
 ثانًالجزء ال –ً عشر ثانالعدد ال                                                           ة العمارة والفنون              مجل

DOI: 10.12816/0048950                                                                                                                                      75 

فنٌة" معمارٌة دراسة"  فلسطٌن - بالخلٌل اإلبراهٌمً الحرم   

 الفنون والعمارة بالحرم اإلبراهٌمً 

فلسطٌن ( -) الخلٌل   

 فً القرن العشرٌن

The Ibrahimi Mosque in Hebron - Palestine "Architectural Architectural 

Study" 

Arts and Architecture in Haram Ibrahimi 

(Hebron - Palestine) 

In the twentieth century 

حسن عبد هللا حسن مهناالباحث/   
Researcher/ Hassan Abdullah Hassan Mahana  

 ملخص 

إن مدٌنة الخلٌل هى إحدى المدن التى لها أثرها فى نفوس المسلمٌن عامة وشعب فلسطٌن خاصة ، ذلك لماا لهاا مان أهمٌاة 

تنبع من كونها مدٌنة عربٌة تارٌخٌة فً دولة عربٌة إسالمٌة ، هً دولة فلسطٌن الحبٌبة التً بها المسجد األقصى الشرٌؾ 

، فضالً عما تمتاز به من طابٍع معماريٍّ وفٍن إساالمً فرٌاد ، مان األهمٌاة بمكاان  ، أولى القبلتٌن وثالث الحرمٌن الشرٌفٌن

تسلٌط الضوء على مدٌنة الخلٌل بوجه عام والحرم اإلبراهٌمً بوجه خاص وتوثٌقه كمعلم من معالم دولاة فلساطٌن الحبٌباة 

 ، لذا فقد جعلته موضوع دراستً . 

وذلك لما ٌحتوٌه مان معلوماات وقٌماة لكال عرباً بوجاه عاام ومسالم بوجاه توجهت إلى دراسة الحرم اإلبراهٌمً الشرٌؾ 

خاص فهو ٌحوي العدٌد من مقابر األنبٌاء وهم سٌدنا إبراهٌم علٌه السالم وسٌدنا إسحاق علٌه الساالم وساٌدنا ٌعقاوب علٌاه 

 السالم كما ٌحوي أٌضا مشهد لقبر سٌدنا ٌوسؾ علٌه السالم . 

إن من ٌنظر إلً الحرم اإلبراهٌمً من الخارج ٌالحظ تنوع مكوناته سواء من حٌث حجم األحجار المستخدمة فً البناء أو 

 من حٌث الطراز ، ولعل جوهر البناء فٌه هو الحٌر . 

 بناإه متٌن ومحكم " ٌفنً الدهر وال ٌفنى ... لم ٌذهب منه قالمة ظفر ولم ٌتصدع ولم ٌختل وال تؽٌر ظاهراً أو باطناً ". 

 وقد قمت بالحدٌث فً هذا البحث عن وصؾ دقٌق لمحتوٌات الحرم اإلبراهٌمً الشرٌؾ . 

ت إلاى وصاؾ أساطل المساجد اإلبراهٌماً ، ثام فتناولت الحدٌث عن عمارة الحٌر ، ثم انتقلت إلى وصؾ المبذنتان وتوجها

تناولت الحدٌث عن مدخل المسجد ، ثم قمت بوصؾ ساحات الحرم اإلبراهٌمً ، ثم انتقلت بذكر مصادر المٌااه فاى الحارم 

اإلبراهٌمااً ، ثاام توجهاات إلااى وصااؾ المصاالً ماان الااداخل ، وتحاادثت عاان المحااراب ، ثاام تناولاات الحاادٌث عاان المنباار ، 

حدٌث عن مداخل الؽار الشرٌؾ ، ثام تحادثت عان دكاة الماإذنٌن ، ومان ثام انتقلات إلاى مشااهد القباور فاى باإلضافة إلى ال

 الحرم اإلبراهٌمً الشرٌؾ . 

Summary 

The city of Hebron is one of the areas that have an impact on the souls of Muslims in general 

and the people of Palestine in particular, and so on the importance of coordination of being an 

Arab city in an Arab Islamic country, the beloved State of Palestine, which includes the Al 

Aqsa Mosque, the first Qibla and the third of the two holy mosques, Absorbs a briefing from 

King Abdulaziz University for Science and Technology. 
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Directed to the study of the Ibrahimi Mosque, the difference between the graves of the 

prophets and the Sunnah, peace and mercy of God be upon you. 

Those looking at the Ibrahimi Mosque from the outside observe the diversity of its 

components in terms of stones. 

"He did not go from a clap to a nail, nor was it cracked, nor was it broken, nor changed, either 

visible or hidden". 

In this research, I have re-described the contents of the Ibrahimi Mosque. 

And then went to the description of the minarets and went to describe the roofs of the 

Ibrahimi Mosque, then addressed the talk about the entrance to the mosque, and then 

stumbled upon the grounds of the Ibrahimi Mosque, and then moved to mention the sources 

of water in the Ibrahimi Mosque, and then went to describe the worshiper from the inside, 

And talked about the mihrab, and then talked about the pulpit, and then to talk about the 

entrances of the Laurel Sharif, and then talked about the monks, and then turned to the scenes 

of graves in the Cave of the Patriarchs. 

 أسباب اختٌار البحث: 

 توثٌق المعالم اإلسالمٌة فً الخلٌل .  -1

 محاوالت الٌهود فى طمس معالم اإلسالم فً فلسطٌن بوجه عام والخلٌل بوجه خاص .  -2

 اؼالق وهدم العدٌد من المساجد واألضرحة فى اآلونة األخٌرة على ٌد االحتالل اإلسرابٌلً .  -3

 حرص إسرابٌل على تهجٌر الفلسطٌنٌٌن من الخلٌل .  -4

 أهمٌة الحرم اإلبراهٌمً بالنسبة للمسلمٌن .  -5

 سٌطرت إسرابٌل على جزء من الحرم اإلبراهٌمً .  -6

 منهج البحث : 

 منهج تارٌخً : وٌقوم على سرد األحداث التارٌخٌة .   -1

 منهج استقرابً : وٌقوم على العرض والوصؾ والتحلٌل .  -2

 الموقع : 

متاار                كٌلااو 29ٌقااع الحاارم اإلبراهٌمااً فااً مدٌنااة الخلٌاال ، تقااع مدٌنااة الخلٌاال إلااى الجنااوب ماان مدٌنااة القاادس علااى مسااافة 

 ( .  1) شكل 

 ة فً الحرم اإلبراهٌمًالفنون والعمار

 ( : 2عمارة الحٌر ) شكل

إن من ٌنظر إلى الحرم اإلبراهٌمً من الخارج ٌلحظ تنوع مكوناته سواء من حٌث حجم األحجار المساتخدمة فاً البنااء أو 

 .(2( )1)من حٌث الطراز ، ولعل جوهر البناء فٌه هو الحٌر

                                                           
(1)

زؼدٙ األؼٖت : اىَؼبىٌ األصسٝخ فٜ فيعطِٞ ، اىَجيسط اقتزفسب ٛ اىسيعسطْٜٞ ىيزَْٞسخ   اىذٞس ٕ٘ ٍب ٝطيق ػيٚ اىذ٘ائه اىخبزجٞخ األزثؼخ ىيَعجد. 

 .  18ً ، ؾ 2002ثنداز ، اىقدض ، 
(2)

 .  39ّٝ٘ط ػَسٗ : خيٞو اىسدَِ اىؼسثٞخ ، ّسط اىَسجغ ، ؾ  
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 (3)بناإه متٌن ومحكم " ٌفنً الدهر وال ٌفنى ... لم ٌذهب منه قالمة ظفر ولم ٌتصدع ولم ٌختل وال تؽٌر ظاهراً أو باطناً " 

وهاذه الحجاارة مان الصاخر المازي الصالب ،  (4) م ( 1.5م( وارتفاعها متار ونصاؾ ) 7ٌصل طول بعضها سبعة أمتار )

اات فااً ال ، ومااا ٌجلااب الدهشااة أن الكثٌاار ماان هااذه  (5)بناااء بعناٌااة ومهااارة فااابقتٌن قطعاات وصااقلت بدقااة متناهٌااة ، ثاام ُرصَّ

)بطرٌقااة تفرٌااػ الهااواء علااى طرٌقااة بناااء األهرامااات المصاارٌة( ممااا ٌاادعو إلااى اإلعجاااب  (6)األحجااار ُبنٌاات باادون مااالط 

 .(7)راً بهندسة البناء المحكمة، وٌصل ارتفاع البناء فً بعض المواضع إلى ما ٌزٌد على الخمسة عشر مت

،  (8)كما أن أحجار الحٌر مجهولة المصدر ، إال أنها قرٌبة فً لونها من أحجار الكعبة لكنها تختلؾ فً الكبر والعظم عنها 

 .(9)سم  10وتمتاز بشدة تهذٌبها ودقابقها الناعمة وٌحٌط بالحجر الواحد منها إطار مسمسم عرض الواحد منه 

ٌِّد هذا الحٌر ) حول المؽارة التً تحاوي مقاابر ساٌدنا إباراهٌم وأبناباه وزوجااتهم ( بحجاارة ضاخمة ، ومان ضاخامة  وقد ُش

 الحجارة أنها تفوق قدرة وطاقة اإلنسان لذا قٌل فً ذلك بعض الرواٌات : 

 (10)أن سٌدنا إبراهٌم علٌه السالم أمر الجن ببناء الحٌر حول قبر زوجته سارة ، ولكن هذا ٌخالؾ الصواب الرأي األول : 

َر الجن إلى سٌدنا سلٌمان علٌه السالم وفى  ْر له رب العزة الجن ، وإنما ُسخِّ ٌَُسخِّ ، كما أن سٌدنا إبراهٌم علٌه السالم لم 

َن ٱۡلِقۡطِرۖٞ وَ ذلك ٌقول رب العزة فً محكم التنزٌل  ٌۡ َها َشۡهٞر َوَرَواُحَها َشۡهٞرۖٞ َوأََسۡلَنا لَُهۥ َع ٌَل ُؼُدوُّ َن ٱلرِّ َمَٰ ٌۡ ِمَن ٱۡلِجنِّ َمن ﴿َولُِسلَ

ِعٌِر ﴾  ِزۡغ ِمۡنُهۡم َعۡن أَۡمِرَنا ُنِذۡقُه ِمۡن َعَذاِب ٱلسَّ ٌَ ِهۦۖٞ َوَمن  ِه ِبإِۡذِن َربِّ ٌۡ َد ٌَ َن  ٌۡ ۡعَمُل َب ٌَ
(11)  . 

 أن سٌدنا سلٌمان عندما انتهى من بناء بٌت المقدس أوحى هللا إلٌه : " ٌا بن داود ابن علاى قبار خلٌلاً حٌاراً  الرأي الثانً :

ٌُعرؾ لمن ٌؤتً من بعدك " فخرج سلٌمان علٌه السالم ومن معه إلى أرض كنعان فلم ٌعرؾ المكان فرجاع إلاى بٌات  حتى 

المقدس فؤوحى هللا إلٌه " امض فإنك ترى نوراً من السماء إلى األرض فإنه نور خلٌلً إباراهٌم " فخارج فاإذا بناور متادلً 

اع حبرون ، وعلم أن ذلك هو المكان المقصود فؤمر الجن فبنً الحٌار علاً من السماء إلى األرض فوجده على بقعة من بق

 . (12) تلك البقعة

 (13)وٌبدو أن الحٌر لم ٌبنه سلٌمان علٌه السالم وإنما بناه هٌرودوس اآلدومى 

                                                           
(3)

اىجخٞذ ، ّ٘فبُ زجب اىذَ٘  اىع٘ازٝخ ، ٍئظعسخ  ؼَط اىدِٝ ٍذَد ثِ ٍذَد ثِ ؼسف اىدِٝ اىخيٞيٜ : ربزٝخ اىقدض ٗاىخيٞو ، رذقٞق ٍذَد ػدّبُ 

 .  148، ؾ  2004، ىْدُ ،  1اىسستبُ ىيزساس اإلظالٍٜ ، ن 
(4)

 .  11ً ، ؾ 2004 -ٕـ 1425، فيعطِٞ ،  1ٍذَد ذٝبة أث٘ ـبىخ :  ىٞو اىَعجد اإلثسإَٜٞ ثبىخيٞو ، ٗشازح األٗتبف ٗاىؽئُ٘ اىدْٝٞخ ، ن 
(5)

 .  39اىؼسثٞخ ، ّسط اىَسجغ ، ؾ ّٝ٘ط ػَسٗ : خيٞو اىسدَِ  
(6)

 . 4262اىَالن : اىرٙ ٝجؼو ثِٞ ظبفٜ اىجْبء َٗٝيه ثٔ اىذبئه . اثِ ٍْظ٘ز : ىعبُ اىؼسة ، ّسط اىَسجغ ،             ؾ  
(7)

 .  39ّٝ٘ط ػَسٗ : خيٞو اىسدَِ اىؼسثٞخ ، ّسط اىَسجغ ، ؾ  
(8)

 .  148ؼَط اىدِٝ ٍذَد ثِ ٍذَد ثِ ؼسف اىدِٝ اىخيٞيٜ : ربزٝخ اىقدض ٗاىخيٞو ، ّسط اىَسجغ ، ؾ  
(9)

 . 53ً ، ؾ  2014 ػبء اٝب  ػَسٗ : اىَعجد اإلثسإَٜٞ فٜ اىؼفس اىََي٘مٜ ، زظبىخ ٍبجعزٞس ، جبٍؼخ اىخيٞو ، فيعطِٞ ،   
(10)

 . 318، ؾ  1، جـ آٍْخ أث٘ دجس : ٍ٘ظ٘ػخ اىَدُ ٗاىقسٙ اىسيعطْٞٞخ  
(11)

 .  12ظ٘زح ظجؤ ، آٝخ   
(12)

 . 318، ؾ  1آٍْخ أث٘ دجس : ٍ٘ظ٘ػخ اىَدُ ٗاىقسٙ اىسيعطْٞٞخ ، جـ  
(13)

اظسَٖب مسبٝجسٗض ، ٕٗسٚ رْذسدز ٍسِ اىجٞسذ ٕٞسٗ ٗض اٟ ٍٜٗ : ٕ٘ ٕٞسٗ ٗض اثِ اّزٞجبرس اٟ ٍٗسٜ ، ْٝزعست اىسٚ أة آ ٍٗسٜ ٗأً ّجطٞسخ ػسثٞسخ  

فٜ ٍدْٝخ ػعقالُ ، ٗاّزَٚ اىٚ أظسح اػزب د تٞب ح اٟ ٍِٗٞٞ ، ٗأٗه ذمس ىؼبئيخ ٕٞسٗ ٗض مبُ فٜ شٍِ جسدٓ اّزٞجسبض اٟ ٍٗسٚ  ، ٗىداىَينٜ ىألّجبن 

ػْدٍب مسبُ ػَسس ٕٞسسٗ ٗض ػؽسس ظسْ٘اد اّزقسو اىسٚ ثيسد أٍٖسٌ اىرٛ ػْٞٔ جُ٘ ٕسمبّ٘ض اىذؽَّٜ٘ دبمَبً ىَقبنؼخ آ ًٗ ٗثبىزذدٝد ٍسثعخ ٗأ ٗزا ، 

ٜ اىذسبزس اىضبىسش ، فؼسبغ فسٜ اىفسذساء ٗرؼيسٌ اىفسالثخ ٗاىؽسدح ٗرسثسٜ ػيسٚ اىسفسبدخ ، مَسب امزعست ٍٞسصاد اىؼسسة ذٗٛ اىطجٞؼسخ ػْسد جسدٌٕ اىْجطس

خ اىفبفٞخ ٗاإلدعبض اىق٘ٛ ، ٗت٘ح اىذدض ، ٗاىعَغ اىَسٕف ، ٗددح اىجفسس ، ٗرؼيسٌ فسٜ نس٘ىزسٔ ػسِ جسدٓ ػسب اد ٗىاسبد ٗصقبفسبد ٍخزيسسخ ، ا سٝقٞس

ٜ أفبزتسسخ ٗزٍٗسسبُ فسسزؼيٌ ىاسسبرٌٖ ٗنسسس  رسنٞسسسٌٕ  ، ٗػْسسدٍب مجسسس اـسسطذجٔ ٗاىسسدٓ اىسسٚ اىَؼعسسنساد ٗاىَذسسبمٌ فسسبىزقٚ أّبظسسبً ٍسسِ ٗفبزظسسٞخ ْٕٗدٝسسخ ٗاىزقسس

ح جْعٞبد ٍخزيسخ ، مَب أّٔ امزعت ـسبد ؼسٝسح ألّٔ ػبغ نس٘ىزٔ فٜ ػفس اّزؽسد فٞٔ اىخٞبّخ ٗاىؼفٞبُ ٗدٞبمسخ اىَسئاٍساد ٗاىضس٘زاد اىَزنسسز

يٖب فٜ ـْبػخ ؼخفٞزٔ ، دٞش جبءد خيٞطبً  سٝجبً ٝؽ٘ثٔ اىزؽبثل ٗاىزؼقٞد ، ٗمبُ ػفسجٜ اىَسصاط اىسٚ دسد اىجْسُ٘ ٗفقسداُ ، فؤصسد ٕرٓ اىظسٗف م

ٗاىزايست  اىعٞطسح ، ٗمبُ ميَب رقدٍذ ثٔ اىعِ اش ا د ؼخفٞزٔ رؼقٞداً ، ٗزس ػِ أثٞٔ فِ اىعٞبظخ ٗاىسطْخ ، ٗرنّ٘ذ ىدٝٔ اىقدزح ػيٚ تٖسس األشٍسبد

 .ً ( ، ٗفبرسٔ : أـسٞت ثذَسٜ ؼسدٝدح فزقسدسذ أٍؼسبإٓ ٗر٘زٍسذ تسدٍبٓ ،  4 - 37ْٞٔ اىسٍٗبُ دبمَبً ػيٚ فيعطِٞ ، ٗدنٌ ٍسب ثسِٞ ) ػيٚ األخطبز. ػ

. آٍْسخ أثس٘ دجسس : ٍ٘ظس٘ػخ اىَسدُ ٗاىقسسٙ   .4ًٗمبُ اىدٗ  ٝخسط ٍِ جعدٓ ٗرْجؼش ٍِ فَٔ زائذخ ّزبّخ رَْغ اىْبض ٍِ اقتزساة ٍْٔ ، ٍٗبد ػبً 

ٕسـ / 1427ػَسبُ ،  -، األز ُ  1، ٍذَد دعِ ؼسساة : اىخيٞسو ٍدْٝسخ ػسثٞسخ فيعسطْٞٞخ ، األٕيٞسخ ىيْؽسس ٗاىز٘شٝسغ ، ن 319، ؾ  1جـ  اىسيعطْٞٞخ ،

 .ً ( ، زظسسبىخ ٍبجعسسزٞس ، جبٍؼسسخ اىخيٞسسو ،  4-40. ثسمسسبد ٍذَسسد ػجسسد اىاْسسٜ اٍذَٞسسد : دنسسٌ ٕٞسسسٗ ٗض اىنجٞسسس ػيسسٚ فيعسسطِٞ )  34ً ، ؾ 2006

 . 28ً ، ؾ  2013
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ً الاذي ولاد والراجل أن هذا الحٌر الضخم والذي ٌعد من أروع اآلثار الفلسطٌنٌة هو من بقاٌا بناء أقامه هٌرودوس اآلدوما

 .  (14)المسٌل علٌه السالم فً آخر أٌامه 

حٌث بنً هٌرودوس اآلدومً فوق هذا المكان الذي ٌرتفع ألاؾ متار عان ساطل البحار قلعاة وقصاراً وأحاطهماا بساور مان 

 .(15)حجارة ضخمة على الطراز الرومانً 

 وقد اختلؾ الرحالة فً نوع الحجر الذي بنً منه الحٌر : 

، وكاذلك  (17)، بٌنما ٌرى ابن بطوطة أنه ُبنً من الصخر المنحوت  (16)ه ُبنً من الحجر المصقول فٌرى ناصر خسرو أن

، بٌنما فسر شامس  (19)، أما المقدٌسً فرأى أنها حجارة منقوشة  (18)ٌري دانٌال الراهب : بؤنه ُبنً من الصخر المنحوت 

الدٌن الخلٌلً أن اللؽز ٌكمن فً كٌفٌة بناء هذا الحٌر ، حٌث وضعوا حجرٌن واحداً مان الاداخل واآلخار مان الخاارج ، ثام 

 . (20)وضعوا علٌهما حجراً مخروطاً من الطرفٌن بحٌث صارت الثالثة كحجر واحد 

مستطٌالً طوله ثمانون ذراعاً وعرضه واحد وأربعاون  وٌتكون المسجد اإلبراهٌمً الشرٌؾ من حوابط خارجٌة تشكل بناءً 

متااراً  33.97× متااراً  59.28، والتااً تعااادل   (21)ذراعاااً وارتفاعااه عشاارون ذراعاااً تقرٌباااً وساامكه ثالثااة أذرع تقرٌباااً 

 .(22)متراً  16متراً وارتفاعها  2.68وسمكها 

وفاً العصار اإلساالمً زٌاد ارتفااع الجادار نحاو ثالثاة  (23)وٌحتوي الجدار من الخارج صفوفاً وأكتافاً وٌتوجهاا كاورنٌ  

أمتار بما فٌها شرفات التحصٌنات ، وعلى الركنٌن الجناوبً الشارقً والشامالى الؽرباً للحصان السالٌمانً أقٌمات مباذنتان 

 .(24)مربعتا الشكل 

 

 المئذنتان : 

، واألخارى علاى الاركن الشامالى الؽرباً  تعلو الحٌر مبذنتان بؤربعة أضلع ، إحاداهما تقاوم علاى الاركن الجناوبً الشارقً

للحصن السلٌمانً ، حٌث ترتفع كل واحادة منهماا خمساة عشار متاراً فاوق ساطل المساجد ، وتعاودان إلاى العهاد المملاوكً 

(25). 

