س70.  ج2،  الأن�س،  احلنبلي،  انظر 
�س5-6. ابن عبد الواحد، ف�سائل، �س47-48. الع�سقالين، فتح، كتاب الأنبياء، ج6، 
�س458، حديث رقم 3425. م�سلم، �سحيح، كتاب امل�ساجد وموا�سع ال�سالة، ج1، 
�س370، حديث رقم 520. الن�سائي، �سنن، كتاب امل�ساجد، باب ذكر اأي م�سجد و�سع 
اأول، ج1، �س248.ورد  اأي م�سجد و�سع  ابن ماجه، �سنن، باب  اأول، ج1، �س148. 

احلديث باختالف لفظي ب�سيط.
اخلطابي: حمد بن حممد بن اإبراهيم بن خطاب، وكنيته اأبو �سليمان اخلطابي الب�ستي  212 .
ن�سبة اإىل مدينة ُب�ست من بالد كابل، كان حمدثًا فقيهًا اأديبا �ساعراً لغويًا، له كتب من 
تاأليفه اأ�سهرها: كتاب غريب احلديث، اأعالم ال�سنن يف �رشح �سحيح البخاري، وكتب 
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اأخرى، تويف �سنة 388هـ/998م. )انظر احلموي، معجم، ج10، �س268-272. ابن 
خلكان، وفيات، ج2، �س204-216. ال�سبكي، طبقات، ج2، �س218.(

الأعالم: كتاب اأعالم ال�سنن يف �رشح �سحيح البخاري. )انظر حاجي خليفة، ك�سف،  213 .
ج1، �س545.(

. انظر ابن الفركاح، باعث، �س6. 214
ر�سي اهلل عنه: يف الأ�سل ر�س. ولعل ال�سواب ما اثبتناه. 215 .

تاريخ،  اجلوزي،  ابن   . 216 .74 ف�سائل،  اجلوزي،  ابن  �س17.  ف�سائل،  املرجا،  ابن  انظر 
�س36-37. القر�سي، مفتاح، �س162. الوا�سطي، ف�سائل، �س36. احلنبلي، الأن�س، 

ج1، �س221.
علي بن احل�سني: علي بن احل�سني بن علي بن اأبي طالب بن عبد املطلب بن ها�سم، زين  217 .
العابدين اأبو احل�سني الها�سمي املدين، كان ممن ح�رش كربالء، وله روايات عن اأبيه 
واأبي هريرة وعائ�سة وابن عبا�س، تويف �سنة 94هـ/712م. )انظر ابن �سعد، الطبقات، 
ج5، �س211-222. ال�سبهاين، حليه، ج3، �س133. النووي، تهذيب، ج1، �س343. 

الذهبي، تذكره، ج1، �س40.(
ر�سي اهلل عنه: يف الأ�سل ر�س. ولعل ال�سواب ما اثبتناه. 218 .

. انظر ابن الفركاح، باعث، �س6. 219
ع�سوا: ع�سو يف الأ�سل. ولعل ال�سواب ما اثبتناه. 220 .

ر�سي اهلل عنه: ر�س يف الأ�سل. ولعل ال�سواب ما اثبتناه. 221 .
 ، اإحتاف، ج1. 222 ال�سيوطي،  ابن متيم، مثري، �س123.  باعث، �س5.  الفركاح،  ابن  انظر 

�س94. احلنبلي، الأن�س، ج2، �س71-72. اللقيمي، لطائف، �س77.
اإ�سماعيل بن اإبراهيم عليهما ال�سالم، اأمه هاجر، اجلارية امل�رشية، ا�سكنه اأبوه مكة  223 .
واأمه، بعد رحيله عن جنوب فل�سطني، وتزوج اإ�سماعيل امراأة من جرهم، وقد كرث ولد 
لن�سله، تويف ودفن باحلجر. )انظر ابن  اإ�سماعيل عليه ال�سالم، ويعترب العرب امتداداً 
مراآة،  اجلــوزي،  بن  �سبط  �ــس189.  ج1،  تاريخ،  الطربي،  �س34.  املعارف،  قتيبة، 

�س309. عبد امللك، قامو�س، �س73.(
قري�س: القري�س يف الأ�سل. ولعل ال�سواب ما اثبتناه. 224 .

عبد اهلل بن الزبري: هو عبد اهلل بن الزبري بن العوام بن خويلد ال�سدي القر�سي، ولد عام  225 .
2 هـ، وهو اأول مولود من املهاجرين يف املدينة، اأمه اأ�سماء بنت اأبي بكر ال�سديق، يعد 
اإفريقيه وغزو الق�سطنطينية ويوم اجلمل،  من �سغار ال�سحابة، �سهد الريموك، وفتح 
�رشبه  احلجاج  ولكن  احلرام  بامل�سجد  فاعت�سم  الثقفي  يو�سف  بن  احلجاج  قاتله 
باملنجنيق واأ�ساب الكعبة، تويف عام 73 هـ. )انظر ابن اجلوزي، �سفوة، �س293. 

ابن الأثري، الكامل، مج4، �س309.(
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�سف الثقفي، رجل �سيا�سي اأموي وقائد ع�سكري، من اأ�سهر  احلجاج: هو احلجاج بن يو. 226
ال�سخ�سيات يف التاريخ الإ�سالمي والعربي، عرف باملبري، وخطيب بليغ، لعب دوراً 
كبرياً يف تثبيت اأركان الدولة الأموية، �سري الفتوح، خطط املدن، وبنى مدينة وا�سط، 
ولد عام 39هـ، تويف عام 95هـ. )انظر ابن ع�ساكر، تاريخ، ج12، �س117-115. 

الطربي، تاريخ، ج6، �س290.(
بناءه: بناأه يف الأ�سل. ولعل ال�سواب ما اثبتناه. 227 .

ح�سن: اأح�سن يف الأ�سل. ولعل ال�سواب ما اثبتناه. 228 .
 ، الأن�س، ج1. 229 احلنبلي،  ابن متيم، مثري، �س144.  املرجا، ف�سائل، �س20.  ابن  انظر 

�س217. اللقيمي، لطائف، �س81. القر�سي، مفتاح، �س157-156.
فر�س: الفر�س يف الأ�سل. ولعل ال�سواب ما اثبتناه. 230 .

امُلْد  املحيط:  القامو�س  قال يف  وِمداد،  وِمــَدده،  اأمداد،  على  ويجمع  مكيال  هو  املد:  231 .
م مكيال وهو رطالن، اأو رطل وثلث، اأو ملء كفي الإن�سان املعتدل اإذا مالأهما  بال�سَّ

ومد يديه بهما وبه �سمي مداً
املن: هي وحدة وزن ت�ستخدم لوزن الكميات، وت�ساوي 756. 232 غرام.

 . مفتاح، �س164. 233 القر�سي،  انظر  رطل(،  مائتي  واحدة  كل  من  ينزع  يوم  كل  )وكان 
الوا�سطي، ف�سائل، �س36. ابن املرجا، ف�سائل، �س26. ابن اجلوزي، ف�سائل، �س78. 

احلنبلي، الأن�س، ج1، �س222.
. ابن  انظر اللقيمي، لطائف، �س82. القر�سي، مفتاح، �س164. الوا�سطي، ف�سائل، �س36. 234

املرجا، ف�سائل، �س26. ابن اجلوزي، ف�سائل، �س78. احلنبلي، الأن�س، ج1، �س222.
بالذهب: الذهب يف الأ�سل. ولعل ال�سواب ما اثبتناه. 235 .

. انظر ابن املرجا، ف�سائل، �س20. 236
عموا�س: قرية فل�سطينية، تقع جنوب �رشق مدينة الرملة، قرب بيت املقد�س على ُبعد  237 .
�ستة اأميال منها، اأ�سابها الطاعون اأيام عمر بن اخلطاب �سنة )18هـ/639م(، الذي 
)ابن  ال�سحابة.  اجلراح )ت18هـــ/639م( وغريه من  بن  اأبو عبيدة عامر  فيه  مات 
الفقيه، البلدان، �س153. احلمريي، الرو�س، �س415. انظر خمار، اأ�سماء، �س173. 