 

 أسطح المسجد اإلبراهٌمً : 

تتااؤلؾ ماان قباااب وأجاازاء مسااتوٌة ومابلااة مكسااوة بااؤلواا ماان الرصاااص ، أمااا سااطل مسااجد الجاااولى وقبااة سااٌدنا ٌوسااؾ 

 .(26)والمدرسة المنسوبة للسلطان حسن ، فمؽطاة بمربعات حجرٌة ، وتسمى المدرسة بالعنبر 

 

                                                                                                                                                                                     
Michael Grant : Herod the great, American heritage press,New york 1971 , p21 . 

Russel ,The jews from Alexander to Herod ,Oxford University Press,1967,p90 . 

 
(14)

 . 52، ؾ  5ٍفطسٚ ٍسا  اىدثبؽ : ثال ّب فيعطِٞ ، ّسط اىَسجغ ، جـ  
(15)

 . 100، ؾ  2اىَْظَخ اىؼسثٞخ ىيزسثٞخ ٗاىضقبفخ ٗاىؼيً٘ : اىَؼبىٌ األصسٝخ فٜ اىجال  اىؼسثٞخ ، ّسط اىَسجغ ، جـ  
(16)

 .  87ً ، ؾ  1942ّبـس خعسٗ : ظسس ّبٍخ ، رسجَخ  . ٝذٜ اىخؽبة ، اىٖٞئخ اىَفسٝخ اىؼبٍخ ىينزبة ، اىطجؼخ اىضبّٞخ ،  
(17)

ثِ ٍذَد اىي٘ارٚ اىطْجٚ : زديخ ثِ ثط٘نخ رذسخ اىْظسبز فسٜ  سائست األٍفسبز ٗػجبئست األظسسبز ،  از ادٞسبء ) اثِ ثط٘نخ ( ٍذَد ثِ ػجد هللا  

 .  73ً ، ؾ  1987،  1، ن  1اىؼيً٘ ، ثٞسٗد ، جـ 
(18)

 .  79 اّٞبه اىسإت : ٗـف األزق اىَقدظخ ، ؾ  
(19)

 .  172، ّسط اىَسجغ ، ؾ  اىَقدظٜ  : أدعِ اىزقبظٌٞ فٚ ٍؼسفخ األتبىٌٞ 
(20)

 .  148ؼَط اىدِٝ ٍذَد ثِ ٍذَد ثِ ؼسف اىدِٝ اىخيٞيٜ : ربزٝخ اىقدض ٗاىخيٞو ، ّسط اىَسجغ ، ؾ  
(21)

 .144،  143، ؾ  1ٍجٞس اىدِٝ اىذْجيٜ اىؼيَٜٞ : األّط اىجيٞو ثزبزٝخ اىقدض ٗاىخيٞو ، ّسط اىَسجغ ، جـ  
(22)

 .  11، ّسط اىَسجغ ، ؾ  ٍذَد ذٝبة أث٘ ـبىخ :  ىٞو اىَعجد اإلثسإَٜٞ ثبىخيٞو 
(23)

م٘زّٞػ : ميَسخ رسمٞسخ ٍؼْبٕسب ؼسنو ، ٍْظسس ، ـس٘زح ، ٗرعسزؼَو ميَسخ مس٘زّٞػ اىٞسً٘ ثَؼْسٜ دبفسخ اىؽسٜء ٗدبفسخ اىْٖسس ٗاىجذسس . ٍذَسد ػيسٚ  

 . 476ً ؾ  1901ٕـ /  1318األّعٜ : اىدزازٙ اىالٍؼبد فٜ ٍْزخجبد اىيابد ، ٍطجؼخ جسٝدح ، ثٞسٗد ، 
(24)

 .  55ـالح ٍ٘ظٜ أث٘ أزٍٞيخ ، ٍذَد فسدبد أث٘ ظسٝخ : اىَعجد اإلثسإَٜٞ ، ّسط اىَسجغ ، ؾ  
(25)

 .  55ـالح ٍ٘ظٜ أث٘ أزٍٞيخ ، ٍذَد فسدبد أث٘ ظسٝخ : ّسط اىَسجغ ، ؾ  
(26)

 .  58،  55ـالح ٍ٘ظٜ أث٘ أزٍٞيخ ، ٍذَد فسدبد أث٘ ظسٝخ : ّسط اىَسجغ ، ؾ  
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 مداخل المسجد : 

كان الحرم اإلبراهٌمً لٌس له باٌب ، وكان دخوله مستحٌالً ، بل كان الناس ٌزورونه من اإلٌوان فً الخاارج ، فلماا جلاس 

على عر  مصر أمار بفاتل بااب فٌاه ، وزٌناه وفرشاه بالساجاجٌد ، وأدخال علاى عمارتاه إصاالحات  (27)عبد هللا المهدي 

، بارتفاع ثالثة أمتاار ونصاؾ المتار ومان ثام احتااج األمار إلاى  (28)قً كثٌرة ، وٌقع هذا المدخل عند السور الشمالى الشر

، الجانب األول للصعود ، على أن ٌكون النزول من الجانب اآلخر ، كماا تام  (30)، والسلم عبارة عن جانبٌن  (29)بناء سلم 

 . (31)تركٌب باب حدٌدي صؽٌر

 

 : هًلمسجد اإلبراهٌمً ثالثة مداخل أما فً وقتنا الحالى فٌوجد ل

 

ٌقع فً الجهة الجنوبٌة ، ٌسلك الزابر داخله طرٌقاً فٌه درج ثم ٌنعطؾ إلى الٌساار مااراً بقنطارة ، وٌصاعد  المدخل األول :

 .(33)ثم ٌنتهى إلى مقام الخلٌل  (32)سبع درجات للدخول إلى المسجد بمحاذاة العٌن الحمراء شماالً ومبنً السراٌا جنوباً ، 

من الركن الجنوبً الؽربً للحصن بدرجات هً عبارة عن أنصاؾ دوابار ، إال أن هاذا الادرج وكان له درج طوٌل ٌبتدئ 

 .(34)م 11/10/1968والباب الربٌس نسفه الٌهود فً 

 

، ٌتوصال إلٌاه بإحادى وثالثاٌن درجاة وعلاى (35)وٌقع فً الشمال الؽربً ، خلؾ قبر إبراهٌم علٌه السالم  المدخل الثانً :

 .(36) المسجد من ذلك الباب ٌقع مقام ٌوسؾ ، وإلى جانبه ٌقع مقام المالكٌةٌمٌن الداخل إلى 

ٌقع قرب المٌضؤة الؽربٌة قبل بداٌة درج الباب الثانً ، وقد أنشا له حدٌثاً سلم بارز متعرج للوصول إلى  المدخل الثالث :

ماع روعاة وضاخامة البنااء ، كماا أناه ال  المدرسة المنسوبة للسلطان حسان ، وُحاِوَل أحاد شابابٌكه إلاى بااب ، وهاذا ٌتناافى

ٌتناسب مع طراز المبنً من ناحٌة الفن المعماري اإلسالمً ، إال أن هذا المدخل لاه أهمٌتاه خاصاة عناد ازدحاام المصالٌن 

 .(38)وٌنتهً هذا الباب إلى رواق المسجد  (37)عقب صالة الجمعة ، 

 

 ساحات الحرم اإلبراهٌمً : 

ٌة من المسجد اإلبراهٌمً فإننا نجد ساحة فساٌحة ، تحتاوي علاى بعاض أشاجار الزٌتاون والنخال إذا نظرنا إلى الجهة الؽرب

وأشجار وشاجٌرات الزٌناة ، وكانات تحتاوى علاى بارج وأساوار ممتادة إلاى الحصان ، ٌقابلهاا مان الجهاة الجنوبٌاة الؽربٌاة 

ووضعت علٌه لوحة تذكارٌة باسم السالطان للحصن بالقرب من رباط قالوون برج أثري كامل له قٌمته الفنٌة والتارٌخٌة ، 

، ولكن هذا البرج أزٌل بالكامل وأعٌد بناإه مالصقاً للبرج الشمالى الؽربً ، ولكنه ٌختلؾ ماع البارج  (39)سلٌمان بن سلٌم 

                                                           
(27)

ً ٗق ٝقفسد اىَٖسدٙ اىخيٞسسخ اىؼجبظسٜ اىسرٛ ٗىسٜ  918ٕسـ /  306األظسح اىسبنَٞخ ، اظز٘ىٜ ػيٚ ٍفس فزسح تفٞسح ظسْخ  ػجد هللا اىَٖدٙ ٍئظط 

 .  87ّبـس خعسٗ : ظسس ّبٍخ ، ّسط اىَسجغ ، ؾ ٕـ .  774ٕـ /  158اىخالفخ ظْخ 
(28)

 . 87ّبـس خعسٗ : ظسس ّبٍخ ّسط اىَسجغ ، ؾ  
(29)

 . 142ً  ، ؾ  1996اىخيٞو فٜ اىؼفس اىََي٘مٜ ، زظبىخ ٍبجعزٞس ، جبٍؼخ اىٞسٍ٘ك ، ظؼٞد ٍذَد ظؼٞد ـبفٜ : ٍدْٝخ  
(30)

 .  87ّبـس خعسٗ : ظسس ّبٍخ ّسط اىَسجغ ، ؾ  
(31)

 . 142ظؼٞد ٍذَد ظؼٞد ـبفٜ : ٍدْٝخ اىخيٞو فٜ اىؼفس اىََي٘مٜ ، ّسط اىَسجغ ، ؾ  
(32)

 .  21ٞو ، ّسط اىَسجغ ، ؾ ٍذَد ذٝبة أث٘ ـبىخ :  ىٞو اىَعجد اإلثسإَٜٞ ثبىخي 
(33)

 . 141ظؼٞد ٍذَد ظؼٞد ـبفٜ : ٍدْٝخ اىخيٞو فٜ اىؼفس اىََي٘مٜ ، ّسط اىَسجغ ، ؾ  
(34)

 .  58ـالح ٍ٘ظٜ أث٘ أزٍٞيخ ، ٍذَد فسدبد أث٘ ظسٝخ : اىَعجد اإلثسإَٜٞ ، ّسط اىَسجغ ، ؾ  
(35)

 . 141ّسط اىَسجغ ، ؾ ظؼٞد ٍذَد ظؼٞد ـبفٜ : ٍدْٝخ اىخيٞو فٜ اىؼفس اىََي٘مٜ ،  
(36)

 . 21ٍذَد ذٝبة أث٘ ـبىخ :  ىٞو اىَعجد اإلثسإَٜٞ ثبىخيٞو ، ّسط اىَسجغ ، ؾ  
(37)

 .  58ـالح ٍ٘ظٜ أث٘ أزٍٞيخ ، ٍذَد فسدبد أث٘ ظسٝخ : اىَعجد اإلثسإَٜٞ ، ّسط اىَسجغ ، ؾ  
(38)

 . 141جغ ، ؾ ظؼٞد ٍذَد ظؼٞد ـبفٜ : ٍدْٝخ اىخيٞو فٜ اىؼفس اىََي٘مٜ ، ّسط اىَس 
(39)

ٕٗس٘ اثسِ اىعسيطبُ ظسيٌٞ األٗه ٗرسرٞجسٔ اىؼبؼسس ثسِٞ ظسالنِٞ آه ػضَسبُ ٕٗس٘ أدسد أؼسٖس  1495ظيَٞبُ ثِ ظيٌٞ ) ظسيَٞبُ اىقسبّّٜ٘ ( : ٗىسد ظسْخ  

ٖ د  1520اىعالنِٞ اىؼضَبِّٞٞ ، دنٌ اإلٍجسان٘زٝخ اىؼضَبّٞخ ٍِ  س ىسٔ  ً ٗفسٚ ػٖسدٓ اش ٕسسد اىنضٞسس ٍسِ اىَجسبقد اىؼيَٞسخ ٗاىَؼَبزٝسخ ٗاىؼعسنسٝخ ، ؼ 
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القدٌم من ناحٌة المقاٌٌس والشكل والحجم ، وثبتت علٌه اللوحة ساالفة الاذكر ، وتحتهاا لوحاة أخاري حدٌثاة ُكتاب علٌهاا : " 

 .(40)م "  1965هـ / 1385نقلت دابرة اآلثار هذا البرج مسافة خمسٌن متراً من شرق مكانه الحالى 

فاً مادخل السااحة نحاو ثالثاٌن متاراً بارتفااع  -بٌاد الٌهاود وهاى  -وقد أنشبت حدٌثاً استراحة سٌاحٌة على الشارع الربٌس 

خمسة أمتار ، واالستراحة تساد السااحة وتحجاب منظار المساجد ، مماا أسااء لروعاة هاذا األثار العظاٌم مان الناواحً الفنٌاة 

 المبناً والمعمارٌة ، وهذا ٌتنافى مع الؽرض األساسً الاذي مان أجلاه أزٌلات المباانً لتكاوٌن السااحة وإظهاار روناق هاذا

(41) . 

 

 المصلٌات فى الحرم اإلبراهٌمً :

إذا دخل الزابر الحرم من وسط السور الشرقً رأى على مٌمنته صحناً مكشوفاً ٌقسم المكان إلاى قسامٌن : الجازء الجناوبً 

والجزء الشمالى ، الجزء الجنوبً وٌشمل الجاامع الاذي ٌضام ضارٌحً ساٌدنا إباراهٌم علٌاه الساالم وزوجتاه الساٌدة ساارة 

 .(42)لسالم وزوجته السٌدة رفقة علٌها السالم ، وكذلك ضرٌج سٌدنا إسحاق علٌه ا

 

 أوالً: المصلى الرئٌس ) مصلى اإلسحاقٌة ( : 

وتسمً بالمصلً اإلسحاقٌة نسبة لمقام سٌدنا إسحاق علٌه السالم  ، وهو عبارة عن مصلً مساتطٌل الشاكل ، مسااحته مان 

أكبرهااا وأعالهااا الاارواق  متااراً ، ٌتكااون ماان ثالثااة أروقااة ، 21.80×28.45متاار مربعااا ، حٌااث ٌبلااػ  620.21الااداخل 

متاراً ، ٌشاتمل هاذا الارواق علاى مشاهدي ساٌدنا إساحاق علٌاه الساالم  21.8×  13.45، وأبعااد هاذا الارواق (43)األوسط 

وزوجته السٌدة رفقة ، وٌتقدمه المحراب والمنبر ، وفً الجهة المقابلة له دكاة المبلاػ وببار الؽاار ، وقاد ُساقِّؾ هاذا الارواق 

 .(44)اء على مدامٌك قدٌمة ترتفع على أربعة أسوار محكمة البن

متراً ، وٌحتوي على قبة درج باب ببر  7.5×21.8ٌقع الرواق الؽربً على ٌمٌن ضرٌل إسحاق علٌه السالم وتبلػ أبعاده 

، وملصاق  (45)متار  7.5×21.8الؽار الخضراء ، بٌنما ٌقع الرواق الشمالى علً ٌسار ضرٌل الساٌدة رفقاة وتبلاػ أبعااده 

ساانتٌمتراً نصااها مااا ٌلااً : " ٌااا سااٌدنا  24×54ما باللؽااة الٌونانٌااة مساااحتها بااالركن الشاارقً ماان المصاالً لوحتااان إحااداه

)القاادٌس( إبااراهٌم  ساااعد عباادك نٌلااوس الحجااار وكااذلك )ساااعد( أؼاااثٌموروس وهٌجرٌااا وأمبااابٌس وتوماسااٌا وعبااد هللا 

اصار محماد بان قاالوون فاً ، واألخري باللؽة العربٌة بخط الثلث تتضمن تارٌخ عمل هذا الرخاام أٌاام الن (46)وأنستاسٌا " 

 .(47)م  1332هـ / 732سنة 

، وعقاود هاذه  (48)أما السقؾ المؽطى فهو عبارة عن عقود متقاطعة محمولة علاى أقاواس تساتند إلاى الادعامات والجادران 

األروقة قابمة على أربع دعامات ضخمة ، كل منها عبارة عن أكتاؾ وعمد وأنصااؾ عماد ٌعلوهاا تٌجاان ، وترتكاز جهاة 

                                                                                                                                                                                     
فسٚ آظسٞب ، رقسدٍذ اىدٗىسخ اإلظسالٍٞخ فسٜ أٝبٍسٔ  3دَيسخ ػعسنسٝخ فسٚ أٗزٗثسب ٗ 13ٍسساد ، تسب  ثْسعسٔ  8ثبىؼده ٗاى٘زع ، ّعخ اىقسآُ اىنسٌٝ ثخه ٝسدٓ 

خ ، مَب ّظٌ ػسدح رقدٍبً ػظَٞبً فقد مضسد اىسز٘دبد ، ٗثياذ أٗط ػصرٖب ٗ ْبٕب ، اؼزٖس ثبىقبّّ٘ٚ ىَب ٗلؼٔ ٍِ اىْظٌ اىداخيٞخ فٜ فسٗع اىذنٍ٘خ مبف

 ت٘اِّٞ ػ سفذ ثبظسٌ ) تسبُّ٘ ّبٍسخ ظسيطبُ ظسيَٞبُ ( أٙ  ظسز٘ز اىعسيطبُ ظسيَٞبُ ٗايسذ ٕسرٓ اىقس٘اِّٞ ٍطجقسخ دزسٚ اىقسسُ اىزبظسغ ػؽسس ، ػ سسف ىسدٙ

ٝسد : رسبزٝخ اىدٗىسخ ً . ٍذَسد فس1566ظسجزَجس  5األرساك ثيقت اىقبّّٜ٘ ٗػْد األٗزٗثِٞٞ ثعيَٞبُ اىؼظٌٞ ٍٗسبد أصْسبء دفسبز ٍدْٝسخ ظسٞنز٘از ثسبىَجس 

، اىفسفبفٜ أدَد اىَسظٚ : اظزْج٘ه ػجق اىزبزٝخ زٗػسخ اىذمسبزح، اىقسبٕسح،  از اٟفسب   199،  198ً ، ؾ 1993، 7اىؼيٞخ اىؼضَبّٞخ ، ثٞسٗد،ن

 .  65ً ؾ1999اىؼسثٞخ، 
(40)

 . 60 ، 58ـالح ٍ٘ظٜ أث٘ أزٍٞيخ ، ٍذَد فسدبد أث٘ ظسٝخ : اىَعجد اإلثسإَٜٞ ، ّسط اىَسجغ ، ؾ  
(41)

 . 61ـالح ٍ٘ظٜ أث٘ أزٍٞيخ ، ٍذَد فسدبد أث٘ ظسٝخ : اىَعجد اإلثسإَٜٞ ، ّسط اىَسجغ ، ؾ  
(42)

 . 45ً ، ؾ 1998 ب ح ظَٞخ ػجد اىسدَِ اىؽسٝف : أ ٗاز اىعدّخ فٜ ٍدْٝخ اىخيٞو ، زظبىخ ٍبجعزٞس ، جبٍؼخ اىٞسٍ٘ك ، األز ُ ،  
(43)

 .  66٘ ظسٝخ : اىَعجد اإلثسإَٜٞ ، ّسط اىَسجغ ، ؾ ـالح ٍ٘ظٜ أث٘ أزٍٞيخ ، ٍذَد فسدبد أث 
(44)

 .  41ٍذَد ذٝبة أث٘ ـبىخ :  ىٞو اىَعجد اإلثسإَٜٞ ثبىخيٞو ، ّسط اىَسجغ ، ؾ  
(45)

 .41ٍذَد ذٝبة أث٘ ـبىخ :  ىٞو اىَعجد اإلثسإَٜٞ ثبىخيٞو ، ّسط اىَسجغ ، ؾ  
(46)

 . 61، ؾ  2008، فيعطِٞ ،  1ّظَٚ اىجؼجخ : اىخيٞو اىقدَٝخ ظذس ٍدْٝخ ٗػَبزح ربزٝخٞخ ، ظز٘ ٝ٘ أىسب ، ن  
(47)

 .66ـالح ٍ٘ظٜ أث٘ أزٍٞيخ ، ٍذَد فسدبد أث٘ ظسٝخ : اىَعجد اإلثسإَٜٞ ، ّسط اىَسجغ ، ؾ  
(48)

 .70جغ ، ؾ ّظَٚ اىجؼجخ : اىخيٞو اىقدَٝخ ظذس ٍدْٝخ ٗػَبزح ربزٝخٞخ ، ّسط اىَس 
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ابط الربٌساة علاى أجازاء مان هاذه الادعامات أو علاى كوابٌال ) دعاماات ( كاألوتاار مثبتاة فاى الجادران ، والادعامات الحو

ٌّاً أو مطلٌة تقلٌداً للرخاام ، كماا أن الجادران ماإزرة برخاام ماا باٌن ألاواا منقاو  بهاا  مإزرة بؤشرطة رخامٌة ملونة طبٌع