�رشاب، معجم، �س546. جرب، معجم، �س168.( 
غزاء: مدينة كنعانية يف اأق�سى ال�سام من ناحية م�رش، بينها وبني ع�سقالن فر�سخان،  238 .
وهي من نواحي فل�سطني غربي ع�سقالن، فيها مات ها�سم بن عبد مناف جدُّ الر�سول 
الرومان وفتحها  �سلى اهلل عليه و�سلم، وبها قربه ولذلك ُعرفت بغزة ها�سم، غزاها 
القائد عمرو بن  ال�سديق على يد  اأبو بكر  امل�سلمون �سنة )13هـ/634م( يف خالفة 
)ت204هـــ/820م(.  ال�سافعي  اإدري�س  بن  حممد  العلماء  من  اإليها  ُين�سب  العا�س، 
ج2،  مرا�سد،  البغدادي،  �س428.  الرو�س،  احلمريي،  �س58.  م�سالك،  ال�سطخري، 

�س993. انظر �رشاب، معجم، �س567. اأبو حجر، مو�سوعة، ج2، �س666. 
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غور  بني  تقع  املقد�س،  بيت  قرى  من  فل�سطينية  قرية  هي  الرامة،  بيت  رامث:  بيت  239 .
الردن والبلقاء، تطل على مدينة اخلليل من جهة ال�سمال. )انظر، احلموي، معجم، ج2، 

�س409. البغدادي، مرا�سد، ج1، �س237.(
. انظر ابن املرجا، ف�سائل، �س45. 240

اجلملة موجودة يف هام�س ال�سفحة. 241 .
بلقاء: منطقة من مناطق بالد ال�سام تقع بني دم�سق ومكة املكرمة، فيها قرى ومزارع  242 .
ان  رها بالق من بني عمَّ كثرية ومتتاز بجودة حنطتها، وعرفت بالبلقاء ن�سبة اإىل ُمعمِّ
ال�رشاة  مدنها  من  لوط،  بن  ع�سل  بني  من  �سويدة  بن  ببلقاء  �سميت  وقيل  لوط،  بن 
اأبي ال�سائب.  ومن قراها قرية اجلبارين، من علمائها حف�س بن عمر بن حف�س بن 
)احلموي، معجم، ج2، �س385. احلمريي، الرو�س، �س96. البغدادي، مرا�سد، ج1، 

�س219. القرماين، اأخبار، ج3، �س319. انظر، جرب، معجم، �س31.( 
متيم،  ابن   . �س222. 243 ج1،  الأن�س،  احلنبلي،  �ــس27-26.  ف�سائل،  املرجا،  ابن  انظر 

مثري، �س147.
بخت الن�رش: هو نبوخذ ن�رش حاكم الإمرباطورية البابلية فيما بني النهرين و�سوريا،  244 .
اإىل بابل وا�ستمر بحكم ار�س يهودا ثالث  القد�س و�سبى �سكانها، ونقلهم  اإىل  وجاء 
الطربي،  �س46.  املعارف،  قتيبة،  ابن  )انظر  587ق.م.  �سنة  الهيكل  واحرق  �سنني، 

تاريخ، ج1، �س316. عبد امللك، قامو�س، �س954.(
الهيكل هو واحدة من اخلرافات اليهودية الأخرى الواردة يف التوراة. )انظر اللقيمي،  245 .

لطائف، �س83.(
ر�سي اهلل عنه: يف الأ�سل ر�س. ولعل ال�سواب ما اثبتناه.  246 .

ثالثة: يف الأ�سل ثلثة. 247 .
يذكر احلنبلي يف الأن�س، واللقيمي يف لطائف، وابن الفركاح يف باعث �سبعة األف �ساة.  248 .

)احلنبلي، الأن�س، ج2، �س225. اللقيمي، لطائف، �س82. ابن الفركاح، باعث، �س13.(
. انظر احلنبلي، الأن�س، ج2، �س225. اللقيمي، لطائف، �س82. 249

 . الوا�سطي، ف�سائل، �س19. ابن املرجا، ف�سائل، �س15. 250 القر�سي، مفتاح، �س163. 
احلنبلي، الأن�س، ج1، �س224. اللقيمي، موانح، �س93.

املرجا،  ابن   . �س12. 251 باعث،  الفركاح،  ابن  �ــس40-39.  تاريخ،  اجلوزي،  ابن  انظر 
ف�سائل، �س23.

. انظر اللقيمي، لطائف، �س68. 252
امل�ساألة: امل�سئلة يف الأ�سل. 253 .

. �سورة الفاحتة، اآية 7-6. 254
م.  حزيران 1682. 255



الش��ريف الق��دس  الع��ودهمناس��ك  محم��ود  رج��ا  اجلب��ار  أ.عب��د 

296

املصادر واملراجع:
املصادر:

مي القران الكر. 1
الكتاب املقد�س، العهد القدمي. 2 .

هـ(: ابن الأثري، اأبي احل�سن علي بن اأبي الكرم حممد بن حممد ال�سيباين )630. 3
أسد الغابة في معرفة الصحابة، دار الفكر، لبنان، 1989م.

الكامل يف التاريخ، حت: اأبي الفداء عبد اهلل القا�سي، دار الكتب العلمية، بريوت، ط1،  
1987م.

هـ(: الإدري�سي، اأبي عبد اهلل حممد بن حممد بن عبد اهلل بن اإدري�س احلموي، )560. 4
م. نزهة امل�ستاق يف اخرتاق الأفاق، عامل الكتب، بريوت، ط1، �س1989. 5

هـ(: ال�سبهاين، اأبي نعيم احمد بن عبد اهلل )430. 6
حلية الأولياء وطبقات الأ�سفياء، دار الكتب العلمية، بريوت، د.ت. 7 .

هـ(: ال�سطخري، اأبي ا�سحق اإبراهيم بن حممد الفار�سي )346. 8
م. م�سالك املمالك، مطبعة بريل، ليدن، د.ط، 1927. 9

هـ(: البخاري، اأبي عبد اهلل حممد بن اإ�سماعيل بن اإبراهيم بن بردزبه )256. 10
م. �سحيح البخاري، دار الفكر للطباعة والن�رش والتوزيع، بريوت، 2000. 11

هـ(: البغدادي، �سفي الدين عبد املوؤمن بن عبد احلق البغدادي )739. 12
 ، مرا�سد الطالع يف اأ�سماء الأمكنة والبقاع، حت: علي البجاوي، دار اجليل، بريوت، ط1. 13

1992م.
هـ(: ابن تغري بردي، اأبي املحا�سن جمال الدين التابكي )874. 14

النجوم الزاهرة يف ملوك م�رش والقاهرة، املوؤ�س�سة امل�رشية العامة للتاأليف والرتجمة 
والطباعة والن�رش، القاهر، د.ت.

هـ(: ابن متيم، �سهاب الدين حممود املقد�سي )765. 15
ط1،  بريوت،  اجليل،  دار  اخلطيمي،  احمد  حت:  وال�سام،  القد�س  زيارة  يف  الغرام  مثري 

1994م.
هـ(: ابن3 تيمية، تقي الدين احمد بن تيميه )728. 16

فتاوي �سيخ الإ�سالم احمد بن تيمية، جمع وترتيب عبد الرحمن بن حممد بن قا�سم 
العا�سي النجدي احلنبلي، مكتبة ابن تيمية، الريا�س، 1945م.

هـ(: ابن جبري، اأبي احل�سن حممد بن احمد بن جبري الكناين )614. 17
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رحلة ابن جبري، دار الرتاث، بريوت، د.ط، 1968م.
هـ(: اجلرجاين، عبد اهلل بن عدي )365. 18

الكامل يف �سعفاء الرجال، دار الفكر، بريوت، ط2، 1405هـ/1984م. 
هـ(: ابن اجلوزي، عبد الرحمن بن علي )597. 19

�سفة ال�سفوة، حت: حممود فاخوري، دار املعرفة للطباعة والن�رش والتوزيع، بريوت، 
ط3، 1985م.

تاريخ بيت املقد�س، حت: حممد زينهم حممد عزب، مكتبة الثقافة الدينية، بور �سعيد، 
1989م.

الأفاق اجلديدة، بريوت، ط2،  ف�سائل بيت املقد�س، حت: جربائيل �سليمان جبور، دار 
1980م.

هـ(: حاجي خليفة، م�سطفى بن عبد اهلل الق�سطنطيني الرومي احلنفي )1067. 20
ك�سف الظنون عن اأ�سامي الكتب والفنون، دار الكتب، د.ن، 1990م.

هـ(: ابن حبان، حممد بن حبان الب�ستي )354. 21
تاريخ ال�سحابة، حت: بدران ال�سناوي، دار الكتب العلمية، بريوت، ط1، 1988م.

الثقات، موؤ�س�سة الكتب الثقافية، د.ن، ط1، 1978م.
هـ(: ابن حجر، احمد بن علي الع�سقالين )852. 22

الإ�سابة يف متييز ال�سحابة، حت: علي البجاوي، دار اجليل، بريوت، 1992م.
هـ(: احلموي، اأبي عبد اهلل �سهاب الدين ياقوت بن عبد اهلل الرومي البغدادي )626. 23

معجم البلدان، دار �سادر، بريوت، 1996م.
معجم الأدباء، دار الفكر للطباعة والن�رش والتوزيع، دم�سق، 1980م.