وأشرطة ملونة ، وقد تلاؾ رخاام بعاض األمااكن فاساتبدلت أحجااراً أو  بخارٌات على شكل زواٌا ، وبتواشٌحها رخام دقٌق

 .(49)طالء ممزوجاً بؤلوان الزٌت بدل الرخام التالؾ 

وأخري من شرابل الزجاج الشفاؾ األبٌض والملون ، وبه شرفة ذات سٌاج معدنً مساتطٌل  (50)وٌوجد به شبابٌك جصٌة 

ا الشكل محمولة على قضبان من الحدٌد وٌوجد به مج ٌَ موعة من الُثَر
) القنادٌل ( ، ومعلق على السٌاج الفتات مكتاوب  (51)

 .(52) علٌها األسماء اآلتٌة : هللا ، محمد ، أبو بكر ، عمر ، عثمان ، على ، حسن ، حسٌن

ٌاة ، ٌعلو الوزرة طراز من الرخام رقم علٌه آٌات من القرآن الكرٌم ، هً سورة ٌس كاملة ، وعدد آٌاتهاا ثالثاة وثماانون آ

وٌقع هذا الرقم فً المصلً الربٌس مشاكالً إزاراً ٌلتاؾ حاول هاذا المصالً فاً جدراناه األربعاة ، علاى ارتفااع ٌصال إلاى 

حوالى المترٌن والنصؾ فوق أرضٌة المسجد ، وجدٌر بالذكر أن هذا االزار ٌنقطع فاً بعاض المواقاع وهاى خلاؾ المنبار 

إذنٌن ، وقباة الؽاار فاً الجادار الشامالى ، وعناد اعتاراض بعاض األعمادة فً الجدار القبلً ) الجنوبً ( ، وخلؾ دكاة الما

والكوابٌل ، حٌث استعملت هذه األماكن للزخارؾ النباتٌة المذهبة القرٌبة من شكل الرقم محافظة على ساٌر اإلزار العاام ، 

 .(53)فً الواجهة الؽربٌة  وهم فً ثالثة مواقع أحدهم فً الواجهة الشرقٌة والثانً فً الواجهة الشمالٌة ، وموضعان

، متجهاااً بنصااه نحاو الجاادار الشاارقً ، وٌادور كااإزار ٌتكااون مان لوحااات رخامٌااة  (54)ٌبادأ هااذا الارقم ماان فااوق المحاراب 

متراصة أفقٌاً بجانب بعضها ، حتً ٌنتهً عند نقطة البداٌة ، ؼٌر أن لوحاات هاذا اإلزار وقبال المنبار فاً الواجهاة القبلٌاة 

ٌحاٌط باإزار الارقم إطااران ، تتكون من قطعتٌن أفقٌتاٌن ، كماا ٌالحاظ أن بعاض اللوحاات حال بهاا بعاض مان الشارو  ، و

أحدهما إطار رخامً بارز لٌس من جسم اللوحة ، ولكنه من حجر الرخام نفسه ، وإطار آخر داخلً عبارة عان خاط دقٌاق 

نافر من جسم اللوحات ، وعرضه هو عرض حروؾ الرقم نفسه ، وقد ُطلً بطالء ذهبً كلاون الارقم ذاتاه ، ٌتعارج إزار 

 . (55)بعض المواقع ، كما فوق المحراب واألبواب وفً األركان الرقم عمودٌاً وأفقٌاً فً 

حفار الارقم فاً هااذا اإلزار ناافراً مان جساام اللوحاات بخاط ثلاث متراكااب الحاروؾ والكلماات ، ٌضااؽط شادٌداً فاً مواضااع 

وبانفراج فً مواضع أخري ، وقد أدخل الخطاط بٌن الحروؾ والكلماات عالماات اإلعجااب وشاارات التشاكٌل والحاروؾ 

 .(56)المصؽرة ، لتؤخذ أماكنها فتضٌؾ إلى الرقم منظراً جمالٌاً بدٌعاً ، فضالً عن دورها فً تسهٌل القراءة 

ا تحمل اسم كاتبه وتارٌخه ، فكتب بقلم الفقٌر إباراهٌم  فً نهاٌة الرقم على الٌسار جاءت عبارة بالخط الفارسً المصؽر جّدً

 .(57)م  1895هـ / 1313السلفٌتً سنة 

 ( 3) شكل  (58) المحراب

                                                           
(49)

 . 66ـالح ٍ٘ظٜ أث٘ أزٍٞيخ ، ٍذَد فسدبد أث٘ ظسٝخ : اىَعجد اإلثسإَٜٞ ، ّسط اىَسجغ ، ؾ  
(50)

سؿ  ، ٗىسٞط اىجسؿ ثؼسثسٜ ٕٗس٘ ٍؼسسة ٍسِ مسالً اىؼجسٌ . اثسِ ٍْظس٘ز : ىعسبُ   سؿ  ٗىسٌ ٝقسو اىج  اىجؿ : اىرٛ ٝطيٜ ثٔ ، تبه اثِ  زٝد : ٕ٘ اىج 

 . 630اىؼسة ، ّسط اىَسجغ ، ؾ 
(51)

ة ، اىضسٝب ٍِ اىن٘امت ، ظَٞذ ىاصازح ّ٘ئٖب ، ٗتٞو ظَٞذ ثرىل ىنضسح م٘امجٖب ٍغ ـساس ٍسآرٖسب فنؤّٖسب مضٞسسح اىؼسد  . اثسِ ٍْظس٘ز : ىعسبُ اىؼسس 

٘ز  . ؼجنخ اىَؼيٍ٘،  480ّسط اىَسجغ ، ؾ  اىق ف   ٗ ح   س  جٞ  د  اىن   ٘ خ  ْٝ  بز  ثٖ  ب فٜ  اىجٞ  بثٞ  َ ف  ح  اْى ز ؼدِّ    ٍ حٌ  ْ بز   بد اىدٗىٞخ : ٍؼجٌ اىَؼبّٜ .ٍ 

www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/صسٝب/. 
(52)

 .41ٍذَد ذٝبة أث٘ ـبىخ :  ىٞو اىَعجد اإلثسإَٜٞ ثبىخيٞو ، ّسط اىَسجغ ، ؾ  
(53)

 .23ّٝ٘ط ػَسٗ ، ّجبح أث٘ ظبزح : زتً٘ اىَعجد اإلثسإَٜٞ اىؽسٝف فٜ خيٞو اىسدَِ ، ّسط اىَسجغ ، ؾ  
(54)

 .70ّظَٚ اىجؼجخ : اىخيٞو اىقدَٝخ ظذس ٍدْٝخ ٗػَبزح ربزٝخٞخ ، ّسط اىَسجغ ، ؾ  
(55)

 .23ّٝ٘ط ػَسٗ ، ّجبح أث٘ ظبزح : زتً٘ اىَعجد اإلثسإَٜٞ اىؽسٝف فٜ خيٞو اىسدَِ ، ّسط اىَسجغ ، ؾ  
(56)

 . 23، ؾ ّٝ٘ط ػَسٗ ، ّجبح أث٘ ظبزح ، ّسط اىَسجغ 
(57)

 .67فسدبد أث٘ ظسٝخ : اىَعجد اإلثسإَٜٞ ، ّسط اىَسجغ ، ؾ  ـالح ٍ٘ظٜ أث٘ أزٍٞيخ ، ٍذَد 
(58)

اىَذساة : ٕ٘ ـدز اىَعجد ٗأمسً ٍ٘لغ فٞٔ ، فٖ٘ ٍقسبً اإلٍسبً ٍسِ اىَعسجد ثسو ظسَٜ ثسرىل قّسسسا  اإلٍسبً ٗثؼسدٓ ػسِ اىْسبض ، ٗاىَذسساة فسٜ  

بزح ػسِ دجسس ٗلسؼٔ ػيٞسٔ اىفسالح ٗاىعسالً فسٜ جسداز اىقجيسخ ، صسٌ اىَعجد ٝذد  اىقجيخ ، ٗمبُ فٜ األـسو أٝسبً ػٖسد اىسظس٘ه ـسيٜ هللا ػيٞسٔ ٗظسيٌ ػجس
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، وعقد المحراب  (59)ٌتـوسط المحـراب الجـزء المتقدم من مصلً اإلسحاقٌة ، وهو مجوؾ مكسو بالرخام المختلؾ ألوانه 

مزٌن بالرخام األبٌض واألسود على شكل دوابر متداخلة وأشرطة ، وٌحاٌط باه مان أعااله ومان جانبٌاه طاراز مان الرخاام 

م بالصدؾ وعلى  .(60)جانبً المحراب عمودان من الرخام ٌحمالن عقده  منقو  بدقة وُمطعَّ

 رقم محراب المصلً الربٌس : 

ٌشكل هذا الرقم شرٌطاً نصؾ دابري كتجوٌؾ المحراب وٌتكون من جماع مان القطاع الرخامٌاة المتراصاة أفقٌااً فاً ساطر 

واحد ، ُطلٌت أرضٌته بالطالء األخضر ، ونقشت الكتابة بالطالء الذهبً وٌحٌط بالرقم إطاران داخلً وخارجً من أعااله 

و نافر من جسم لوحات الرقم ، أما الخارجً فطلً بالطالء البنً ، ومن أسفله ، طلً الداخلً بطالء أخضر كاألرضٌة وه

 .(62)المرصع بالفسٌفساء عمادها اللون الذهبً وألوان أخري  (61)ٌعلوه مباشرة طاقة المحراب 

بلػ طول استدارة الرقم مؤتان وواحد وسبعون سنتٌمتراً بٌنما بلػ عرضه ثالثة وعشرون سنتٌمتر ، حفر بخط الثلاث الناافر 

 .(63)المتداخل 

َهۚا ﴾ ونص الرقم : " َك ِقۡبلَٗة َتۡرَضىَٰ نَّ ٌَ َمآِءۖٞ َفلَُنَولِّ م " (64) ﴿َقۡد َنَرىَٰ َتَقلَُّب َوۡجِهَك ِفً ٱلسَّ ٌْ  .(65). َصَدق هللْاَّ اْلَعِظ

 .(66)والمحراب بشكله العام ٌعد آٌة خالبة من آٌات الفن واإلتقان  

 ( : 4) شكل  (67)المنبر 

من روابع المسجد اإلبراهٌمً المنبر األثري المصنوع من الخشب وهو ؼاٌاة فاً اإلتقاان وال ٌازال هاذا المنبار قابمااً حتاى 

وقتنا الحاضر ، بجاناب محاراب المساجد مناذ تساعمابة وثالثاة وخمساون عامااً ، هاذا المنبار الاذي شاهد أٌاام عاز المسالمٌن 

عٌاد والمواعظ ودعاً لخلفااء المسالمٌن مان فوقاه علاى طاول هاذه الحقباة وعظمتهم ، فقد ألقٌت من فوقه خطب الجمع واأل

، وتارٌخ الكتابة على المنبر وهً بالخط الكوفً تفٌد بؤنه ُصنع أٌام الخلٌفة الفاطمً المستنصر باهلل معد أبً تمٌم عاام  (68)

صار الفااطمً وبلاػ درجاة م ، وقد ُصنع من خشب الجاوز الجمٌال ومطعام بالعااج الاذي ازدهار فاً الع 1091هـ /  484

 .(70) ، كما أن جزءاً من الواجهة األمامٌة مصنوع من خشب األبنوس (69)بالؽة فً اإلتقان 

                                                                                                                                                                                     
ألبف أث٘ ثنس اىفدٝق زلٜ هللا ػْسٔ دجسساً آخسس ، ٗمسرىل فؼسو ػَسس ثسِ اىخطسبة زلسٜ هللا ػْسٔ ، ٗرؼسد د اىَذبزٝست فسٜ اىَعسبجد اإلظسالٍٞخ ، 

زٜ ٗجدد ثٖدف اىصخسفخ ، صٌ اظزخدٍٖب اىَعٞذُٞ٘ فسٜ مْبئعسٌٖ أتدٍٖب اىَذبزٝت اىَج٘فخ ، ٗأ يت اىظِ أّٖب رؤصسد ثبىذْٞبد اىسٍٗبّٞخ اىفاٞسح اى

ً خساله خالفسخ  644ٕسـ /  24ٗػَبئسٌٕ ىيصخسفخ ، ٗىؼو أتسدً ٍذسساة ٍجس٘ف فسٜ اإلظسالً ٍذسساة اىَعسجد اىْجس٘ٛ اىؽسسٝف اىسرٛ أّؽسٜء فسٜ ػسبً 

خ ىزذدٝد ارجبٓ اىقجيخ ، مَب أُ ٍِ أؼسنبه اىَذبزٝست ٍسب ػضَبُ ثِ ػسبُ زلٜ هللا ػْٔ ، صٌ ـْؼذ اىَذبزٝت ٍِ اىخؽت دزٜ ٝعٖو ّقيٖب ٗتذ اىذبج

زسٜ زظٌ زظَبً ٍعطذبً فٜ جداز اىقجيخ ٍضو ٍذساة اىَابزح اىزٜ رذذ اىفخسح اىَؽسفخ فٜ ٍدْٝخ اىقدض ٍٗذساة شاٗٝخ ػجد اىسسدَِ األزشزٍٗسٜ اى

د اإلثسإَٜٞ اىؽسٝف فسٜ خيٞسو اىسسدَِ ، ّسسط اىَسجسغ ، ؾ رقغ تسة اىذسً اإلثسإَٜٞ فٜ اىخيٞو .  ّٝ٘ط ػَسٗ ، ّجبح أث٘ ظبزح : زتً٘ اىَعج

 .  32ً ، ؾ  1986، ظؼد ش ي٘ه ػجد اىذَٞد : اىؼَبزح ٗاىسُْ٘ فٜ  ٗىخ اإلظالً ، ٍْؽؤح اىَؼبزف اإلظنْدزٝخ ،  102
(59)

 .  47ّٝ٘ط ػَسٗ : خيٞو اىسدَِ اىؼسثٞخ ، ّسط اىَسجغ ، ؾ  
(60)

 . 43إلثسإَٜٞ ثبىخيٞو ، ّسط اىَسجغ ، ؾ ٍذَد ذٝبة أث٘ ـبىخ :  ىٞو اىَعجد ا 
(61)

 .103ّٝ٘ط ػَسٗ ، ّجبح أث٘ ظبزح : زتً٘ اىَعجد اإلثسإَٜٞ اىؽسٝف فٜ خيٞو اىسدَِ ، ّسط اىَسجغ، ؾ 
(62)

 . 45 ب ح ظَٞخ ػجد اىسدَِ اىؽسٝف : أ ٗاز اىعدّخ فٜ ٍدْٝخ اىخيٞو ، ّسط اىَسجغ ، ؾ  
(63)

 .103ّٝ٘ط ػَسٗ ، ّجبح أث٘ ظبزح : زتً٘ اىَعجد اإلثسإَٜٞ اىؽسٝف فٜ خيٞو اىسدَِ ، ّسط اىَسجغ ، ؾ 
(64)

 . 144ظ٘زح اىجقسح ، جصء ٍِ اٟٝخ   
(65)

 .104ّٝ٘ط ػَسٗ ، ّجبح أث٘ ظبزح : زتً٘ اىَعجد اإلثسإَٜٞ اىؽسٝف فٜ خيٞو اىسدَِ ، ّسط اىَسجغ ، ؾ 
(66)

 . 84فيعطِٞ ، ّسط اىَسجغ ، ؾ  ّجٞو خبىد أ ب : ٍدائِ 
(67)

ف٘تسٔ  اىَْجس فٜ اىياسخ : ـسٞاخ اظسٌ اٟىسخ ٍسِ ّجسس ثَؼْسٚ ازرسسغ ، أٍسب فسٜ اقـسطالح فٞنسُ٘ اىَْجسس : ريسل اٟىسخ           أٗ اىَ٘لسغ اىسرٛ ٝسرسسغ 

أثس٘ ظسبزح : زتسً٘ اىَعسجد اإلثسإَٞسٜ  اىخبنت ثؼبٍخ ٗاإلٍبً ثخبـخ فٜ ـسي٘اد اىجَسغ ٗاىؼٞسدِٝ ، ٗٝيقسٜ ٍسِ ػيٞسٔ خطجزسٔ . ٝسّ٘ط ػَسسٗ ، ّجسبح

 . 579اىؽسٝف فٜ خيٞو اىسدَِ ، ّسط اىَسجغ ، ؾ 
(68)

 . 109ـالح ٍ٘ظٜ أث٘ أزٍٞيخ ، ٍذَد فسدبد أث٘ ظسٝخ : اىَعجد اإلثسإَٜٞ ، ّسط اىَسجغ ، ؾ  
(69)

ً ، 1972ربزٝخسٔ ٗآصسبزٓ ، ٕسدٙ اإلظسالً ، األز ُ ،  -ٞسو اىذسً اإلثسإَٞسٜ فسٜ اىخي -ٗفٞق ٗفب اىدجبّٜ : آصبزّب اإلظالٍٞخ ثِٞ اىزٖ٘ٝد ٗاىمٞبع  

 . 992، ؾ  10، ػد   16ٍجيد 
(70)

 . 45 ب ح ظَٞخ ػجد اىسدَِ اىؽسٝف : أ ٗاز اىعدّخ فٜ ٍدْٝخ اىخيٞو ، ّسط اىَسجغ ، ؾ  
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ُبنً المنبر بؤكمله من الخشب ، معتمداً على أسلوب الخرط والتعشٌق )النقار واللساان( وهاو ماا ُعارؾ بنظاام المشاربٌة فاً 

 .(71)الصناعات الخشبٌة 

 هً المدخل والسلم والمنصة : أقسام رئٌسة :ٌتكون المنبر من ثالثة 

شكله مستطٌل ٌقاوم علاى دعاابم خشابٌة تمثال إطااراً للبااب ، حفارت فٌهاا رقاوم متداخلاة بعناصار  القسم األول : المدخل :

م بااب المنبار بالصادؾ وفاً أعلاى البااب ٌوجاد رقام  (72)زخرفٌة نباتٌة نافرة كلها  محفاور علاى مادخل المنبار  (73)، وُطعِّ

بالخط الكوفً المذهب ما ٌلً : " بسم هللا الرحمن الرحٌم نصر من هللا وفتل قرٌب لعبد هللا وولٌه معد أبً تمٌم علٌه وعلى 

آبابه الطاهرٌن وأبنابه البررة األكرمٌن ، صالة باقٌة إلى ٌوم الدٌن ، مما أمر بعمل هذا المنبر السٌد األجال أمٌار الجٌاو  

ؾ اإلسالم ناظر الحرمٌن كافل قضاة المسلمٌن وهادي دعاة المإمنٌن ، أبو النجم بدر المستنصري عضد هللا به الدٌن ، سٌ

وأمتااع بطااول بقابااه أمٌاار المااإمنٌن أدام هللا قدرتااه وأعلااى كلمتااه ، للمشااهد الشاارٌؾ بثؽاار عسااقالن ، مسااجد موالنااا أمٌاار 

 .(74)طالب فً شهور سنة أربع وثمانٌن وأربعماٌة "  المإمنٌن أبً عبد هللا الحسٌن بن على بن أبً

ٌعلو هذا الرقم تاج الباب الذي ٌعتمد على تجاوٌؾ مزخرفة بزخاارؾ مطلٌاة باؤلوان مختلفاة مان الطاالء ، عمادهاا الطاالء 

 ُطلٌات هاً األخارى باؤلوان مختلفاة مان الطاالء (75)الذهبً ، وتعلاو هاذه التجااوٌؾ صافوؾ مان المقرنصاات أو الادالٌات 

ودخلت فٌها رسوم نباتٌة ، وتعلو هذه المقرنصاات طابفاة مان المقصوصاات الخشابٌة التاً تتخاذ شاكل الزهاور ، وهاً ماا 

 .(76) عرؾ بالشرافات أو العرابس ، ُطلٌت هً األخرى بؤلوان من الطالء عمادها الطالء الذهبً

 

كال زخرفٌاة حلزونٌاة محفاورة فاً الخشاب ، ٌتكون من تسع دراجاات واجهاة كال منهاا محاالة بؤشا القسم الثانً : السلم :

ذات ثالثة أو خمسة فصوص ، وٌحؾ الدرج درابزٌن من الجانبٌن مصنوع من الخشب  (77)تتخللها أوراق العنب المشكلة 

قوامه قطعة من الخشب المخروط بؤشكال بٌضاوٌة ، حٌث عشقت القطعة العمودٌة باألفقٌة ، لتتخذ فً النهاٌة شكل الشبكة 

بها إطار خشبً حلً بالرقوم فً الجهات األربع لكل درابزٌن ، وقد ُطلاً السالم كلاه باالطالء البناً إال الرقاوم فقاد ، ٌحٌط 

 .(78) ُطلٌت بطالء ذهبً

 

، ُطلٌات باؤلوان  (79)تتؤلؾ من مقصاورة محمولاة علاى أرباع دعاابم خشابٌة ُزٌنات برساوم نباتٌاة  القسم الثالث : المنصة :

ٌِّنات برساوم نباتٌاة مختلفاة األشاكال  مختلفة من الطالء عمادها الطالء الذهبً وٌعلو هذا السقؾ مقرنصاات هاً األخاري ُز

طلٌت بؤلوان مختلفة من الطالء عمادها الطاالء الاذهبً ، وتعلاو هاذه المقرنصاات شارافات نباتٌاة مثال تلاك التاى فاوق تااج 