هـ(: احلمريي، حممد بن عبد املنعم )727. 24
ط2،  بريوت،  لبنان،  مكتبة  عبا�س،  اإح�سان  حت:  الأقطار،  خرب  يف  املعطار  الرو�س 

1984م.
هـ(: احلنبلي، جمري الدين عبد الرحمن بن حممد بن عبد الرحمن )927. 25

الأن�س اجلليل بتاريخ القد�س واخلليل، ج1، حت: حممود عوده الكعابنة، ج2، حت: عدنان 
يون�س عبد املجيد اأبو تبانه، مكتبة دندي�س، اخلليل، ط1، 1999م.

هـ(: خ�رشو، اأبي معني نا�رش القبادياين )480. 26
�سفرنامة، ت: يحيى اخل�ساب، دار الكتاب اجلديد، بريوت، ط2، 1970م.

هـ(: ابن خلكان، اأبي العبا�س احمد بن اإبراهيم )682. 27
وفيات الأعيان واأنباء اأبناء الزمان، حت: اإح�سان عبا�س، دار �سادر، بريوت، 1972م.

هـ(: ابن خياط، خليفة بن خياط العصفري )240. 28
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- الطبقات، حت: �سهيل زكار، دار الفكر، بريوت، 1993م.
هـ(: ابن دقماق، اإبراهيم بن حممد بن اأيدمر العالين )809. 29

الدين علي،  الدين عز  الثمني يف �سري امللوك وال�سالطني، حت: حممد كمال  اجلوهر  - 
عامل الكتب، بريوت، ط1، 1985م.

هـ(: ابي داود، �سليمان بن الأ�سعث ال�سج�ستاين )275 -
�سنن اأبي داود، حت: حممد حميي الدين عبد احلميد، دار الفكر، د.م، د.ط، د.ت. - 

هـ(: الذهبي، حممد بن احمد بن عثمان )748. 30
م. �سري اأعالم النبالء، حت: ريا�س عبد احلميد مراد، دار الفكر، بريوت، ط1، 1991 -

، د.ت. تذكرة احلفاظ، دار اإحياء الرتاث العربي، بريوت، ط4 -
العلمية،  الكتب  دار  زغلول،  ب�سيوين  بن  ال�سعيد  حممد  حت:  غرب،  من  خرب  يف  العرب  - 

بريوت، ط1، 1985م.
اأبي عبد اهلل حممد  العلم  الطبقات والع�سار، حت: طالب  الكبار على  القراء  معرفة  - 

ح�سن اإ�سماعيل ال�سافعي، دار الكتب العلمية، بريوت، ط1،1997م.
للطباعة  املعرفة  دار  البجاوي،  حممد  علي  حت:  الرجال،  نقد  يف  العتدال  ميزان  - 

والن�رش، بريوت، ط1، 1382هـ/1962م.
الربعي، اأبي احل�سن علي بن حممد �سايف بن �سماع املعروف بابن اأبي الهول الربعي  31 .

)444هـ(:
ف�سائل ال�سام وف�سل دم�سق، حت: اأبي عبد الرحمن عادل بن �سعد، دار الكتب العلمية،  - 

بريوت، ط1، 2001م.
هـ(: �سبط بن اجلوزي، �سم�س الدين اأبو املظهر يو�سف بن قزاوغلي )654. 32

ال�رشق،  دار  عبا�س،  اإح�سان  حت:  الأعيان،  تاريخ  يف  الزمان  مراآة  من  الأول  ال�سفر  - 
بريوت، ط1، 1985م.

هـ(: ال�سبكي، عبد الوهاب بن تقي الدين )771. 33
 ، ط2 - بريوت،  والتوزيع،  والن�رش  للطباعة  املعرفة  دار  الكربى،  ال�سافعية  طبقات 

1986م.
هـ(: ابن �سعد، حممد بن �سعد )230. 34

م. الطبقات الكربى، حت: حممد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بريوت، ط1، 1990 -
هـ(: ال�سيوطي، حممد بن احمد ) 880. 35

اإحتاف الخ�سا بف�سائل امل�سجد الأق�سى، حت: احمد رم�سان، الهيئة امل�رشية  - 
العامة للكتاب، 1982م.