لٌاات بااالطالء األخضاار ، ٌعلوهااا هااالل باادٌع المنظاار ، كمااا زخرفاات واجهااة الصاادر ماان الماادخل ، تحااؾ بقبااة لطٌفااة طُ 

 .(80)المقصورة بزخارؾ هندسٌة متداخلة ، طلٌت بؤلوان مختلفة من الطالء عمادها الطالء الذهبً 

                                                           
(71)

 .581ؾّٝ٘ط ػَسٗ ، ّجبح أث٘ ظبزح : زتً٘ اىَعجد اإلثسإَٜٞ اىؽسٝف فٜ خيٞو اىسدَِ ، ّسط اىَسجغ ،  
(72)

 .43ٍذَد ذٝبة أث٘ ـبىخ :  ىٞو اىَعجد اإلثسإَٜٞ ثبىخيٞو ، ّسط اىَسجغ ، ؾ  
(73)

 .581ّٝ٘ط ػَسٗ ، ّجبح أث٘ ظبزح : زتً٘ اىَعجد اإلثسإَٜٞ اىؽسٝف فٜ خيٞو اىسدَِ ، ّسط اىَسجغ ، ؾ 
(74)

، ّقسالً ػسِ رقسٝسس اـسالح ٗاػَسبز اىَعسجد  110َسجسغ ، ؾ ـالح ٍ٘ظٜ أث٘ أزٍٞيخ ، ٍذَد فسدبد أث٘ ظسٝخ : اىَعجد اإلثسإَٜٞ ، ّسسط اى 

 . 8ً ؾ  1966اإلثسإَٜٞ ثبىخيٞو ظْخ 
(75)

 اىَقسّفسبد أٗ اىسسدقٝبد : ٕسٜ ّسس٘ع ٍسِ اىصْٝسسخ اىَؼَبزٝسخ رؽسسجٔ خالٝسب اىْذسسو ٗتسد ٝسجسسغ رسبزٝخ اظسسزاالىٖب فسٜ فسسِ اىَؼَسبز اإلظسسالٍٜ اىسٚ اىقسسسُ 

ػَسٗ ، ّجبح أث٘ ظبزح : زتً٘ اىَعجد اإلثسإَٜٞ اىؽسٝف فٜ خيٞو اىسدَِ ، ّسسط اىَسجسغ ، ؾ  اىخبٍط اىٖجسٛ اىذب ٛ ػؽس اىَٞال ٛ . ّٝ٘ط

581 . 
(76)

 .581ّٝ٘ط ػَسٗ ، ّجبح أث٘ ظبزح : زتً٘ اىَعجد اإلثسإَٜٞ اىؽسٝف فٜ خيٞو اىسدَِ ، ّسط اىَسجغ ، ؾ 
(77)

 .43ٍذَد ذٝبة أث٘ ـبىخ :  ىٞو اىَعجد اإلثسإَٜٞ ثبىخيٞو ، ّسط اىَسجغ ، ؾ  
(78)

 .581ّٝ٘ط ػَسٗ ، ّجبح أث٘ ظبزح : زتً٘ اىَعجد اإلثسإَٜٞ اىؽسٝف فٜ خيٞو اىسدَِ ، ّسط اىَسجغ ، ؾ 
(79)

 . 43ٍذَد ذٝبة أث٘ ـبىخ :  ىٞو اىَعجد اإلثسإَٜٞ ثبىخيٞو ، ّسط اىَسجغ ، ؾ  
(80)

 .581ّط ػَسٗ ، ّجبح أث٘ ظبزح : زتً٘ اىَعجد اإلثسإَٜٞ اىؽسٝف فٜ خيٞو اىسدَِ ، ّسط اىَسجغ ، ؾٝ٘ 
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، حتاى ال تقاع  (81)وقد قام صالا الدٌن األٌوبً بنقل هذا المنبر مان عساقالن إلاى الحارم اإلبراهٌماً عنادما هادم عساقالن 

 .(82)عسقالن حصٌنة فً ٌد الفرنجة 

، وهاً (83)تقاع فاً الجهاة المقابلاة للمحاراب فاً نهاٌاة مصالً اإلساحاقٌة مان الجهاة الشامالٌة  دكة المؤذذنٌن ) المبلؤ( ( :

عاددها ساتة أعمادة رخامٌاة ، ولهاا درابازٌن مان الحدٌاد   (84)مقصورة تقوم على عمد من الرخام فً ؼاٌة الحسن والجمال،

فاـً نـاـابب الـشاـام  (86)، وهى من عماارة األمٌار ساٌؾ الـدٌاـن تنكاز  (85)والحٌطان مؽطـاة بالرخـام من جهـاتهـا األربـع 

 .(87)م  732محمـد بن قــالوون فً سنة سلـطنـة المـلـك الـنـاصــر 

 

 :مداخل الغار الشرٌف

 على النحو التالى: مداخل للغار الشرٌفٌوجد ثالثة 

، مؽطاى ببالطاة أزاحهاا االحاتالل  (88)ٌوجد بإزاء المنبر فى الجانب الؽرباً مان مصالً     اإلساحاقٌة المدخل األول  -

م إثر دخول مستوطنٌن آن ذاك إلى هذه المؽارة ، ولم ٌعٌدوها إلى مكانها الساابق ، حٌاث وضاعت  1976اإلسرابٌلً عام 

 .(89)بشكل معكوس وثبتت باإلسمنت 

ة ببالطاة كبٌارة ، وهاً فتحاة كبٌارة مؽلقا (90)فٌقاع باٌن قباري ساٌدنا إساحاق وزوجتاه الساٌدة رفقاة  أما المؤدخل الثؤانً -

 .(91)م 1.9×م 2.5محكمة مساحتها 

 

 ٌقع تحت قبة ببر الؽار والتى سٌتم الحدٌث عنها مع ببر الؽار . بٌنما المدخل الثالث  -

تقع فً الجانب الشمالى من مصلً اإلسحاقٌة مقابل المحراب والمنبر ، وٌوجد لهذا الببر فتحة تبعد عان الادرج  بئر الغار :

ماان الحجاار تنتهااً      (93)، وعاادد درجااات بباار الؽااار خمااس عشاار درجااة  (92)المااإدي إلااى بباار الؽااار مسااافة متاار ونصااؾ 

 .(95)، وٌقع علً جانبٌه قاعات الؽار السفلٌة سم وطوله عشرون متراً  80× سم  70منتظم أبعاده  (94)بسرداب 

، (96)تقع هذه القبة فً ناحٌة الشمال ، وتنتهً بانحناء شدٌد إلى الؽرفة التً تقع تحت فتحاة بااب الؽاار السافلٌة  قبة الغار :

اة بابالط وأبعاد هذه الؽرفاة طولهاا ثالثاة أمتاار وعرضاها ثالثاة أمتاار وارتفااع ساقفها خمساة أمتاار ، وأرض الؽرفاة مؽطا

حجري ، وجدرانها مطلٌة بالجٌر األبٌض وارتفاع جدرانها متر ونصؾ بشاكل مساتقٌم ثام بعاد ذلاك تبادأ بالتحادب بواساطة 

                                                           
(81)

 . 145، ؾ  1ٍجٞس اىدِٝ اىذْجيٜ اىؼيَٜٞ : األّط اىجيٞو ثزبزٝخ اىقدض ٗاىخيٞو ، ّسط اىَسجغ ، جـ  
(82)

 .66سجغ ، ؾ ّظَٚ اىجؼجخ : اىخيٞو اىقدَٝخ ظذس ٍدْٝخ ٗػَبزح ربزٝخٞخ ، ّسط اىَ 
(83)

 .43ٍذَد ذٝبة أث٘ ـبىخ :  ىٞو اىَعجد اإلثسإَٜٞ ثبىخيٞو ، ّسط اىَسجغ ، ؾ  
(84)

 .  995،  994ربزٝخٔ ٗآصبزٓ ، ّسط اىَسجغ ، ؾ  -اىذسً اإلثسإَٜٞ فٜ اىخيٞو  -ٗفٞق ٗفب اىدجبّٜ : آصبزّب اإلظالٍٞخ ثِٞ اىزٖ٘ٝد ٗاىمٞبع  
(85)

 . 145، ؾ  1األّط اىجيٞو ثزبزٝخ اىقدض ٗاىخيٞو ، ّسط اىَسجغ ، جـ  ٍجٞس اىدِٝ اىذْجيٜ اىؼيَٜٞ : 
(86)

اىْبـسس ظٞف اىدِٝ رْنص : ٕ٘ األٍٞس ظٞف اىدِٝ رْنص ثِ ػجد هللا اىْبـسٛ اىَينٜ ، ٗمبُ ٝنْٜ ثؤثٜ ظؼٞد ، ر٘ىٜ ّٞبثسخ اىؽسبً فسٜ ظسيطْخ اىَيسل  

ٕسـ /  741 - 713ػيٚ اىؽبً ، ٍدح صَبّٞخ ٗػؽسسِٝ ػبٍسبً فسٜ اىؼٖسد اىََيس٘مٜ ٍسِ ػسبً  ً ،  ٞس أّٔ مبُ ّبئجبً  1331ٕـ /  732ٍذَد ثِ تالُٗٗ ػبً 

ً ، تبً ثؤػَبه مضٞسح ٍْٖب رسخٌٞ اىَفيٜ اىسئٞعٜ فٜ اىَعجد اإلثسإَٜٞ اىؽسٝف ، مَب أّؽؤ اىَدزظسخ اىزْنصٝسخ فسٜ اىقسدض فسٜ ػسبً  1340 - 1312

ٕسـ /  741، ر٘فٜ رْنص ٍعٍَ٘بً ثقيؼخ اقظنْدزٝخ ًٝ٘ اىضالصبء اىذب ٛ ٗاىؼؽسِٝ ٍسِ ٍذسسً ظسْخ ً ، مَب جس اىَٞبٓ اىٚ ٍدْٝخ اىقدض  1328ٕـ /  729

ً . ٗػسف ثؼدح أىقبة ٍضسو :  1343ٕـ / 744ً ، ٗ فِ ثبإلظنْدزٝخ ، صٌ ّقو زفبرٔ اىٚ  ٍؽق ، ٗ فِ فٖٞب ىٞيخ اإلصِْٞ اىخبٍط ٍِ زجت ظْخ  1340

ٍِ اىق٘ح ، ٗاىْعجخ ) اىْبـسٛ ( ّظساً ىزجؼٞزٔ فٜ اىذنٌ ىيََبىٞسل ، ٗػسسف أٝمسبً ثسـ ) مبفسو اىََبىسل ( ىيدقىسخ  ) اىعٞف ٗاىعٞسٞخ ( ىيدقىخ ػيٚ ٍنبّزٔ

سجسغ ، ػيٚ أّٔ ّبئت اىعيطبُ فٜ اىذنٌ ػيٚ ٗقٝزٔ . ّٝ٘ط ػَسٗ ، ّجبح أث٘ ظبزح : زتً٘ اىَعجد اإلثسإَٜٞ اىؽسٝف فٜ خيٞو اىسدَِ ، ّسسط اىَ

 .  353ؾ 
(87)

 . 144َد ظؼٞد ـبفٜ : ٍدْٝخ اىخيٞو فٜ اىؼفس اىََي٘مٜ ، ّسط اىَسجغ ، ؾ ظؼٞد ٍذ 
(88)

 . 47 ب ح ظَٞخ ػجد اىسدَِ اىؽسٝف : أ ٗاز اىعدّخ فٜ ٍدْٝخ اىخيٞو ، ّسط اىَسجغ ، ؾ  
(89)

 .43ٍذَد ذٝبة أث٘ ـبىخ :  ىٞو اىَعجد اإلثسإَٜٞ ثبىخيٞو ، ّسط اىَسجغ ، ؾ  
(90)

 . 47 ب ح ظَٞخ ػجد اىسدَِ اىؽسٝف : أ ٗاز اىعدّخ فٜ ٍدْٝخ اىخيٞو ، ّسط اىَسجغ ، ؾ  
(91)

 .43ٍذَد ذٝبة أث٘ ـبىخ :  ىٞو اىَعجد اإلثسإَٜٞ ثبىخيٞو ، ّسط اىَسجغ ، ؾ  
(92)

 . 92ـالح ٍ٘ظٜ أث٘ أزٍٞيخ ، ٍذَد فسدبد أث٘ ظسٝخ : اىَعجد اإلثسإَٜٞ ، ّسط اىَسجغ ، ؾ  
(93)

 . 147، ؾ  1ٍجٞس اىدِٝ اىذْجيٜ اىؼيَٜٞ : األّط اىجيٞو ثزبزٝخ اىقدض ٗاىخيٞو ، ّسط اىَسجغ ، جـ  
(94)

 .  995،  994ربزٝخٔ ٗآصبزٓ ، ّسط اىَسجغ ، ؾ  -اىذسً اإلثسإَٜٞ فٜ اىخيٞو  -ٗفٞق ٗفب اىدجبّٜ : آصبزّب اإلظالٍٞخ ثِٞ اىزٖ٘ٝد ٗاىمٞبع  
(95)

 . 92ٍذَد فسدبد أث٘ ظسٝخ : اىَعجد اإلثسإَٜٞ ، ّسط اىَسجغ ، ؾ ـالح ٍ٘ظٜ أث٘ أزٍٞيخ ،  
(96)

 .50ٍذَد ذٝبة أث٘ ـبىخ :  ىٞو اىَعجد اإلثسإَٜٞ ثبىخيٞو ، ّسط اىَسجغ ، ؾ  
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جداران طوٌالن ُبنً علٌهما قوس من الحجارة ) تشكل قبة الؽاار ( ، وقارب أعلاً ارتفااع للساقؾ توجاد فتحاة البااب التاى 

 .(97)تسرج منها القنادٌل 

لقبلٌة من الؽرفة محراب مملوكً مزخرؾ بالمقرنصات تعلوه لوحة من الرخام منقو  علٌها  جازء مان آٌاة وفً الزاوٌة ا

م باإلضاافة إلاى بعاض اآلٌاات القرآنٌاة        1/10/1981الكرسً ، كسرت بفعل التخرٌاب مان قبال المساتوطنٌن الٌهاود عاام 

طااام كثٌاار ، وحالتااه سااٌبة للؽاٌااة ممااا ٌوجااب ترمٌمهااا وعثاار علااى هااذا الاارقم داخاال الؽااار الشاارٌؾ بااٌن ح (98)المنقوشااة ، 

 . (99)والحفاظ علٌها ، وطول اللوحة مابة وعشرون سنتٌمتراً وعرضها ستون سنتٌمتراً 

وباب الؽار عبارة عن بالطة مستدٌرة لها ؼطاء من نحاس ُثقبت بثقاوب متعاددة صاؽٌرة كاً تفسال المجاال لادخول الهاواء 

، وترتفااع بالطااة باااب الؽااار عاان األرض حااوالى ثالثااون ساانتٌمتراً وٌبلااػ قطرهااا  (100)إلااى قنادٌاال الزٌاات حتااى ال تنطفااا 

م علاى أربعاة أعمادة رخامٌاة كتاب علٌهاا نقا  حجاري طولاه ساتة حوالى سابعة وسابعون سانتٌمتراً ، وتعلاو الببار قباة تقاو

وأربعون سنتٌمتراً ونق  علٌه " اللهم ٌا عالم بما ٌكون أٌد بنصارك موالناا السالطان محماد بان قاالوون ، أمار بإنشااء هاذه 

 .(101)عز نصره " القبة المباركة فً أٌام موالنا السلطان الملك الناصر ناصر الدنٌا والدٌن محمد بن قالوون الصالحً 

 

 ثانٌاً : مصلى اإلبراهٌمٌة : 

ٌنسب إلى أباً األنبٌااء ساٌدنا إباراهٌم الخلٌال علٌاه الصاالة والساالم ، وٌمكان الوصاول إلٌاه مان جهتاً اإلساحاقٌة ورواق 

 .(102)الصحن المإدي إلى الٌعقوبٌة 

إذا دخل الزابر الحرم من وسط السور الشرقً رأي على مٌمنته صحناً مكشوفاً ٌقسم المكان إلاى قسامٌن : الجازء الجناوبً 

الذي ٌضم ضرٌحً سٌدنا إبراهٌم علٌه السالم والسٌدة سارة رضً هللا عنها ، أما الجازء الثاانً فهاو الجازء الؽرباً الاذي 

 .(103)ٌدة رفقة رضً هللا عنها ٌحوي ضرٌحً سٌدنا إسحاق علٌه السالم والس

 الحضرة اإلبراهٌمٌة : 

عند الخاروج مان بٌات الصاالة الاربٌس عبار البااب األوساط ، نجاد سااحة تفصال باٌن مشاهدى ساٌدنا إباراهٌم علٌاه الساالم 

، وتتوساط الحارم  (105)وهذه الساحة ُتسمى الحضرة اإلبراهٌمٌة وهى مستطٌلة الشكل  (104) والسٌدة سارة رضً هللا عنها

 .(107) ، وتصل بٌن الصحن المكشوؾ عبر الرواق الخارجً شماالً والمصلً الربٌس         جنوباً  (106)اإلبراهٌمً

على جدران قبة الخلٌل فوق مدخل المصلً  (108)وجدرانها مإزرة بالرخام ٌعلوه طراز رخامً دقٌق مطعم بالصدؾ 

 قٌشانً فوق جدار قبة السٌدة سارة رضً هللا عنها وهذا نص ما كتب علٌها:الربٌس ، ثم أُكمل بكتابات على بالطات من ال

 "بسم هللا الرحمن الرحٌم
 ُك ِمَن ٱۡلُمۡشِرِكٌَن ٌَ ِ َحِنٌٗفا َولَۡم  َّ ٗة َقاِنٗتا هللِّ ِهٌَم َكاَن أُمَّ ) ِمصطفى على أفندي سنة   " (109)إِنَّ إِۡبَرَٰ

 .(110)هـ (  1233

                                                           
(97)

 . 92ـالح ٍ٘ظٜ أث٘ أزٍٞيخ ، ٍذَد فسدبد أث٘ ظسٝخ : اىَعجد اإلثسإَٜٞ ، ّسط اىَسجغ ، ؾ  
(98)

 .50و اىَعجد اإلثسإَٜٞ ثبىخيٞو ، ّسط اىَسجغ ، ؾ ٍذَد ذٝبة أث٘ ـبىخ :  ىٞ 
(99)

 .175ّٝ٘ط ػَسٗ ، ّجبح أث٘ ظبزح : زتً٘ اىَعجد اإلثسإَٜٞ اىؽسٝف فٜ خيٞو اىسدَِ ، ّسط اىَسجغ ، ؾ 
(100)

 . 350، ؾ  5ٍفطسٚ ٍسا  اىدثبؽ : ثال ّب فيعطِٞ ، ّسط اىَسجغ ، جـ  
(101)

 . 51،  50ٍذَد ذٝبة أث٘ ـبىخ :  ىٞو اىَعجد اإلثسإَٜٞ ثبىخيٞو ، ّسط اىَسجغ ، ؾ  
(102)

 . 33ٍذَد ذٝبة أث٘ ـبىخ : ّسط اىَسجغ ، ؾ  
(103)

 . 45 ب ح ظَٞخ ػجد اىسدَِ اىؽسٝف : أ ٗاز اىعدّخ فٜ ٍدْٝخ اىخيٞو ، ّسط اىَسجغ ، ؾ  
(104)

 . 72بزح ربزٝخٞخ ، ّسط اىَسجغ ، ؾ ّظَٚ اىجؼجخ : اىخيٞو اىقدَٝخ ظذس ٍدْٝخ ٗػَ 
(105)

 . 78ـالح ٍ٘ظٜ أث٘ أزٍٞيخ ، ٍذَد فسدبد أث٘ ظسٝخ : اىَعجد اإلثسإَٜٞ ، ّسط اىَسجغ ، ؾ  
(106)

 . 85ّبـس خعسٗ : ظسس ّبٍخ ّسط اىَسجغ ، ؾ  
(107)

 .106غ ، ؾّٝ٘ط ػَسٗ ، ّجبح أث٘ ظبزح : زتً٘ اىَعجد اإلثسإَٜٞ اىؽسٝف فٜ خيٞو اىسدَِ ، ّسط اىَسج 
(108)

 . 33ٍذَد ذٝبة أث٘ ـبىخ :  ىٞو اىَعجد اإلثسإَٜٞ ثبىخيٞو ، ّسط اىَسجغ ، ؾ  
(109)

 .  20ظ٘زح اىْذو آٝٔ   
(110)

 .79،  78ـالح ٍ٘ظٜ أث٘ أزٍٞيخ ، ٍذَد فسدبد أث٘ ظسٝخ : اىَعجد اإلثسإَٜٞ ، ّسط اىَسجغ ، ؾ  
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علاى مصاالل  (111)والباب الذى ٌإدى إلى مصلً اإلسحاقٌة ٌعلوه نق  أثاري ٌشاٌر إلاى وقاؾ أراضاً دورا وكفار برٌاك 

 .(112)المسجد اإلبراهٌمً الشرٌؾ 

أما الجزء الذي فوق الباب المإدي إلى الرواق المكشوؾ فهو خاٍل من الرخام والقٌشانً ، وبكل ركن عماود مان الرخاام ، 

، ٌشكل رقم الحضارة اإلبراهٌمٌاة إزاراً ٌلتاؾ حاول حجارة الحضارة  (113)ٌعلو هذا الطراز جمٌعه طراز آخر من الرخام 

باواب األربعاة التاً فاً الحجارة صاعوداً     ونازوالً ، وهاو عباارة عان إزار من داخلها ، متخذاً وضعاً أفقٌاً ، متجاوزاً األ