هـ(: ال�سوكاين، حممد بن علي بن حممد ال�سوكاين )1255 -
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م. نيل الوطار، دار احلديث، د.م، ط1، 1993 -
هـ(: الطرباين، اأبي القا�سم �سليمان بن احمد بن اأيوب )360. 36

 ، م�سند ال�ساميني، حت: حمدي بن عبد املجيد ال�سلفي، موؤ�س�سة الر�سالة، بريوت، ط1 -
1984م.

هـ(: الطربي، اأبي جعفر حممد بن جرير )310. 37
تاريخ الطربي، )تاريخ الأمم وامللوك(، حت: حممد اأبو الف�سل اإبراهيم، دار الكتب  - 

العلمية، بريوت، ط3، 1991م.
هـ(: ابن عبد الرب، اأبي عمر يو�سف بن عبد اهلل بن حممد القرطبي )463. 38

ال�ستيعاب يف معرفة الأ�سحاب، حت: علي حممد معو�س وعادل احمد عيد  - 
املوجود، دار الكتب العلمية، بريوت، ط1، 1995م. 

ابن عبد الواحد، �سياء الدين حممد بن عبد الواحد بن احمد املقد�سي احلنبلي  39 .
)643هـ(:

ف�سائل بيت املقد�س، حت: حممد مطيع احلافظ، دار الفكر للطباعة والن�رش  - 
والتوزيع، دم�سق، ط1، 1985م.

هـ(: ابن ع�ساكر، علي بن احل�سني بن هبة اهلل )571. 40
تاريخ مدينة دم�سق، حت: عمر بن غرامة العمري، دار الفكر للطباعة والن�رش  - 

والتوزيع، 1995م.
تهذيب تاريخ مدينة دم�سق الكبري، رتبه وهذبه عبد القادر بدران، دار امل�سرية،  - 

بريوت، 1979م.
هـ(: الع�سقالين، احمد بن علي بن حجر )852. 41

فتح الباري يف �رشح �سحيح البخاري، دار املعرفة للطباعة والن�رش والتوزيع،  - 
بريوت، ط2، د.ت.

 ، الإ�سابة يف متيز ال�سحابة، حت: علي حممد البجاوي، دار اجليل، بريوت، ط1 -
1992م.

هـ(: ابن العماد، اأبي الفالح عبد احلي بن علي )1089. 42
م. �سذرات الذهب يف اأخبار من ذهب، دار الفكر للطباعة والن�رش، بريوت، 1994 -

هـ(: الفا�سي، تقي الدين حممد بن احمد احل�سيني املكي )832. 43
- العقد الثمني يف تاريخ البلد الأمني، حت: حممد حامد الفقي، موؤ�س�سة الر�سالة، د.م، ط2، 

1986م.
هـ(: اأبو الفداء، عماد الدين اإ�سماعيل بن حممد بن عمر )732. 44

تقومي البلدان، دار �سادر، بريوت، د.ت. - 
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ابن الفركاح، برهان الدين اإبراهيم التاج عبد الرحمن بن اإبراهيم بن �سباع الغزاوي  45 .
)729هـ(:

باعث النفو�س اإىل زيارة القد�س املحرو�س، حت: اأنور حلمي م�سيعي، ر�سالة  - 
ماج�ستري غري من�سورة، جامعة النجاح الوطنية، نابل�س، 1999م.

هـ(: ابن الفقيه، اأبي عبد اهلل احمد بن حممد بن ا�سحق الهمذاين )365. 46
م.  كتاب البلدان، عامل الكتب، بريوت، ط1، 1996 -

هـ(: ابن قتيبة، عبد اهلل بن م�سلم الدينوري )267. 47
م. املعارف، دار الكتب العلمية، بريوت، ط1، 1987 -

هـ(: القر�سي، عبد الرحيم بن علي بن ا�سحق بن �سيت )625. 48
مفتاح املقا�سد وم�سباح املرا�سد يف زيارة بيت املقد�س، حت: حامت عبد اللطيف  - 
نابل�س،  النجاح،  جامعة  من�سورة،  غري  ماج�ستري  ر�سالة  احلمد،  داوود  داوود 

2008م.
هـ(: القرماين، احمد بن يو�سف الدم�سقي )1019. 49

الدول واأثار الأول يف التاريخ، حت: فهمي �سعد واحمد حطيط، عامل الكتب، بريوت،  - 
ط1، 1992م.

هـ(: ابن كثري، عماد الدين اأبي الفداء اإ�سماعيل بن عمر الدم�سقي )774. 50
م. البداية والنهاية، مكتبة املعارف، بريوت، ط2، 1977 -

هـ(: اللقيمي، م�سطفى ا�سعد )1178. 51
الهم�رشي،  الكرمي  عبد  خالد  حت:  واخلليل،  القد�س  حتائف  يف  اجلليل  ان�س  لطائف  - 

ر�سالة ماج�ستري غري من�سورة، جامعة النجاح الوطنية، نابل�س، 2000م.
هـ(: ابن ماجه، عبد اهلل حممد بن يزيد القزويني )275. 52

م. �سنن ابن ماجه، ب.ن، الريا�س، ط1، 1988 -
هـ(: ابن املرجا، اأبي املعايل امل�رشف بن اإبراهيم املقد�سي )492. 53

ف�سائل بيت املقد�س واخلليل وف�سائل ال�سام، حت: عوفر ليفنة، دار امل�رشق للرتجمة  - 
والطباعة والن�رش، �سفا عمرو، ط1، 1995م.

هـ(: املزي، جمال الدين اأبو احلجاج يو�سف املزي )742. 54
تهذيب الكمال يف اأ�سماء الرجال، حت: احمد علي عيد وح�سن احمد اآغا، هيئة البحوث  - 

والدرا�سات يف دار الفكر للطباعة والن�رش والتوزيع، بريوت، 1994م.
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هـ(: امل�سعودي، اأبي احل�سن بن علي بن احل�سني بن علي )346. 55
املعرفة،  دار  احلميد،  عبد  الدين  حميي  حممد  حت:  اجلوهر،  ومعادن  الذهب  مروج  - 

بريوت، د.ت.
هـ(: م�سلم، م�سلم بن احلجاج الق�سريي الني�سابوري )261. 56

الباقي،  عبد  فوؤاد  حممد  حت:  والتوزيع،  والن�رش  للطباعة  الفكر  دار  م�سلم،  �سحيح  - 
بريوت، 1983م.

هـ(: املقد�سي، اأبي عبد اهلل حممد بن احمد الب�ساري )390. 57
م. اأح�سن التقا�سيم يف معرفة الأقاليم، مكتبة مدبويل، القاهرة، ط2، 1991 -

هـ(: ابن منظور، جمال الدين حممد بن مكرم )711. 58
م. ل�سان العرب، دار �سادر، بريوت، ط3، 1994 -

هـ(: النابل�سي، عبد الغني النابل�سي )1143. 59
 ، دار �سادر، بريوت، ط1 - العلبي،  اأكرم  املقد�سية، حت:  الرحلة  الن�سية يف  احل�رشة 

1990م.
هـ(: الن�سائي، احمد بن علي )303. 60

 ، ط1 - الريا�س،  د.ن،  الألباين،  الدين  نا�رش  حممد  اأحاديثه  �سحح  الن�سائي،  �سنن 
1988م.

هـ(: النووي، اأبي زكريا حمي الدين بن �رشف )676. 61
م. �سحيح م�سلم، دار املعرفة، بريوت، ط5، 1998 -

تهذيب الأ�سماء واللغات، دار الكتب العلمية، بريوت، د.ط، د.ت. - 
الوا�سطي، حممد بن احمد )وفيات القرن اخلام�س الهجري(: 62 .

والإفريقية،  الأ�سيوية  الدرا�سات  معهد  ح�سون،  ا�سحق  حت:  املقد�س،  بيت  ف�سائل  - 
اجلامعة العربية، القد�س، 1979م.

هـ(: الواقدي، اأبي عبد اهلل حممد بن عمر )207. 63
فتوح ال�سام، دار اجليل، د.ن، د.م، د.ت. - 

هـ(: ابن الوردي، �رشاج الدين اأبو حف�س عمر بن الوردي )861. 64
بريوت،  ال�رشوق،  دار  فاخوري،  حممود  حت:  الغرائب،  وفريدة  العجائب  خريدة  - 

1991م.
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املراجع:
هيم، حممود: اإبرا. 1

العربية،  املخطوطات  معهد  قدمية،  عربية  خمطوطات  يف  املقد�س  بيت  ف�سائل  - 
املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم، الكويت، 1985م.

اأولربايت، وليم فوك�سيل: 2 .
 ، اأثار فل�سطني، ت:زكي ا�سكندر، موؤ�س�سة الثقافة الفل�سطينية، دار الأ�سوار، عكا، ط2 -

1988م.
بور�سارد: 3 .