ت إلى جانب بعضها الابعض علاى التاوالى ، حٌاث ٌبادأ اإلزار مان ركان الحضارة  رخامً أبٌض ، ٌتكون من لوحات ُرصَّ

سه بمستوى أقل من ذلك ، الشمالى الؽربً فوق مدخل حجرة مقام سٌدنا إبراهٌم الخلٌل علٌه السالم ، وٌنتهً عند الركن نف

متاراً ، بٌنماا ٌبلاػ  18880متاراً ، وٌبلاػ مجماوع طاول إزار الارقم  3880إذ ٌرتفع فاوق األباواب ، فٌبلاػ ارتفاعاه حاوالى 

 .(114)سنتٌمتراً  50عرضه 

ۡعقُوَب أُ   بسم هللا الرحمن الرحٌمرقم على اإلزار "  ٌَ َق َو ِهٌَم َوإِۡسَحَٰ َدَنآ إِۡبَرَٰ ُهم َوٱۡذُكۡر ِعَبَٰ آ أَۡخلَۡصَنَٰ ِر إِنَّ ِدي َوٱأۡلَۡبَصَٰ ٌۡ ْولًِ ٱأۡلَ

َسَع َوذَ  ٌَ ِعٌَل َوٱۡل اِر َوٱۡذُكۡر إِۡسَمَٰ ٌَ َن ٱأۡلَۡخ ٌۡ ُهۡم ِعنَدَنا لَِمَن ٱۡلُمۡصَطَف اِر َوإِنَّ َذا ِذۡكٞرۚ َوإِنَّ ِبَخالَِصٖة ِذۡكَرى ٱلدَّ اِر َهَٰ ٌَ َن ٱأۡلَۡخ ا ٱۡلِكۡفِلۖٞ َوُكّلٞ مِّ

ِقٌ كِ   َ َن لَُحۡسَن مَ لِۡلُمتَّ ُب ُمتَّ َحٗة لَُّهُم ٱأۡلَۡبَوَٰ َفتَّ ِت َعۡدٖن مُّ ۡرِؾ   ِاٖب َجنََّٰ ُت ٱلطَّ ِصَرَٰ ِكَهٖة َكِثٌَرٖة َوَشَراٖب َوِعنَدُهۡم َقَٰ ۡدُعوَن ِفٌَها ِبَفَٰ ٌَ ٌَن ِفٌَها 

َذا لَِرۡزقَُنا َما لَ  ۡوِم ٱۡلِحَساِب إِنَّ َهَٰ ٌَ َذا َما ُتوَعُدوَن لِ ِؽٌَن لََشرَّ مَ أَۡتَراٌب َهَٰ
َذۚا َوإِنَّ لِلطََّٰ َفاٍد َهَٰ ۡصلَۡوَنَها َفِبۡبَس ٱۡلِمَهاُد   َ ُهۥ ِمن نَّ ٌَ َم  اٖب َجَهنَّ

اٞق  ُذوقُوهُ َحِمٌٞم َوَؼسَّ ٌَ َذا َفۡل ِ َعلَى ٱلنَّاِس  " ثم ٌتبع الرقم بقوله تعالى :   "(115   )َهَٰ ِهٌَمۖٞ َوَمن َدَخلَُهۥ َكاَن َءاِمٗنۗا َوهلِلَّ َقاُم إِۡبَرَٰ مَّ

لَِمٌَن  ًٌّ َعِن ٱۡلَعَٰ َ َؼِن  َوَمن َكَفَر َفإِنَّ ٱهللَّ
ِه َسِبٌاٗلۚ ٌۡ ِت َمِن ٱۡسَتَطاَع إِلَ ٌۡ ثم انتهى     بقوله : " صدق هللا العظٌم   " (116)ِحجُّ ٱۡلَب

 .(117)وصدق رسوله الكرٌم " 

وباقً الجدران والسقؾ المعقود بشكل مصلبات مبٌض ومدهون بدهان الزٌت ، وبالساحة ٌوجد مدخل مشهد سٌدنا إبراهٌم 

علٌه السالم والسٌدة سارة رضاً هللا عنهاا ، كماا ٌوجاد المادخل األوساط للمصالً الاربٌس ، ٌقابلاه البااب الموصال لارواق 

 .(118)الصحن المكشوؾ ، ٌعلوه شباك جصً 

 

 اق اإلبراهٌمً : الرو

ٌقع تجاه مشهدي سٌدنا إبراهٌم الخلٌل علٌه السالم ، والسٌدة سارة رضً هللا عنها وهو عبارة عن رواق ذي ساقؾ معقاود 

بشكل مصلبات ؼٌر منتظم ، ٌفصله عن الصحن المكشوؾ ثاالث دعاماات وعقاود بهاا أقاواس مان الحجار ، منهاا   (119)، 

دعامتان  متماثلتان ، أما الدعامة الثالثاة فهاى أصاؽر منهماا ، كماا أن أجازاء مان الجادار ماإزرة بالرخاام ، وبقٌاة األجازاء 

جمٌاع الادعامات مبٌضاة والجازء العلاوي مان الجادار والساقؾ  مإزرة ببٌاض مدهون بدهان الزٌت تقلٌداً للرخاام ، وكاذلك

(120). 

 

                                                           
(111)

 مسس ثسٝل : ٕٜ تسٝخ ثْٚ ّؼٌٞ دبىٞبً .  
(112)

 .  33ٍذَد ذٝبة أث٘ ـبىخ :  ىٞو اىَعجد اإلثسإَٜٞ ثبىخيٞو ، ّسط اىَسجغ ، ؾ  
(113)

 .79ـالح ٍ٘ظٜ أث٘ أزٍٞيخ ، ٍذَد فسدبد أث٘ ظسٝخ : اىَعجد اإلثسإَٜٞ ، ّسط اىَسجغ ، ؾ  
(114)

 .106ؾّٝ٘ط ػَسٗ ، ّجبح أث٘ ظبزح : زتً٘ اىَعجد اإلثسإَٜٞ اىؽسٝف فٜ خيٞو اىسدَِ ، ّسط اىَسجغ ،  
(115)

 . 57-45ظ٘زح ؾ ، اٟٝبد   
(116)

ٞذ ( .ْٝقفٖب جصء ٍِ أٗىٖب ٕٗ٘ ت٘ىٔ رؼبىٜ :  97ظ٘زح آه ػَساُ ، اٟٝخ    َٰ ِّْ  ثٞ 
ذ ُۢ اٝ َٰ ٔ  ء   ) فٞ 

(117)
 . 132 – 107ّٝ٘ط ػَسٗ ، ّجبح أث٘ ظبزح : زتً٘ اىَعجد اإلثسإَٜٞ اىؽسٝف فٜ خيٞو اىسدَِ ، ّسط اىَسجغ ،          ؾ  

(118)
 . 79ـالح ٍ٘ظٜ أث٘ أزٍٞيخ ، ٍذَد فسدبد أث٘ ظسٝخ : اىَعجد اإلثسإَٜٞ ، ّسط اىَسجغ ، ؾ  

(119)
 . 39ٍذَد ذٝبة أث٘ ـبىخ :  ىٞو اىَعجد اإلثسإَٜٞ ثبىخيٞو ، ّسط اىَسجغ ، ؾ  

(120)
 . 81ـالح ٍ٘ظٜ أث٘ أزٍٞيخ ، ٍذَد فسدبد أث٘ ظسٝخ : اىَعجد اإلثسإَٜٞ ، ّسط اىَسجغ ، ؾ  
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 ثالثاً : مصلى الٌعقوبٌة :

ٌُنسب هذا المصلً إلى سٌدنا ٌعقوب علٌه الساالم ، وٌشاتمل علاى مشاهد ساٌدنا ٌعقاوب علٌاه الساالم وزوجتاه الساٌدة البقاة 

مسااتطٌلة الشااكل ، ذات سااقؾ معقااود بشااكل مصاالبات ، وسااقفها  (121)رضااً هللا عنهااا ، وهمااا متقااابالن وٌفصاالهما ردهااة 

وجمٌع جدرانها مبٌضة ومدهونة بادهان الزٌات المزخارؾ ، وال تحتاوي علاى شابابٌك ، وإنماا تحتاوى علاى أباواب ، بااب 

، منهم ٌإدي إلى الصحن المكشوؾ ، وباب مشهد سٌدنا ٌعقاوب علٌاه الساالم ، وبااب مشاهد الساٌدة البقاة رضاً هللا عنهاا 

 (123)الصؽٌرة بهاا جاماات  (122)وكذلك بابان لؽرؾ السدنة ، كما ٌوجد بالجزء العلوي من جدارها الؽربً بعض الطاقات 

ؼٌر مناسبة ، كما ٌوجد فً هذا الجزء من الحرم ُؼرؾ ُتستعمل لسدنة المسجد ومخازن ، وجمٌع جدرانها وأسقفها مدهونة 

 .(124)، ولٌس لها أى شباك 

سٌدنا ٌعقوب علٌه السالم والسٌدة البقة رضً هللا عنها مستطٌلة الشاكل ذات ساقؾ معقاود ولاٌس لهاا والساحة بٌن مشهدي 

 .(125) شبابٌك ، وتبلػ مساحتها خمس وأربعون  متراً مربعاً 

 

 رابعاً : مصلً المالكٌة : 

، وٌتؤلؾ  (126) إلبراهٌمًٌقع مصلً المالكٌة فً الشمال الؽربً ، بجانب المدخل الثانً للحرم اإلبراهٌمً خلؾ المصلً ا

ناااظر  (128)، عمااره األمٌاار شااهاب الاادٌن الٌؽمااوري  (127)ماان رواق مسااتطٌل الشااكل ٌتصاادره محااراب مؽطااً بالقٌشااانً 

 .(130) (129)الحرمٌن الشرٌفٌن ونابب السلطنة فً دولة الملك الظاهر برقوق 

 

 أبواب رواق المالكٌة: 

وباب ٌفضً إلى ؼرفة اآلذان ٌوجد فً رواق المالكٌة خمسة أبواب هً : الباب الموصل إلى الصحن ، وباب اإلسحاقٌة ، 

 .(132)سٌدنا ٌوسؾ الصدٌق علٌه السالم وباب ٌفضً إلى مقام وباب ٌفضً إلى مدرسة السلطان حسن، ،  (131)

                                                           
(121)

 . 32ٍذَد ذٝبة أث٘ ـبىخ :  ىٞو اىَعجد اإلثسإَٜٞ ثبىخيٞو ، ّسط اىَسجغ ، ؾ  
(122)

اىطبتبد : جَغ نبتخ ، ٍؼسثخ ٍِ اىسبزظٞخ ػيٚ ٗشُ ثسبة ، ٕٗسٜ ٍسب ػطسف ٍسِ األثْٞسخ أٛ جؼسو مسبىق٘ض ٍسِ تْطسسح ّٗبفسرح ٍٗسب أؼسجٔ ذىسل .   

 .84ـالح ٍ٘ظٜ أث٘ أزٍٞيخ ، ٍذَد فسدبد أث٘ ظسٝخ : اىَعجد اإلثسإَٜٞ ، ّسط اىَسجغ ، ؾ 
(123)

ٞخ ػيٚ ٗشُ  بز ، ٍٗؼْبٕب اىصجبط . ٍذَد ػيٚ األّعٜ : اىدزازٙ اىالٍؼبد فسٜ ٍْزخجسبد اىجبٍبد : ٍسس ٕب جبً ، ٕٗٚ ميَخ ٍؼسثخ ٍِ اىزسم 

 .184اىيابد ، ّسط اىَسجغ ، ؾ 
(124)

 . 84،  82ـالح ٍ٘ظٜ أث٘ أزٍٞيخ ، ٍذَد فسدبد أث٘ ظسٝخ : اىَعجد اإلثسإَٜٞ ، ّسط اىَسجغ ، ؾ  
(125)

، ّقسالً ػسِ اىَنزست اىَؼَسبزٛ اىْٖدظسٜ ، ىجْسخ اػَسبز  61٘مٜ ، ّسسط اىَسجسغ ، ؾ  ػسبء اٝسب  ػَسسٗ : اىَعسجد اإلثسإَٞسٜ فسٜ اىؼفسس اىََيس 

 .1اىخيٞو ، رقسٝس ػِ ٍعبدبد اىَفيٞبد ٗاىَقبٍبد فٜ اىذسً اإلثسإَٜٞ ، ؾ 
(126)

 .21ٍذَد ذٝبة أث٘ ـبىخ :  ىٞو اىَعجد اإلثسإَٜٞ ثبىخيٞو ، ّسط اىَسجغ ، ؾ  
(127)

 .27، ؾ ٍذَد ذٝبة أث٘ ـبىخ : ّسط اىَسجغ  
(128)

فسٜ األٍٞس ؼٖبة اىدِٝ اىٞاَ٘زٛ : ٕ٘ ؼٖبة اىدِٝ أدَدح ثِ اىٞاَ٘زٛ ّباس اىذسٍِٞ اىؽسٝسِٞ ّٗبئت اىعيطْخ ثبىقدض اىؽسٝف ٗثيد اىخيٞسو ،  

ٍجٞسس اىسدِٝ  ً ، أثطسو اىَنس٘ض ٗاىَظسبىٌ ٗاىسظسً٘ اىزسٜ أدسدصٖب اىْس٘اة تجيسٔ ثبىقسدض اىؽسسٝف . 1388ٕسـ /  790ً دزٜ  1382ٕـ /  784اىسزسح ٍِ 

.  ٍذَد ذٝبة أث٘ ـبىخ :  ىٞو اىَعجد اإلثسإَٞسٜ ثبىخيٞسو  146، ؾ  1اىذْجيٜ اىؼيَٜٞ : األّط اىجيٞو ثزبزٝخ اىقدض ٗاىخيٞو ، ّسط اىَسجغ ، جـ 

 . 27، ّسط اىَسجغ ، ؾ 
(129)

ِ جسمط اىخ٘اجب ػضَبُ أثزبػسٔ ٍْسٔ ٝيجاسب اىنجٞسس اىَيل اىظبٕس ثست٘  : ٕ٘ ثست٘  ثِ أّؿ اىظبٕس أث٘ ظؼٞد اىجسمعٜ اىؼضَبّٜ ّعجخ ىجبىجٔ ٍ 

َِٞ ّسسٚ اىسٚ فٜ ظْخ أزثغ ٗظزِٞ ٗظجؼَبئخ ، ٗاظَٔ دْٞئر  اىطْجاب فعَبٓ ىْزس٘ء فسٜ ػْٞسٔ ثست٘تسبً ٗمسبُ ٍسِ جَيسخ ٍَبىٞنسٔ اىنزبثٞسخ صسٌ مسبُ ثؼسد تزيسٔ فس

زو رستٚ اىٚ اٍسح أزثؼسِٞ ٗمسبُ فسٜ جَبػسخ ٍسِ اخ٘رسٔ فسٜ اىنسك صٌ ارفو ثَْجل ّبئت اىؽبً ٗدمس ٍؼٔ اىٚ ٍفس فبرفو ثبألؼسف ؼؼجبُ فيَب ت

نخ أربثنسب خدٍخ أٝجل اىجدزٛ صٌ ىَب تبً نيقزَس ػيٚ ٍخدٌٍٖٗ ٗتجك ػيٞٔ زمت ثست٘  ٗثسمخ ٍِٗ ربثؼَٖب ػيٞٔ ، ٗأتبٍب نؽزَس اىؼالئٜ ثزدثٞس اىََي

األٍس اىٜ اظزقساز ثست٘  ٗثسمخ فٜ رسدثٞس اىََينسخ ثؼسد اىقسٞك ػيٞسٔ  ، ٗاظزَسٗا فٜ خدٍزٔ اىٚ أُ تبً ػيٞٔ ٍَبىٞنٔ فٜ أٗاخس ظْخ رعغ ٗظجؼِٞ فآه

ٜ فيٌ ٝيجش أُ اخزيسب ٗرجبْٝذ أ سالَٖب ، ٗمـــبُ ثست٘  تد ظنسـِ اقظسطجو فسؤٗه ؼسٜء ـسْؼٔ أُ تسجك ػيسٚ صالصسخ ٍسِ أمسبثس األٍسساء ٍَسِ مسبُ فس

ٚ أُ تسجك ػيسٚ ثسمسخ ٗظسجِ ثبقظسنْدزٝخ ، ٗاّسسس  ثستس٘  ثبىزسدثٞس ٍسغ أرجبع ثسمخ فجيأ ذىل ، فسمست ػيسٚ ثستس٘  ٗ اٍسذ اىذسسة ثَْٖٞسب أٝبٍسبً اىس

خ ٗاىقمسبح ردثٞسٓ ظساً األٍس ىْسعٔ اظزقالقً ، اىٚ أُ  خو زٍمبُ ظْخ أزثغ ٗصَبِّٞ ، فجيط دْٞئسر ػيسٚ رخسذ اىَيسل ٗىقست ثبىظسبٕس ، ٗثبٝؼسٔ اىخيٞسس

ىسٚ  ٗز إٔيسٔ ثبىقيؼسخ ، ٕٗس٘ أٗه ٍسِ ٍيسل ٍفسس ٍسِ اىؽسامعسخ ، اظسزَس فسٜ ٗاألٍساء فَِ  ٌّٖٗ ، ٗخيؼس٘ا اىفسبىخ دسبجٜ ثسِ األؼسسف ٗ خسو ثسٔ ا

ً . ؼسَط اىسدِٝ  1412ٕسـ /  801ٕـ ، ٗاظزقس تدٍٔ فٜ اىََينخ دزٚ ٍبد ػيسٚ فساؼسٔ فسٜ اىْفسف ٍسِ ؼس٘اه ظسْخ  791اىعيطْخ ٗخيغ صٌ أػٞد ظْخ 

، رقسٜ اىسدِٝ أثسٜ اىؼجسبض أدَسد ثسِ  12 - 10، ؾ  3جٞسو ، ثٞسسٗد ، جسـٍذَد ثِ ػجد اىسدَِ اىعخبٗٛ : اىم٘ء اىالٍغ ألٕو اىقسُ اىزبظغ ،  از اى

 427، ؾ  5ػيٚ ثِ ػجد اىقب ز اىؼجٞدٛ اىَقسٝصٛ : اىعي٘ك ىَؼسفخ  ٗه اىَي٘ك ، رذقٞق ٍذَد ػجد اىقب ز ػطب ،  از اىنزت اىؼيَٞخ ، ثٞسسٗد ، جسـ 

 . 146،  ؾ 1ٞو ، ّسط اىَسجغ ،  جـ  ، ٍجٞس اىدِٝ اىذْجيٜ اىؼيَٜٞ : األّط اىجيٞو ثزبزٝخ اىقدض ٗاىخي
(130)

 . 146، ؾ  1ٍجٞس اىدِٝ اىذْجيٜ اىؼيَٜٞ : األّط اىجيٞو ثزبزٝخ اىقدض ٗاىخيٞو ، ّسط اىَسجغ ، جـ  
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 أوالً: مشهد سٌدنا إسحاق علٌه السالم : 

، وتام ترخٌماه مان الرخاام األباٌض   (133)الٌمنً من مصلً اإلسحاقٌة إلى جانب الساارٌة التاً عناد المنباروٌقع فً الجهة 

متاراً فٌبلاػ بٌنماا ارتفاعاه  3820متراً أما عرضاه  5815، ٌؤخذ هذا المشهد شكل مستطٌل حٌث ٌبلػ طوله  (134)واألحمر 

المشهد قّبة على قاعادة مساتطٌلة الشاكل ، تشاكل هارم قاد  ، ولهذا (135)متراً ، وللمشهد ثالث نوافذ وباب واحد  2845ٌبلػ 

 وٌعلو المشهد هالالن مذهبان .   (136)قطع رأسه ، وعلٌها قما  من الجو  األخضر، 

وٌوجد فى المشهد من الداخل إزار من اللوحاات الحجرٌاة مان الحجار المحلاً الاذي ٌعارؾ باالملكً وهاو أقال صاالبة مان 

حاول مشاهد الضارٌل ، إال أناه ٌنقطاع فاً األركاان ، وٌشاكل شارابط فاً كال واجهاة مان الصاخور العادٌاة ، ٌلتاؾ اإلزار 

واجهات الضرٌل إال الواجهة القبلٌة ، إذ ٌلتصق المشاهد بالجادار القبلاً لحجارة الضارٌل ، وٌرتفاع اإلزار ثمانٌاة وثماانٌن 

متراً ، أما طول رقماً كال مان الاواجهتٌن سنتٌمتراً عن األرض ، وٌبلػ طول رقم الواجهة    الشمالٌة سبعةة وثمانون سنتٌ

الشاارقٌة والؽربٌااة فٌبلااػ مااابتٌن وأربعااة وسااتٌن ساانتٌمتراً ، بٌنمااا طااول رقاام الواجهااة الجنوبٌااة سااتون    ساانتٌمتراً ، وٌبلااػ 

 .(137)عرض الرقم اثنان وثالثون سنتٌمتراً 

 

 نقش مشهد قبر إسحاق علٌه السالم ، جاء نصه كما ٌلً : 

لِِحٌَن ﴾ الرحمن الرحٌم" بسم هللا  َن ٱلصََّٰ ا مِّ ٌّٗ َق َنِب ُه ِبإِۡسَحَٰ ۡرَنَٰ هذا ضرٌل نبً هللا إسحاق بن سٌدنا الخلٌل علٌه  (138)﴿ َوَبشَّ

د فً أٌام موالنا السلطان الملك النـاصر ، باإلشـارة الؽالٌة السٌفٌة كافل الممالك الشرٌفة بالشام  الصالة والسالم ، ُجدِّ

 .(139) المحروسة"

ت على الواجهة الشمالٌة لمشهد الضرٌل رقام تاوثٌقً ، بحٌاث تكاون مواجهاة لشاباك المشاهد الشامالٌة ، وشاً الارقم فاً ثب

األسااود ، بخٌااوط ذهبٌااة ، جاااء الاارقم معجماااً إعجاماااً تاماااً ومشااكوالً أٌضاااً ، وقااد عبباات  (140)قطعااة ماان قمااا  المخماال 

الفراؼات بٌن الحروؾ والكلمات بعناصر زخرفٌة دقٌقة ، والصاور المصاؽرة لابعض الحاروؾ ، وقاد أحاٌط الارقم بإطاار 

قٌاق بخٌاوط ذهبٌاة ، وٌبلاػ طولهاا زخرفً نباتً ، مطرز بالخٌوط الذهبٌة أٌضاً ، وفً أقصاً خاارج اللوحاة إطاار آخار د

الَُم "  ِه ْالسَّ ٌْ ًِّ إِْسحّق ، َعلَ ِب   .(141)خمس وتسعون سنتٌمتراً بٌنما ٌبلػ عرضه خمسون سنتٌمتراً ونص الرقم : " هَذا َقْبُر ْالنَّ

 

 كسوة مشهد سٌدنا إسحاق علٌه السالم : 

لاى أن الكساوة الخاصاة بمشااهد ساٌدنا إساحاق وساٌدنا قبل الحدٌث عن كسوة مشهد سٌدنا إسحاق علٌه السالم سوؾ أشٌر إ

إبراهٌم وسٌدنا ٌعقوب وسٌدنا ٌوساؾ علاٌهم جمٌعاا الصاالة والساالم ، وكاذلك مشااهد الساٌدة رفقاة والساٌدة ساارة والساٌدة 

البقة رضً هللا عنهم أجمعاٌن ٌتطاابقون ماع بعضاهم فاً ناوع الكساوة وكاذلك بعاض مان  الرقاوم ، كماا أنهام ٌختلفاون فاً 

                                                                                                                                                                                     
(131)

 . 27ٍذَد ذٝبة أث٘ ـبىخ :  ىٞو اىَعجد اإلثسإَٜٞ ثبىخيٞو ، ّسط اىَسجغ ، ؾ  
(132)

 . 84ـالح ٍ٘ظٜ أث٘ أزٍٞيخ ، ٍذَد فسدبد أث٘ ظسٝخ : اىَعجد اإلثسإَٜٞ ، ّسط اىَسجغ ، ؾ  
(133)

 . 347، ؾ  5ٍفطسٚ ٍسا  اىدثبؽ : ثال ّب فيعطِٞ ، ّسط اىَسجغ ، جـ  
(134)

،  19ً ، ؾ 2017فيعسطِٞ ،  -ٞسو ّمبه ججسٝو مبرجخ ثدز : اىذبزاد اىؼزٞقخ فٜ ٍدْٝسخ اىخيٞسو اىؼسٝقسخ ، ٍنزجسخ  ّسدٝط ىيطجبػسخ ٗاىْؽسس ، اىخي 

20 . 
(135)

 . 43ٍذَد ذٝبة أث٘ ـبىخ :  ىٞو اىَعجد اإلثسإَٜٞ ثبىخيٞو ، ّسط اىَسجغ ، ؾ  
(136)

 . 20ّمبه ججسٝو مبرجخ ثدز : اىذبزاد اىؼزٞقخ فٜ ٍدْٝخ اىخيٞو اىؼسٝقخ ، ّسط اىَسجغ ، ؾ  
(137)

 .340اىؽسٝف فٜ خيٞو اىسدَِ ، ّسط اىَسجغ ، ؾّٝ٘ط ػَسٗ ، ّجبح أث٘ ظبزح : زتً٘ اىَعجد اإلثسإَٜٞ  
(138)

 . 112ظ٘زح اىفبفبد آٝخ   
(139)

 .340ّٝ٘ط ػَسٗ ، ّجبح أث٘ ظبزح : زتً٘ اىَعجد اإلثسإَٜٞ اىؽسٝف فٜ خيٞو اىسدَِ ، ّسط اىَسجغ ، ؾ 
(140)

تَبغ اىَخَو : ٕ٘ ّ٘ع ٍِ اىقَبغ اىرٛ ٝؼد ٍسِ أثسدع أىس٘اُ األّعسجخ اىفس٘فٞخ اىزسٜ اؼسزٖسد فسٜ اٝسساُ فسٜ اىقسسُ اىؼبؼسس دزسٚ أٗائسو اىقسسُ  

اىذب ٛ ػؽس اىٖجسٛ ، اىعب ض ػؽس دزٚ أٗائو اىعبثغ ػؽسس اىَسٞال ٛ . ٝسّ٘ط ػَسسٗ ، ّجسبح أثس٘ ظسبزح : زتسً٘ اىَعسجد اإلثسإَٞسٜ اىؽسسٝف فسٜ 

 .  964دَِ ، ّسط اىَسجغ ، ؾ خيٞو اىس
(141)

 . 968،  967ّٝ٘ط ػَسٗ ، ّجبح أث٘ ظبزح : زتً٘ اىَعجد اإلثسإَٜٞ اىؽسٝف فٜ خيٞو اىسدَِ ، ّسط اىَسجغ ،        ؾ  
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ضمون اآلٌات القرآنٌة على كل كسوة ، وسوؾ أتناول ما ٌتطابق معهم جمٌعاً فً هذا الجزء ، أماا الاذي ٌختلاؾ باٌن كاٍل م

 منهم فسوؾ أتناوله فً وصؾ كسوة كٍل منهم .  

، ُرقِّاام فااً أقصااى أعلااى الااواجهتٌن الشاامالٌة  (142)كسااوة المشااهد هااً : عبااارة عاان قمااا  حرٌااري أخضاار بخٌااوط ذهبٌااة 

ٌة ، حٌث جاء الرقم فً وحدة متداخلة الكلماات ، محاطاة بإطاار ماذهب مثال الخاط نفساه ، تتفارع مان هاذا اإلطاار والجنوب

عناصر نباتٌة جمٌلة ، وٌؽلب على المنظر العام للوحة الرقم الشكل شبه البٌضاوي ، بلػ طوله سبعة وعشرون سانتٌمتراً ، 

ذه المقاساات فاً كساوتً مشاهد ساٌدنا إباراهٌم الخلٌال علٌاه الساالم بٌنما بلػ عرضه سبعة عشر سنتٌمتراً ، وقاد اختلفات ها

وكااذلك مشااهد السااٌدة سااارة رضااً هللا عنهااا ، حٌااث بلااػ طولااه خمسااة وعشاارون ساانتٌمتراً بٌنمااا بلااػ عرضااه سااتة عشاار 

 .(143)سنتٌمتراً ، ونص الرقم : " هللا هو " ثم ٌلٌها أسفلها "ال إله إال هللا محمد رسول هللا" 

 

 ضرٌح سٌدنا إسحاق علٌه السالم : رقم كسوة 

جاء الرقم فً شرابط متعرجة متوالٌة ، تدور مع كسوة الضارٌل فاً واجهاتاه الاثالث : الشامالٌة والشارقٌة والؽربٌاة ، أماا 

زت هاذه الرقاوم فاً شارابط متعرجاة وأحٌطات بإطاار  الواجهة الجنوبٌة فالمشهد مالصق للجادار ولاٌس علٌاه كساوة ، ُطارِّ

ز بصورة دقٌقة للؽاٌة ، بحٌث جاءت حروفه وكلماتاه معجماة إعجامااً دقٌق مطرز بالخٌوط الذهبٌة ، وٌالحظ أن الرقم  ُطرِّ

تاماااً ، فضااالً عاان شااارات التشااكٌل باإلضااافة إلااى بعااض الزخااارؾ الدقٌقااة والحااروؾ المصااؽرة التااً اسااتؽلت فااً ماالء 

ابط فهاو عشارة الفراؼات ، وطول الرقم هو طول واجهات الكسوة الثالث الشامالٌة والشارقٌة والؽربٌاة ، أماا عارض الشار

 .(144)ونصؾ سنتٌمتراً 

 

 ثانٌاً : مشهد السٌدة رفقة زوجة سٌدنا إسحاق علٌه السالم :

، علاى ٌساار مشاهد ساٌدنا إساحاق علٌاه الساالم حٌاث ٌبلاػ طولاه خمساة أمتاار أماا  (145)وٌقع إلى جانب الساارٌة الشارقٌة 

بلااػ متااران وخمسااة وأربعااٌن ساانتٌمتراً ، وللمشااهد عرضااه فٌبلااػ ثالثااة أمتااار وساابعة وعشاارون ساانتٌمتراً بٌنمااا ارتفاعااه فٌ

، ولهذا المشهد قّبة على قاعدة مستطٌلة الشكل ، تشكل هرماً قاد قطاع رأساه ، وعلٌهاا قماا  مان  (146)نافذتان وباب واحد 

 وٌعلو المشهد هالالن مذهبان .   (147)الجو  األخضر، 

ْقم بمشهد السٌدة رفقة رضً هللا عنها ، ٌشكل هذا الرقم شبه إزار ٌلتؾ على هٌبة شرابط حول مشهد قبر السٌدة رفقة ،  الرَّ

ٌُعارؾ باالملكً ، تمامااً كارقم مشاهد قبار ساٌدنا إساحاق علٌاه  ُحفر هذا الرقم فً لوحاات حجرٌاة مان الحجار المحلاً الاذي 

جهات الضرٌل إال الواجهاة القبلٌاة ، إذ ٌلتصاق المشاهد بالجادار القبلاً لحجارة السالم ، ٌشكل شرابط فً كل واجهة من وا

الضاارٌل ، وٌرتفااع اإلزار خمسااة وثمااانون ساانتٌمتراً عاان األرض ، وٌبلااػ طااول رقاام الواجهااة الشاامالٌة خمسااة وثمااانون 

بٌنماا ٌبلاػ طاول رقام الواجهاة  سنتٌمتراً ، أما طول رقمً كٍل من الواجهتٌن الشرقٌة والؽربٌة مابتان وخمساون سانتٌمتراً ،

 .(148)الجنوبٌة ستون سنتٌمتراً وقد زال الرقم نهابٌاً عنها ، وٌبلػ عرض الرقم اثنان وثالثون سنتٌمتر 

 

 

 

                                                           
(142)

 .876ّٝ٘ط ػَسٗ ، ّجبح أث٘ ظبزح : زتً٘ اىَعجد اإلثسإَٜٞ اىؽسٝف فٜ خيٞو اىسدَِ ، ّسط اىَسجغ ، ؾ 
(143)

 . 863ّٝ٘ط ػَسٗ ، ّجبح أث٘ ظبزح : ّسط اىَسجغ ، ؾ  
(144)

 .876ّٝ٘ط ػَسٗ ، ّجبح أث٘ ظبزح : زتً٘ اىَعجد اإلثسإَٜٞ اىؽسٝف فٜ خيٞو اىسدَِ ، ّسط اىَسجغ ، ؾ 
(145)

 . 347، ؾ  5ٍفطسٚ ٍسا  اىدثبؽ : ثال ّب فيعطِٞ ، ّسط اىَسجغ ، جـ  
(146)

 . 43ثسإَٜٞ ثبىخيٞو ، ّسط اىَسجغ ، ؾ ٍذَد ذٝبة أث٘ ـبىخ :  ىٞو اىَعجد اإل 
(147)

 .20ّمبه ججسٝو مبرجخ ثدز : اىذبزاد اىؼزٞقخ فٜ ٍدْٝخ اىخيٞو اىؼسٝقخ ، ّسط اىَسجغ ، ؾ  
(148)

 .356ّٝ٘ط ػَسٗ ، ّجبح أث٘ ظبزح : زتً٘ اىَعجد اإلثسإَٜٞ اىؽسٝف فٜ خيٞو اىسدَِ ، ّسط اىَسجغ ، ؾ 
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 نقش مشهد قبر السٌدة رفقة رضً هللا عنها،جاء نصه كما ٌلً: 

َرُكۡم َتۡطِهٌٗرا  " ٌَُطهِّ ِت َو ٌۡ ۡجَس أَۡهَل ٱۡلَب ٌُۡذِهَب َعنُكُم ٱلرِّ ُ لِ ٌُِرٌُد ٱهللَّ َما  إِنَّ
هذا ضرٌل رفقة زوجة إسحاق ابن الخلٌل صلوات  (149)

 .(150)هللا علٌهما ، ُجدد فً أٌام موالنا السلطان الملك النـاصر أعز هللا أنصاره " 

ثبت على الواجهة الشمالٌة لمشهد الضرٌل رقام تاوثٌقً ، بحٌاث تكاون مواجهاة لشاباك المشاهد الشامالٌة ، وشاً الارقم فاً 

قطعة من قما  المخمل األساود ، بخٌاوط ذهبٌاة ، جااء الارقم ؼاٌاة فاً الدقاة واإلتقاان مان حٌاث الرسام واإلعجاام وكاذلك 

نهماا وحولهماا عناصار زخرفٌاة دقٌقاة ، وصاور مصاؽرة لابعض وجود شارات التشاكٌل ، وفاً ساطرٌن أفقٌاٌن تنااثرت بٌ

الحروؾ ، وقد أحٌط الارقم بإطاار زخرفاً نبااتً ، مطارز باالخٌوط الذهبٌاة أٌضااً ، وكاذلك اإلطاار الخاارجً الادقٌق فاً 

" هاَذا أطراؾ اللوحة ، وٌبلػ طوله مابة وثالثة عشر سنتٌمتراً بٌنما ٌبلػ عرضه تساعة وخمساون سانتٌمتراً وناص الارقم : 

الَُم "  ِه ْالسَّ ٌْ ًِّ إِْسحّق َعلَ ِب ًَّ هللاُ َعْنها َزْوَجُة ْالنَّ َدِتَنا ِرْفَقة َرِض ٌِّ  .(151)َقْبُر َس

 

 رقم كسوة مشهد السٌدة رفقة رضً هللا عنها: 

ٌة ، أماا جاء الرقم فً شرابط متعرجة متوالٌة ، تدور مع كسوة الضارٌل فاً واجهاتاه الاثالث : الؽربٌاة والشامالٌة والشارق

الواجهة الجنوبٌة فالمشاهد مالصاق للجادار ولاٌس علٌاه كساوة ، وطاول الارقم هاو طاول واجهاات الكساوة الاثالث الشامالٌة 

 .(152)والشرقٌة والؽربٌة ، أما عرض الشرابط فهو عشرة ونصؾ سنتٌمتراً 

 

 ثالثاً : مشهد سٌدنا إبراهٌم الخلٌل علٌه السالم : 

وما زالت الحضرة الخلٌلٌة تحاتفظ بهٌكلتهاا فالمشاهد األٌمان هاو مشاهد الخلٌال علٌاه الساالم ، وهاو مشاهد كبٌار حٌاث ٌبلاػ 

، مبنٌاة مان  (155)الشاكل  (154)، وقبة مشهد الخلٌل علٌه الساالم لهاا قاعادة مثمناة  (153)مساحته ستة وعشرون متراً مربعاً 

 .(156)توب علٌه آٌات من القرآن الكرٌم الحجر وجدرانها مإزرة بالرخام ٌعلوه طراز مك

ٌشكل رقم مشهد سٌدنا إبراهٌم الخلٌل علٌه الساالم مان الاداخل بحٌاث ٌرتفاع عان أرضاٌة الؽرفاة حاوالى متاران ونصاؾ ، 

وٌتكون من لوحات رخامٌة مثبتة فً الجدران فً وضع أفقً ، ٌحٌط بها إطاران رخامٌان دقٌقان ، طلً الخاارجً بااللون 

ا طلً الداخلً باللون األخضر ، أما أرضٌة الرقم فقد ُطلٌت بطالء أرجوانً ، كما طلٌت كلمات الرقم باالطالء األسود بٌنم

الذهبً ، وما تخللها من زخارؾ نباتٌة فقد طلٌت بطالء أخضر ، ٌبلػ طول هذا الرقم محٌط ؼرفة مشهد الضرٌل كاامالً ، 

 .(157)ط ثلث نافر أما عرضه فٌبلػ حوالى الثالثٌن سنتٌمتراً ُحفر بخ

هِ  ُرقِّم على اإلزار اآلٌات القرآنٌة اآلتٌة ٓ إِۡبَرَٰ ًۖٞ  ۧ: " َوإِِذ ٱۡبَتلَىَٰ ِت ٌَّ ُهنَّۖٞ َقاَل إِنًِّ َجاِعلَُك لِلنَّاِس إَِماٗماۖٞ َقاَل َوِمن ُذرِّ ٖت َفؤََتمَّ ُهۥ ِبَكلَِمَٰ َم َربُّ

لِِمٌَن 
َناُل َعۡهِدي ٱلظََّٰ ٌَ هِ * َقاَل اَل  َقاِم إِۡباَرَٰ ِخُذوْا ِمن مَّ َت َمَثاَبٗة لِّلنَّاِس َوأَۡمٗنا َوٱتَّ ٌۡ ىۖٞ   َۧوإِۡذ َجَعۡلَنا ٱۡلَب اٗة ( 158)َم ُمَصالّٗ ِهٌَم َكااَن أُمَّ إِنَّ إِۡباَرَٰ

ُه إِ  ُه َوَهَدىَٰ َۡنُعِمِهۚ ٱۡجَتَبىَٰ ُك ِمَن ٱۡلُمۡشِرِكٌَن * َشاِكٗرا ألِّ ٌَ ِ َحِنٌٗفا َولَۡم  َّ اُهۥ ِفاً َقاِنٗتا هللِّ  َوإِنَّ
ٞۖ
ا َحَساَنٗة ٌَ ۡن اُه ِفاً ٱلادُّ َنَٰ ٌۡ ۡساَتِقٌٖم * َوَءاَت ٖط مُّ لَاىَٰ ِصاَرَٰ

                                                           
(149)

 .33ظ٘زح األدصاة آٝخ   
(150)

 .146،  145ٞد ٍذَد ظؼٞد ـبفٜ : ٍدْٝخ اىخيٞو فٜ اىؼفس اىََي٘مٜ ، ّسط اىَسجغ ، ؾ ظؼ 
(151)

 . 980،  979ّٝ٘ط ػَسٗ ، ّجبح أث٘ ظبزح : زتً٘ اىَعجد اإلثسإَٜٞ اىؽسٝف فٜ خيٞو اىسدَِ ، ّسط اىَسجغ ،        ؾ  
(152)

 . 931ّٝ٘ط ػَسٗ ، ّجبح أث٘ ظبزح : زتً٘ اىَعجد اإلثسإَٜٞ اىؽسٝف فٜ خيٞو اىسدَِ ، ّسط اىَسجغ ، ؾ 
(153)

 . 59 ػبء اٝب  ػَسٗ : اىَعجد اإلثسإَٜٞ فٜ اىؼفس اىََي٘مٜ ، ّسط اىَسجغ ، ؾ  
(154)

،  349، ؾ  5: ثال ّسب فيعسطِٞ ، ّسسط اىَسجسغ ، جسـ ٍفسطسٚ ٍسسا  اىسدثبؽ ذمس ٍؽٖد ظٞدّب اثسإٌٞ ػيٞٔ اىعسالً أُ تجزسٔ ٍعدظسخ األلسالع .  