م. و�سف الأر�س املقد�سة، ت: �سعيد عبد اهلل البي�ساوي، دار ال�رشوق، عمان، 1994 -
بي�سون، عي�سى حممد: 4 .

دليل امل�سجد الأق�سى، مركز التخطيط والدرا�سات، مطبعة روان التجارية، كفر كنا،  - 
ط1، 1993م.

جرب، يحيى عبد الروؤوف: 5 .
معجم البلدان الأردنية والفل�سطينية حتى نهاية القرن الهجري ال�سابع، دار اللوت�س  - 

للن�رش والطباعة، عمان، 1988م.
اأبو حمود، ق�سطندي نقول: 6 .

القد�س،  العربية،  الدرا�سات  جمعية  فل�سطني،  يف  اجلغرافية  املواقع  اأ�سماء  معجم  - 
1984م.

اأبو حجر، اأمنة اإبراهيم: 7 .
 ، ط1 - عمان،  والتوزيع،  للن�رش  اأ�سامه  دار  الفل�سطينية،  والقرى  املدن  مو�سوعة 

2003م.
حجاج، عيد: 8 .

م. كل مكان واثر يف فل�سطني، اجلامعة الأردنية، عمان، ط1، 1990 -
خليل، مقبوله ح�سن خليل احلاج: 9 .

مدينة القد�س يف العهد الأيوبي، ر�سالة ماج�ستري غري من�سورة، اجلامعة الأردنية،  - 
عمان، 1991م.
خمار، ق�سطنطني: 10 .

يف  املعروفة  واجلغرافية  والب�رشية  الطبيعية  واملعامل  واملواقع  الأماكن  اأ�سماء  - 
ط2،  بريوت،  والن�رش،  للدرا�سات  العربية  املوؤ�س�سة  1948م،  العام  حتى  فل�سطني 

1980م.
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الدباغ، م�سطفى مراد: 11 .
م. بالدنا فل�سطني، دار الطليعة، بريوت، ط4، 1988 -

الدومنكي، مرمرجي: 12 .
 ، ط1 - بريوت،  الكتب،  عامل  البا�سا،  خليل  حممد  فهر�سة  العربية،  فل�سطني  بلدانية 

1987م.
زايد، عبد احلميد: 13 .

م. القد�س اخلالدة، الهيئة امل�رشية العامة للكتاب، د.م، 1974 -
�رشاب، حممد حممد ح�سن: 14 .

م. معجم بلدان فل�سطني، دار املاأمون، دم�سق، ط1، 1989 -
الدار  دم�سق،  القلم،  دار  موثقة،  تاريخية  درا�سة  الأق�سى،  وامل�سجد  املقد�س  بيت  - 

ال�سامية، بريوت، ط1، 1994م.
ال�سنطي، ع�سام حممد: 15 .

ف�سائل البيت املقد�س، لأبي بكر الوا�سطي، موؤ�س�سة فل�سطني للثقافية، تاريخ الن�رش،  - 
2007/5/3م. 

العارف، عارف: 16 .
مكتبة  القد�س،  تاريخ  عن  وملحة  الأق�سى  وامل�سجد  امل�رشفة  ال�سخرة  قبة  تاريخ  - 

الأندل�س، القد�س، 1955م.
م. املف�سل يف تاريخ القد�س، مطبعة املعارف، القد�س، ط1، 1961 -

عبد امللك، بطر�س: 17 .
 ، قامو�س الكتاب املقد�س، �سدر عن جممع الكنائ�س يف ال�رشق الأدنى، بريوت، ط2 -

1971م.
عبد الباقي، فوؤاد حممد: 18 .

م. املعجم املفهر�س لألفاظ القران الكرمي، دار اإحياء الرتاث العربي، بريوت، 1945 -
الغني، اإبراهيم: 19 .

لالأبحاث،  القد�س  مركز  املرواين(،  )امل�سلى  الأق�سى  للم�سجد  ال�رشقية  الت�سوية  - 
القد�س، د.ط، 1997م.

هونيكمان: 20 .
الرملة، دائرة املعارف الإ�سالمية، دار املعرفة، بريوت، د.ت. - 

جنم، رائف: 21 .
م. كنوز القد�س، موؤ�س�سة اآل البيت، عمان، ط1، 1983 -