 . 103، ؾ  2اىَْظَخ اىؼسثٞخ ىيزسثٞخ ٗاىضقبفخ ٗاىؼيً٘ : اىَؼبىٌ األصسٝخ فٜ اىجال  اىؼسثٞخ ، ّسط اىَسجغ ، جـ 
(155)

 . 33ٍذَد ذٝبة أث٘ ـبىخ :  ىٞو اىَعجد اإلثسإَٜٞ ثبىخيٞو ، ّسط اىَسجغ ، ؾ  
(156)

 . 78، ٍذَد فسدبد أث٘ ظسٝخ : اىَعجد اإلثسإَٜٞ ، ّسط اىَسجغ ، ؾ ـالح ٍ٘ظٜ أث٘ أزٍٞيخ  
(157)

 .134ّٝ٘ط ػَسٗ ، ّجبح أث٘ ظبزح : زتً٘ اىَعجد اإلثسإَٜٞ اىؽسٝف فٜ خيٞو اىسدَِ ، ّسط اىَسجغ ، ؾ 
(158)

 .125ٗجصء ٍِ اٟٝخ  124ظ٘زح اىجقسح ، آٝخ زتٌ   
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ِهٌَم َحِنٌٗفاۖٞ َوَما َكااَن ِماَن  ِبۡع ِملََّة إِۡبَرَٰ َك أَِن ٱتَّ ٌۡ َنآ إِلَ ٌۡ لِِحٌَن * ُثمَّ أَۡوَح ا (159)ٱۡلُمۡشاِرِكٌَن ٱأۡلِٓخَرِة لَِمَن ٱلصََّٰ مَّ ۡن أَۡسالََم َوَماۡن أَۡحَساُن ِدٌٗناا مِّ

ِهٌَم َخلٌِاٗل * َوهلِلَِّ  ُ إِۡبَرَٰ َخَذ ٱهللَّ ِهٌَم َحِنٌٗفۗا َوٱتَّ َبَع ِملََّة إِۡبَرَٰ ِ َوُهَو ُمۡحِسٞن َوٱتَّ ُ ِبُكالِّ َوۡجَهُهۥ هلِلَّ ِت َوَما ِفاً ٱأۡلَۡرِضۚ َوَكااَن ٱهللَّ َوَٰ َمَٰ  َما ِفً ٱلسَّ

ِحٌٗطا  ٖء مُّ ًۡ  .(160)َش

تباه وال مان قاام بعملاه كمااا حارص الكاتاب علاى إعجاماه وتشاكٌله ، مماا أساهم فاً الوضااوا لام ٌتضامن هاذا الارقم اسام كا

وسهولة القراءة ، باإلضافة إلى أنه لم ٌهمل الجانب الفنً الجمالى فً إبراز روعة هذا الرقم حٌن ضمنت كلماته قسطاً من 

 .(161)ا الزخارؾ النباتٌة التً لم تكن مخلة برسم الحروؾ والكلمات أو عبباً علٌه

" أمر بترخٌم هذه القبة الشرٌفة موالنا السالطان أباو المعاالى ، ساٌؾ الادنٌا  (162)وعلى عتبة الباب من الداخل ُنق  علٌها  

 .(163)والدٌن ، قالون الصالحً ، أعز هللا نصره ، وضاعؾ أجره ، سنة ست وثمانٌن وستمابة " 

، ٌتوساطها تركٌباة خشابٌة رمزٌاة للمشاهد ، والقباة مكساوة بالساتابر  (164)والقبة مبٌضة ومدهوناة بادهان الزٌات المنقاو  

 .(165) المطرزة

ٌحتوي مشهد الخلٌل علٌه السالم على باب باإلضافة إلى ثالث نوافذ ، احداهم تطل على الصحن المكشوؾ ، أماا النافاذتان 

 .(166)األخرتان فتطالن على مصلً المالكٌة 

ثبت على الواجهة الشرقٌة للضرٌل رقام تاوثٌقً ، بحٌاث تكاون مواجهاة لبااب المشاهد ، وشاً الارقم فاً قطعاة مان قماا  

المخمل األسود ، بخٌوط ذهبٌة ، وقد اجتهد الكاتب فً ضبط الخط وإعجامه وشكله ؼاٌة فً االجتهاد ، وكان بالقادر نفساه 

قم بإطار مطرز بالخٌوط الذهبٌة أٌضاً ، اعتمد على العناصر النباتٌة مان فً الدقة والتطرٌز من قام بالعمل ، وقد أحٌط الر

الزهر والورق ، فجاء على شكل عروق متوالٌة ، شدت إلى بعضها بما ٌشبه الشارٌط ، وفاً أطاراؾ اللوحاة طارز إطاار 

ْحمنِ  ًِّ َخلٌِِل ْالرَّ ِب الَُم "  خارجً آخر ، فجاء فً خط دقٌق ، ونص الرقم : " هَذا َقْبُر ْالنَّ ِه ْالسَّ ٌْ  .(167)، َعلَ

 

 كسوة مشهد الخلٌل علٌه السالم : 

هً عبارة عن قما  حرٌري أخضر بخٌوط ذهبٌة ، جاء الرقم فاً شارابط متعرجاة بالمواصافات نفساها ، وعاددها ثمانٌاة 

حدة فً الواجهة الجنوبٌة شرابط ، ثالثة فً الواجهة الشرقٌة وثالثة فً الواجهة الؽربٌة ، وواحدة فً الواجهة الشمالٌة ووا

، وتتكرر النسخ ثالث مرات فً كل واجهة فً نسخ طبق األصل ، ٌشكل هذا الرقم بشرابطه ما ٌشبه اإلزار ، ٌلتؾ حاول 

الضارٌل إال االنقطاعاات التاً باٌن كال شاارٌط وآخار فاً المواضاع المختلفاة ، وباإلجمااال ٌمكان اعتباار طولاه بطاول ذلااك 

 .  (168)رات ونصؾ اإلزار وعرضه عشرة  سنتٌمت

وقد جرت العادة على تجدٌد الكسوة سنوٌاً تقرٌبااً مان قبال الساالطٌن والحكاام وقاد سامٌت بالكساوة ح وذلاك محاكااة للكساوة 

السنوٌة التً كانت ترسل إلى الكعبة المشرفة عبر المحمل الشامً ،  مما ٌإكد األهمٌة الكبٌرة التى كانت تتمتع بهاا القباور 

 .(169)من قبل   الحكام 

 

                                                           
(159)

 .123 - 120ظ٘زح اىْذو ، اٟٝبد   
(160)

 .126،  125ح اىْعبء ، اٟٝزبُ ظ٘ز  
(161)

 . 152 – 135ّٝ٘ط ػَسٗ ، ّجبح أث٘ ظبزح : زتً٘ اىَعجد اإلثسإَٜٞ اىؽسٝف فٜ خيٞو اىسدَِ ، ّسط اىَسجغ ،        ؾ  
(162)

 .78ـالح ٍ٘ظٜ أث٘ أزٍٞيخ ، ٍذَد فسدبد أث٘ ظسٝخ : اىَعجد اإلثسإَٜٞ ، ّسط اىَسجغ ، ؾ  
(163)

 .387ّٝ٘ط ػَسٗ ، ّجبح أث٘ ظبزح : زتً٘ اىَعجد اإلثسإَٜٞ اىؽسٝف فٜ خيٞو اىسدَِ ، ّسط اىَسجغ ، ؾ 
(164)

 .78ـالح ٍ٘ظٜ أث٘ أزٍٞيخ ، ٍذَد فسدبد أث٘ ظسٝخ : اىَعجد اإلثسإَٜٞ ، ّسط اىَسجغ ، ؾ  
(165)

 . 33ٍذَد ذٝبة أث٘ ـبىخ :  ىٞو اىَعجد اإلثسإَٜٞ ثبىخيٞو ، ّسط اىَسجغ ، ؾ  
(166)

 . 33ٍذَد ذٝبة أث٘ ـبىخ : ّسط اىَسجغ ، ؾ  
(167)

 . 965،  964ّٝ٘ط ػَسٗ ، ّجبح أث٘ ظبزح : زتً٘ اىَعجد اإلثسإَٜٞ اىؽسٝف فٜ خيٞو اىسدَِ ، ّسط اىَسجغ ،        ؾ  
(168)

 .864٘ ظبزح : زتً٘ اىَعجد اإلثسإَٜٞ اىؽسٝف فٜ خيٞو اىسدَِ ، ّسط اىَسجغ ، ؾّٝ٘ط ػَسٗ ، ّجبح أث 
(169)

 .73،  72ّظَٚ اىجؼجخ : اىخيٞو اىقدَٝخ ظذس ٍدْٝخ ٗػَبزح ربزٝخٞخ ، ّسط اىَسجغ ، ؾ  
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 مشهد السٌدة سارة رضً هللا عنها : 

، وقباة مشاهد  (170)متاراً مربعااً  22ٌقع مشهد السٌدة سارة تجاه مشهد سٌدنا إبراهٌم الخلٌال علٌاه الساالم ، وٌبلاػ مسااحته 

، وهااً مماثلااة لقبااة سااٌدنا الخلٌاال إبااراهٌم علٌااه السااالم ، إال أنهااا خالٌااة ماان  (171)السااٌدة سااارة لهااا قاعاادة مسدسااة الشااكل 

، وتسااتمد هااذه القبااة  (172)الاوزرات الرخامٌااة التااً تشاابه الماادامٌك ، وال كتابااة فٌهااا ، وٌتوسااطها التركٌبااة الرمزٌااة للمقااام 

 .(173) إضاءتها من نافذة واحدة تطل على المدخل الربٌس للمسجد مقابل الباب السلٌمانً

وٌوجد فً العتبة العلوٌة للشباك رقم على حجر من الرخام األبٌض النقً ، وقد حفر علٌها أبٌات من الشعر تضمنت خمسة 

أبٌات ، ُحفرت بخط نافر جمٌل ، وقد فصلت بٌن األبٌات رساوم زخرفٌاة جمٌلاة ، فضاالً عان الرساوم التاً تشاكل جاانبٌن 

ٌُعارؾ بطاراز األرابساك ، فاً حاٌن فصال  إلطار الرقم كلاه ، وهاً رساوم اختلطات فٌهاا العناصار النباتٌاة بالهندساٌة مماا 

 .(174)انحصر الرقم كله بخط علوى وآخر سفلً ، وهما نافران من جسم اللوحة 0السطران بخط نافر من جسم اللوحة ، و

 نق  علٌه : 

 أنـوار ؼـار البحـة  " من طاق سـارة أشرقت 

 الصفات الصالحة جمع  فتـل ألحمـد بـك مــــن      

 ٌـاذا العقول الراجحة  قـال المـإر  للـــوري     

 ألحـمـد فــاتـحـــة          تارٌخه ، ادعوا له واقروا 

 الحرمٌن فٌه مناصحة  ولعبد بـــاقـــً نـــاظـر    

 (175)هـ "  1008سنة 

ثبت على الواجهاة الؽربٌاة للضارٌل رقام تاوثٌقً ، بحٌاث تكاون مواجهاة لبااب المشاهد ، وهاً مماثلاة لساابقاتها مان حٌاث 

َدِتَنا  ٌِّ المنظر العام ، ومن حٌث الدقة فى العمال ، إال أنهاا تختلاؾ عنهاا مان ناحٌاة المضامون ، وناص الارقم : " هاَذا َقْباُر َسا

ًَ هللاُ َعْنها َزْوَجةِ  الَُم "  َساَره َرِض ِه ْالسَّ ٌْ ْحمِن َعلَ ًِّ َخلٌِِل ْالرَّ ِب  .(176)ْالنَّ

 

 كسوة مشهد السٌدة سارة رضً هللا عنها :

 .(177)هً عبارة عن قما  حرٌري أخضر بخٌوط ذهبٌة مماثلة لكسوة سٌدنا إبراهٌم علٌه السالم 

 

 مشهد سٌدنا ٌعقوب علٌه السالم : 

ومشهد سٌدنا ٌعقوب علٌه السالم ٌقابل مشهد سٌدنا الخلٌل إبراهٌم علٌه السالم من ناحٌة الشمال ، كما ٌقابل مشاهد زوجتاه 

 .(178)السٌدة البقة رضً هللا عنها من جهة الشرق 

، مبنٌاة مان الحجار وجادرانها ماإزرة بالرخاام األباٌض  (179)وقبة مشهد سٌدنا ٌعقاوب علٌاه الساالم لهاا قباة مثمناة الشاكل 

 .(180)والملون ، ٌعلوه طراز مكتوب علٌه آٌات من القرآن الكرٌم 

                                                           
(170)

َؼَسبزٛ اىْٖدظسٜ ، ىجْسخ اػَسبز ، ّقسالً ػسِ اىَنزست اى 59 ػسبء اٝسب  ػَسسٗ : اىَعسجد اإلثسإَٞسٜ فسٜ اىؼفسس اىََيس٘مٜ ، ّسسط اىَسجسغ ، ؾ  

 .1اىخيٞو ، رقسٝس ػِ ٍعبدبد اىَقبٍبد ٗاىَفيٞبد فٜ اىذسً اإلثسإَٜٞ ، ؾ 
(171)

 .  103، ؾ  2اىَْظَخ اىؼسثٞخ ىيزسثٞخ ٗاىضقبفخ ٗاىؼيً٘ : اىَؼبىٌ اىؼسثٞخ ، ّسط اىَسجغ ، جـ  
(172)

 .78َٜٞ ، ّسط اىَسجغ ، ؾ ـالح ٍ٘ظٜ أث٘ أزٍٞيخ ، ٍذَد فسدبد أث٘ ظسٝخ : اىَعجد اإلثسإ 
(173)

 . 33ٍذَد ذٝبة أث٘ ـبىخ :  ىٞو اىَعجد اإلثسإَٜٞ ثبىخيٞو ، ّسط اىَسجغ ، ؾ  
(174)

 .418ّٝ٘ط ػَسٗ ، ّجبح أث٘ ظبزح : زتً٘ اىَعجد اإلثسإَٜٞ اىؽسٝف فٜ خيٞو اىسدَِ ، ّسط اىَسجغ ، ؾ 
(175)

 . 420ّٝ٘ط ػَسٗ ، ّجبح أث٘ ظبزح : ّسط اىَسجغ ، ؾ  
(176)

 . 977،  976ّٝ٘ط ػَسٗ ، ّجبح أث٘ ظبزح : زتً٘ اىَعجد اإلثسإَٜٞ اىؽسٝف فٜ خيٞو اىسدَِ ، ّسط اىَسجغ ، ؾ  
(177)

 . 33ٍذَد ذٝبة أث٘ ـبىخ :  ىٞو اىَعجد اإلثسإَٜٞ ثبىخيٞو ، ّسط اىَسجغ ، ؾ  
(178)

 .82ىَسجغ ، ؾ ـالح ٍ٘ظٜ أث٘ أزٍٞيخ ، ٍذَد فسدبد أث٘ ظسٝخ : اىَعجد اإلثسإَٜٞ ، ّسط ا 
(179)

 . 32ٍذَد ذٝبة أث٘ ـبىخ :  ىٞو اىَعجد اإلثسإَٜٞ ثبىخيٞو ، ّسط اىَسجغ ، ؾ  
(180)

 .82ـالح ٍ٘ظٜ أث٘ أزٍٞيخ ، ٍذَد فسدبد أث٘ ظسٝخ : اىَعجد اإلثسإَٜٞ ، ّسط اىَسجغ ، ؾ  
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ٌشكل رقم مشهد سٌدنا ٌعقوب علٌه السالم مان الاداخل علاى هٌباة إزار ، بحٌاث ٌرتفاع عان أرضاٌة الؽرفاة حاوالى متاران 

فً وضع أفقً ، ٌحٌط بها من األعلً واألسفل إطااران رخامٌاان  ونصؾ ، وٌتكون من لوحات رخامٌة مثبتة فً الجدران

دقٌقان ، طلً الخارجً بطالء أحمر مابل إلى البنً ، بٌنما طلً الداخلً بطالء أصفر كلون الرقم ، أما أرضاٌة الارقم فقاد 

قد طلٌت بطالء أحمار ، ُطلٌت بطالء أزرق اللون ، كما ُطلٌت كلمات الرقم بطالء أصفر ، وما تخللها من زخارؾ نباتٌة ف

ٌبلػ طول هذا الرقم محٌط ؼرفة مشهد الضرٌل من الداخل تماماً ، أما عرضاه فٌبلاػ حاوالى الثالثاٌن سانتٌمتراً ُحفار بخاط 

 .(181)ثلث نافر 

 

 نصها كما ٌلً :  (182)ُرقِّم على اإلزار آٌات قرآنٌة من سورة البقرة 

ِحٌم  ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ هِ َوإِۡذ " ِبْسِم هللاَّ ۡرَفُع إِۡبَرَٰ َناا َوٱ ٌَۧ اِمٌُع ٱۡلَعلِاٌُم * َربَّ آۖٞ إِنََّك أَناَت ٱلسَّ ۡل ِمنَّ َنا َتَقبَّ ِعٌُل َربَّ ِت َوإِۡسَمَٰ ٌۡ ۡجَعۡلَناا ُم ٱۡلَقَواِعَد ِمَن ٱۡلَب

نَ  ٌۡ ۡسلَِمٗة لََّك َوأَِرَنا َمَناِسَكَنا َوُتۡب َعلَ ٗة مُّ ِتَنآ أُمَّ ٌَّ ِن لََك َوِمن ُذرِّ ٌۡ اۡنُهۡم ُمۡسلَِم َناا َوٱۡبَعاۡث ِفاٌِهۡم َرُساواٗل مِّ ِحٌُم * َربَّ اُب ٱلارَّ اوَّ اَك أَناَت ٱلتَّ آۖٞ إِنَّ

ٌِهۡمۖٞ إِنََّك أَنَت ٱۡلَعِزٌُز ٱۡلَحِكٌُم  ٌَُزكِّ َب َوٱۡلِحۡكَمَة َو ٌَُعلُِّمُهُم ٱۡلِكَتَٰ ِتَك َو ٌََٰ ِهۡم َءا ٌۡ ۡتلُوْا َعلَ هِ ٌَ لَِّة إِۡبَرَٰ ۡرَؼُب َعن مِّ ٌَ َم إاِلَّ َمن َسِفَه َنۡفَساُهۥۚ  ۧ* َوَمن 

اُهۥٓ أَۡسالِۡمۖٞ  الِِحٌَن * إِۡذ َقااَل لَاُهۥ َربُّ ُهۥ ِفً ٱأۡلِٓخاَرِة لَِماَن ٱلصََّٰ اۖٞ َوإِنَّ ٌَ ۡن ُه ِفً ٱلدُّ َنَٰ ٌۡ اىَٰ ِبَهاآ َولََقِد ٱۡصَطَف لَِماٌَن * َوَوصَّ  َقااَل أَۡسالَۡمُت لِاَربِّ ٱۡلَعَٰ

هِ  بَ  ۧإِۡبَرَٰ ٌََٰ ۡعقُوُب  ٌَ ۡسلُِموَن *أَۡم ُكنُتۡم ُشَهَدآَء إِۡذ َحَضاُم َبِنٌِه َو ٌَن َفاَل َتُموُتنَّ إاِلَّ َوأَنُتم مُّ َ ٱۡصَطَفىَٰ لَُكُم ٱلدِّ ًَّ إِنَّ ٱهللَّ ۡعقُاوَب ٱۡلَماۡوُت إِۡذ ِن ٌَ َر 

َهكَ   " . (183)َقاَل لَِبِنٌِه َما َتۡعُبُدوَن ِمۢن َبۡعِديۖٞ َقالُوْا َنۡعُبُد إِلََٰ

، وٌعلو عتبة الباب من  (184)تٌن ، إحداهما تطل على الٌوسفٌة ، والثانٌة تطل على صحن المسجد ٌحتوى المشهد على نافذ

 .(185)م  1307هـ / 707الداخل رقم ٌفٌد أن الناصر محمد بن قالوون أمر بعمل هذا الطراز سنة 

ثبت على الواجهة الشرقٌة لمشهد الضرٌل رقم توثٌقً ، بحٌث تكون مواجهة لباب حجرة المشاهد ، وهاً مماثلاة لساابقاتها 

من حٌث المنظر العام ، ومن حٌث الدقة فى العمل ، إال أنها تختلؾ عنها من ناحٌة المضامون ، وناص الارقم : " هاَذا َقْباُر 

ِه ْالسَّ  ٌْ ْعقُوَب َعلَ ٌَ  ًِّ ِب  .(186)الَُم " ْالنَّ

 

 كسوة مشهد سٌدنا ٌعقوب علٌه السالم :

 وسٌدنا إسحاق علٌهما السالم .  (187)هً عبارة عن قما  حرٌري أخضر بخٌوط ذهبٌة مماثلة لكسوة سٌدنا إبراهٌم

 

 مشهد السٌدة الئقة رضً هللا عنها : 

، كما  (188)مشهد السٌدة البقة مماثلة تماماً لمشهد سٌدنا ٌعقوب علٌه السالم إال أن قاعدتها مسدسة الشكل ولٌس لها شبابٌك 

 .(189)أنها خالٌة من الوزرات الرخامٌة ، وٌتوسطها التركٌبة الرمزٌة للمقام 

ب حجارة المشاهد ، وهاً مماثلاة لساابقاتها ثبت على الواجهة الؽربٌة لمشهد الضرٌل رقم توثٌقً ، بحٌث تكون مواجهة لباا

من حٌث المنظر العام ، ومن حٌث الدقة فى العمل ، إال أنها تختلؾ عنها من ناحٌة المضامون ، وناص الارقم : " هاَذا َقْباُر 

الَُم "  ِه ْالسَّ ٌْ ْعقُوَب َعلَ ٌَ  ًِّ ِب ًَ هللاُ َعْنَها ، َزْوَجِة ْالنَّ َدِتَنا الَِبَقة َرِض ٌِّ  .(190)َس
 

                                                           
(181)

 .153، ّسط اىَسجغ ، ؾ ّٝ٘ط ػَسٗ ، ّجبح أث٘ ظبزح : زتً٘ اىَعجد اإلثسإَٜٞ اىؽسٝف فٜ خيٞو اىسدَِ 
(182)

 . 32ٍذَد ذٝبة أث٘ ـبىخ :  ىٞو اىَعجد اإلثسإَٜٞ ثبىخيٞو ، ّسط اىَسجغ ، ؾ  
(183)

 ) ْٝقفٖب جصء ٍِ آخس اٟٝخ (. 133 – 127ظ٘زح اىجقسح ، اٟٝبد   
(184)

 . 32ٍذَد ذٝبة أث٘ ـبىخ :  ىٞو اىَعجد اإلثسإَٜٞ ثبىخيٞو ، ّسط اىَسجغ ، ؾ  
(185)

 .82أث٘ أزٍٞيخ ، ٍذَد فسدبد أث٘ ظسٝخ : اىَعجد اإلثسإَٜٞ ، ّسط اىَسجغ ، ؾ  ـالح ٍ٘ظٜ 
(186)

 . 971،  970ؾ ، ّسط اىَسجغ ،  ّٝ٘ط ػَسٗ ، ّجبح أث٘ ظبزح : زتً٘ اىَعجد اإلثسإَٜٞ اىؽسٝف فٜ خيٞو اىسدَِ 
(187)

 . 33ٍذَد ذٝبة أث٘ ـبىخ :  ىٞو اىَعجد اإلثسإَٜٞ ثبىخيٞو ، ّسط اىَسجغ ، ؾ  
(188)

، ّقسالً ػسِ اىَنزست اىَؼَسبزٛ اىْٖدظسٜ ، ىجْسخ اػَسبز  59 ػسبء اٝسب  ػَسسٗ : اىَعسجد اإلثسإَٞسٜ فسٜ اىؼفسس اىََيس٘مٜ ، ّسسط اىَسجسغ ، ؾ  

 . 39اىخيٞو ، رقسٝس ػِ اـالح ٗاػَبز اىذسً اإلثسإَٜٞ ، ؾ 
(189)

 . 82ـالح ٍ٘ظٜ أث٘ أزٍٞيخ ، ٍذَد فسدبد أث٘ ظسٝخ : اىَعجد اإلثسإَٜٞ ، ّسط اىَسجغ ، ؾ  
(190)

 . 983،  982ّٝ٘ط ػَسٗ ، ّجبح أث٘ ظبزح : زتً٘ اىَعجد اإلثسإَٜٞ اىؽسٝف فٜ خيٞو اىسدَِ ، ّسط اىَسجغ ، ؾ  
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 وة مشهد السٌدة الئقة رضً هللا عنها :كس

تدور مع كساوة الضارٌل فاً واجهاتهاا األرباع ، وهاً ال تختلاؾ  (191)هً عبارة عن قما  حرٌري أخضر بخٌوط ذهبٌة 

 عن باقً كسوات األضرحة التً سبق الحدٌث عنها .

 

 حجرة مشهد سٌدنا ٌوسف علٌه السالم : 

تقااع هااذه الحجاارة خااارج سااور الحاارم اإلبراهٌمااً ماان جهااة الؽاارب فااوق حجاارة تحاااذي الماادخل الااربٌس لاادرج الحاارم 

،  (192)اإلبراهٌمااً الشاامالى ، وهااً ؼرفااة صااؽٌرة مسااتطٌلة الشااكل مكسااوة بسااتابر حرٌرٌااة موشاااة بكلمتااً صاابر جمٌاال 

زٌاة لمقاام ساٌدنا ٌوساؾ ، ولهاا شاباك ٌطال علاى مإزرة بالرخاام وبااقً جادرانها وقبتهاا مبٌضاة ، تتوساطها التركٌباة الرم

 .(194)، فتل لها باٌب فً عصر السلطان الناصر محمد بن قالوون  (193)الساحة 

ارقم الباب الخارجً ) القبلً ( لحجرة سٌدنا ٌوسؾ علٌه السالم : "  ُتم مَّ ٌۡ ۡفَعلُاوَن * َقااَل أََفاَرَء ٌَ لَِك 
ا َقالُوْا َبۡل َوَجۡدَنآ َءاَبآَءَنا َكَذَٰ

 . (196).... " (195)ُكنُتۡم َتۡعُبُدوَن * أَنُتۡم َوَءاَبآو... 

ٌبلاػ طااول الارقم مابااة وخمساون ساانتٌمتراً ، بٌنمااا ٌبلاػ عرضااه خماس وثالثااون ساانتٌمتراً ، حفار بخااط ثلاث نااافر متراكااب 

متداخل ، وٌرتفع الرقم عن األرض بارتفاع الباب نفسه وهو مابتان وثالثون سنتٌمتراً ، حفر هذا الرقم نافراً ، وقاد تخللات 

التقٌاد بإعجاام الحاروؾ ، إذ جااء الارقم فاً حجار رخاامً أباٌض اللاون ،  حروفه وكلماته بعاض األشاكال الزخرفٌاة ، ماع

 .(197)وأحٌط بإطار دقٌق نافر من جسم اللوحة ، التً استؽلت اآلن كعتبة علوٌة للباب 

ثبت على الواجهة الؽربٌة لمشهد الضرٌل رقم توثٌقً ، بحٌث تكون مواجهة لبااب حجارة المشاهد ، وهاً مماثلاة لساابقاتها 

لمنظر العام ، ومن حٌث الدقة فى العمل ، إال أنها تختلؾ عنها من ناحٌة المضامون ، وناص الارقم : " هاَذا َقْباُر من حٌث ا

الَُم "  ِه ْالسَّ ٌْ ْعقُوَب َعلَ ٌَ  ًِّ ِب ًَ هللاُ َعْنَها ، َزْوَجِة ْالنَّ َدِتَنا الَِبَقة َرِض ٌِّ  .(198)َس

، بحٌث تكون مواجهة لباب حجرة المشهد ، وهً مماثلة لسابقاتها ثبت على الواجهة الشرقٌة لمشهد الضرٌل رقم توثٌقً 

من حٌث المنظر العام ، ومن حٌث الدقة فى العمل ، إال أنها تختلؾ عنها من ناحٌة المضمون ، ونص الرقم " هَذا َقْبُر 

الَُم "  ِه ْالسَّ ٌْ ٌُوُسَؾ َعلَ  ًِّ ِب  .  (199)ْالنَّ

 

 كسوة مشهد سٌدنا ٌوسف علٌه السالم :

تدور مع كساوة الضارٌل فاً واجهاتهاا األرباع ، وهاً ال تختلاؾ  (200)هً عبارة عن قما  حرٌري أخضر بخٌوط ذهبٌة 

 عن باقً كسوات األضرحة التً سبق الحدٌث عنها . 

 

 

 

 

                                                           
(191)

 . 33ٍذَد ذٝبة أث٘ ـبىخ :  ىٞو اىَعجد اإلثسإَٜٞ ثبىخيٞو ، ّسط اىَسجغ ، ؾ  
(192)

 .27ٍذَد ذٝبة أث٘ ـبىخ :  ىٞو اىَعجد اإلثسإَٜٞ ثبىخيٞو ، ّسط اىَسجغ ، ؾ  
(193)

 .84ـالح ٍ٘ظٜ أث٘ أزٍٞيخ ، ٍذَد فسدبد أث٘ ظسٝخ : اىَعجد اإلثسإَٜٞ ، ّسط اىَسجغ ، ؾ  
(194)

 0 147ٞد ـبفٜ : ٍدْٝخ اىخيٞو فٜ اىؼفس اىََي٘مٜ ، ّسط اىَسجغ ، ؾ ظؼٞد ٍذَد ظؼ 
(195)

 اثبٗ : زظَذ اىنيَخ فٜ اىْؿ ٕنرا ، ٕٜٗ جصء ٍِ ميَخ ) آثبإمٌ ( ، ٗىٌ رنَو اىنيَخ .  
(196)

 . 76مبٍيخ ٗاىجصء األٗه ٍِ اٟٝخ  75، ٗاٟٝخ  74ظ٘زح اىؽؼساء ، اىجصء األخٞس ٍِ اٟٝخ   
(197)

 . 323 - 321ّٝ٘ط ػَسٗ ، ّجبح أث٘ ظبزح : زتً٘ اىَعجد اإلثسإَٜٞ اىؽسٝف فٜ خيٞو اىسدَِ ، ّسط اىَسجغ ،         ؾ  
(198)

 . 983،  982ّٝ٘ط ػَسٗ ، ّجبح أث٘ ظبزح : زتً٘ اىَعجد اإلثسإَٜٞ اىؽسٝف فٜ خيٞو اىسدَِ ، ّسط اىَسجغ ،        ؾ  
(199)

 . 974،  973ّسط اىَسجغ ، ؾ ّٝ٘ط ػَسٗ ، ّجبح أث٘ ظبزح :  
(200)

 . 33ٍذَد ذٝبة أث٘ ـبىخ :  ىٞو اىَعجد اإلثسإَٜٞ ثبىخيٞو ، ّسط اىَسجغ ، ؾ  
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 ملحقات الحرم اإلبراهٌمً

 ٌوجد عٌنان بالحرم اإلبراهٌمً الشرٌؾ هما : مصادر المٌاه فى الحرم اإلبراهٌمً : 

 طواشً : عٌن ال -1

 1397هاـ /  800تقع هذه العٌن عند المدخل الشمالى الؽربً للمسجد اإلبراهٌمً الشرٌؾ ، وقفها ٌكتمر الجوكندار سانة  

م فاً زمان الملاك األشارؾ إٌناال ح وذلاك  1455هاـ / 860بناء العاٌن فاً سانة  (201)م ، وقد جدد األمٌر حسن بن أٌوب 

 .(202) وفقاً لنق  تذكاري مثبت

 الحمراء :العٌن  -2

 (203)وكانت تالصق الجدار الؽربً للحصن السلٌمانً ابتداء من الركن الجنوبً الؽربً متجهاً إلى الركن الشمالى مٌضاؤة 

، تصب فً حاوض خااص مان الحجار وقاد أنشاا حولهاا رواق مزخارؾ جمٌال ، أعتماد بنااإه علاى الطاراز األبلاق الاذي 

م ، وفقااً لانق   1457هاـ/861ر أو أبٌض وأسود ، وجدد بنااإه فاً سانةتتناوب المدامٌك فً بنابه بٌن مدماك أبٌض وأحم

متااراً حٌااث ٌبلااػ طولااه مابااة وأربعااة ساانتٌمتراً  08468، ومساااحته  (204)حجااري رخااامً فااً صاادر رواق العااٌن الحمااراء

ق العٌن وعرضه خمسة وأربعون سنتٌمتراً ، حفر الرقم بخط ثلث نافر متراكب متداخل ثبت لوحة هذا الرقم فً صدر روا

الحمراء ، حفر الرقم ناافراً مان جسام اللوحاة فاً خمساة أساطر أفقٌاة ، فصال بٌنهاا بخطاوط دقٌقاة ناافرة ، ٌلتقاً كال منهاا 

باإلطااار ماان الجااانبٌن ، وٌالحااظ أن عالمااات اإلعجااام ؼٌاار كاملااة ، كمااا أن شااارات التشااكٌل شاابه معدومااة ، واألشااكال 

 .(205)الزخرفٌة ال وجود لها على اإلطالق 

ٓ الرقم األول ومضمونه : ٌبدأ الرقم بالبسملة ، متبوعة بقوله تعالى  -لعٌن الحمراء  نقشان تذكارٌان هما :ول ﴿َفٱنُظۡر إِلَىَٰ

ٌُۡحًِ ٱأۡلَۡرَض َبۡعَد َمۡوِتَهآۚ ﴾ َؾ  ٌۡ ِ َك ِر َرۡحَمِت ٱهللَّ ثم ٌواصل اإلشارة إلى تجدٌد القناة التى تزود عٌن الطواشً من  (206) َءاَثَٰ

نبع الماء ، حتى باب المسجد اإلبراهٌمً الشرٌؾ ، موقع هذه العٌن ابتؽاء مرضاة هللا ، نفذه نابب السلطنة ، الذي أصل م

ذكرت ألقابه دون اسمه ، واختتم هذا الرقم بالدعاء لهذا النابب أن ٌعظمه هللا ، ثم التارٌخ وهو السادس من رجب 

 .(207)كاتبه م ، وال ٌوجد بالرقم أٌة إشارة إلى 1455هـ/860

أما الرقم الثانً فمضمونه : بدأ بالبسملة ، ثم أشار إلى أمر التجدٌد بعد الخراب الذي حل بهاذه العاٌن ، وتعادى أنااس علاى 

وقفها وصرفه فً ؼٌر وجهاه الصاحٌل ، إذ تواطاؤوا علاى ذلاك فاً مادى عشارٌن عامااً ، حتاى خربات هاذه العاٌن وعفات 

حتااجٌن مان الناااس ، حتاى شااء هللا سابحانه وتعاالى ، أن ٌنظار ناباب السالطنة فااً آثارهاا ، بعاد أن كانات موقوفاة علاى الم

سجالته ، وسجالت ؼٌره ممن له عالقة باألمر ، وبخاصة تلك التً تخص المقر األشارؾ الكبٌار العاالى فٌاذكر جمعااً مان 

ك باؤمر مان الجوكنادار تؽماده هللا ألقاب نابب السلطنة ، مشٌراً إلى أنه صرؾ على هذا التجدٌد من مال الوقؾ النقاً ح وذلا

 .(208) م1397هـ/800برحمته ، وقد نفذ على أٌدي النظار والمخدمٌن بتارٌخ الثالث عشر من ربٌع األول ، سنة 

  وقد تم إؼالق هاتٌن العٌنٌن من قبل االحتالل اإلسرابٌلً ، كما تم تؤسٌس حمامات كاملة حدٌثة خاصة بالحرم اإلبراهٌمً.

 

 
                                                           

(201)
 دعِ ثِ أٝ٘ة ّبئت اىعيطْخ اىََي٘مٞخ ّٗباس اىجٞ٘غ اىَْف٘زح ٗاىخ٘اؾ اىؽسٝسخ .  

(202)
 .26ؾ ٍذَد ذٝبة أث٘ ـبىخ :  ىٞو اىَعجد اإلثسإَٜٞ ثبىخيٞو ، ّسط اىَسجغ ،  

(203)
 .60ـالح ٍ٘ظٜ أث٘ أزٍٞيخ ، ٍذَد فسدبد أث٘ ظسٝخ : اىَعجد اإلثسإَٜٞ ، ّسط اىَسجغ ، ؾ  

(204)
 .26ٍذَد ذٝبة أث٘ ـبىخ :  ىٞو اىَعجد اإلثسإَٜٞ ثبىخيٞو ، ّسط اىَسجغ ، ؾ  

(205)
 .499َسجغ ، ؾّٝ٘ط ػَسٗ ، ّجبح أث٘ ظبزح : زتً٘ اىَعجد اإلثسإَٜٞ اىؽسٝف فٜ خيٞو اىسدَِ ، ّسط اى 

(206)
 .50اىسًٗ آٝخ ظ٘زح   

(207)
 .505ّٝ٘ط ػَسٗ ، ّجبح أث٘ ظبزح : زتً٘ اىَعجد اإلثسإَٜٞ اىؽسٝف فٜ خيٞو اىسدَِ ، ّسط اىَسجغ ، ؾ 

(208)
 .510ّٝ٘ط ػَسٗ ، ّجبح أث٘ ظبزح : زتً٘ اىَعجد اإلثسإَٜٞ اىؽسٝف فٜ خيٞو اىسدَِ ، ّسط اىَسجغ ، ؾ 
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 السدنة :غرفة رئٌس 

تقع فً الجهة الشمالٌة من المسجد اإلبراهٌمً على امتداد مصلى الٌعقوبٌة ، وهً مكتب لربٌس السادنة حٌاث ٌادٌر أعماال 

 .(209)الموظفٌن العاملٌن فً المسجد 

 

 المكتبة : 

كان المسلمون فً عصورهم األولً قد توساعوا فاً فهام مهماة المساجد ، فاتخاذوه مكانااً للعباادة ، كماا كاان داراً للقضااء ، 

 .(210)باإلضافة إلى أنه كان ٌنطلق منه الجٌو  ، ومنزالً الستعمال السفراء ، ومعهداً للتعلٌم 

وكان المسجد اإلبراهٌمً من المساجد القدٌماة فاً اإلساالم ح لاذا فقاد حاوى مكتباة مساتقلة مناذ زمان صاالا الادٌن األٌاوبً 

(211). 

م بلػ عدد كتب المكتبة مابتان  1929ففً عام والكتب فً مجاالت مختلفة ،  (212) تحتوي على مجموعة من المخطوطات

ومً وخصوصاً بخاط الشاٌخ عباد الارازق ، وهاً عباارة عان مصااحؾ وتسعة وستون كتاباً ، وقد كتبت فاً دفتارٌن عما

 .(214)، وكتٍب فً الفقه واللؽة واألدب ومخطوطات أثرٌة قٌمة  (213)أثرٌة مخطوطة 

القسااط األكباار ماان المخطوطااات حٌااث بلؽاات ثمانٌااة وسااتون مخطوطاااً ، وجاااء فااً  (215)وقااد احتلاات الموضااوعات الدٌنٌااة 

 (217)حٌث بلؽت خمسة وثالثٌن مخطوطااً ، أماا فاً المرتباة الثالثاة فكانات اللؽاة  (216)ة المرتبة الثانٌة الموضوعات العلمٌ

فقااد بلؽاات ساابعة عشاار مخطوطاااً ، بٌنمااا المرتبااة األخٌاارة قااد حااوت موضااوعات متفرقااة ماان تصااوؾ وسااٌر وعلاام الكااالم 

 .(218)والمنطق وبلؽت عشرون مخطوطاً 

ع فاوق النافاذة المطلاة علاى الصاحن المكشاوؾ ، طولاه خمساون وٌوجد رقم داخال مكتباة الحارم اإلبراهٌماً الشارٌؾ ، ٌقا

سنتٌمتراً ، بٌنما عرضه ثالثة وثالثٌن سنتٌمتراً ، وترتفع عن األرض مابة وأربعة وثمانون سنتٌمتراً ، وقد ُحفر هذا الارقم 

فٌهاا ُتشابه اللوحاة نافراً فً لوحة رخامٌة من الرخاام األباٌض ، وقاد جااء فٌهاا بؤسالوبه الشاعري بحٌاث ُجعلات كال شاطرة 

المنفصلة ، إذ فصلت بٌن األبٌات خطوط دقٌقة نافرة من جسم اللوحة ، كما فصل بٌن أشطر األبٌات خط عمودي عارٌض 

نافر من جسم اللوحة ، وقد فصل بٌن شطري البٌت األخٌر شاكل هندساً تضامن تاارٌخ الارقم ، ثام أحٌطات اللوحاة كاملاة 

 .(219)الناحٌة الٌمنً بإطار نافر من جسمها ؼٌر منتظم من 

 ونص الرقم : 

ـاِء لقْد َحـال  " َوَمْجلِس ِعْلٍم َقْد َتَساَمى بنـاإه  ٌَ  ِبَرْوَضٍة َجـدِّ األْنِب
ِة َمْوالَنـا الَوِزٌِر الَِّذي لَـُه  ِن َقْد َعال  ِبِهمَّ ٌْ ماَك  َمَقـاٌم َعلَى َهاِم السَّ

ًُّ الَقْدِر َعبُد هللِا َحاِكُم قُطِرَنا  ُدوُم لَُه الُعال  ُسِن ٌَ ْة ِجً َباَشا   ُهَو الِجتَّ
ال  َوَبـاَشَرهُ عبُد اللطٌِؾ ِبـؤَْمرِه   َنِقٌُب قضاِء القدِس لأِلجِر َحصَّ
ْزهو ُمإِرَخاً  ٌَ ال  َفَجـاَء ِبَحْمِد هللِا   بحجـَرِة جـِد الُمْرَسلٌَِن ُمَكمِّ

 (220)هـ " 1172سنة 

                                                           
 . 32ٍذَد ذٝبة أث٘ ـبىخ :  ىٞو اىَعجد اإلثسإَٜٞ ثبىخيٞو ، ّسط اىَسجغ ، ؾ  (209)
 .113ـالح ٍ٘ظٜ أث٘ أزٍٞيخ ، ٍذَد فسدبد أث٘ ظسٝخ : اىَعجد اإلثسإَٜٞ ، ّسط اىَسجغ ، ؾ  (210)
 . 113ـالح ٍ٘ظٜ أث٘ أزٍٞيخ ، ٍذَد فسدبد أث٘ ظسٝخ : اىَعجد اإلثسإَٜٞ ، ّسط اىَسجغ ، ؾ  (211)
 .68ّظَٚ اىجؼجخ : اىخيٞو اىقدَٝخ ظذس ٍدْٝخ ٗػَبزح ربزٝخٞخ ، ّسط اىَسجغ ، ؾ  (212)
 .116،117ـالح ٍ٘ظٜ أث٘ أزٍٞيخ ، ٍذَد فسدبد أث٘ ظسٝخ : اىَعجد اإلثسإَٜٞ ، ّسط اىَسجغ ، ؾ  (213)
 . 32ٍذَد ذٝبة أث٘ ـبىخ :  ىٞو اىَعجد اإلثسإَٜٞ ثبىخيٞو ، ّسط اىَسجغ ، ؾ  (214)
 اىسقٔ ، أـ٘ه اىدِٝ ، ػجب اد ، ر٘دٞد ، ددٝش ، رسعٞس ، ػيً٘ اىقسآُ .  (215)
األّعسٜ : شاٝجخ ٗفيل ٗدعبة ، شاٝجخ : ـ٘زح ٍسثؼخ أٗ ٍدٗزح رؼَو ىَ٘الغ اىن٘امت فٜ اىسيسل ىْٞظسس فسٜ دنسٌ اىَ٘ىسد ، ٕٗسٜ ميَسخ فبزظسٞخ . ٍذَسد ػيسٚ  (216)

 .279ؾ  اىدزازٙ اىالٍؼبد فٜ ٍْزخجبد اىيابد ، ّسط اىَسجغ ،
 اىْذ٘ ، اىفسف ، اىجال خ ، األ ة ، اىؼسٗق . (217)
 . 118،  117ـالح ٍ٘ظٜ أث٘ أزٍٞيخ ، ٍذَد فسدبد أث٘ ظسٝخ : اىَعجد اإلثسإَٜٞ ، ّسط اىَسجغ ، ؾ  (218)
 .431ّٝ٘ط ػَسٗ ، ّجبح أث٘ ظبزح : زتً٘ اىَعجد اإلثسإَٜٞ اىؽسٝف فٜ خيٞو اىسدَِ ، ّسط اىَسجغ ، ؾ (219)
 .433ّٝ٘ط ػَسٗ ، ّجبح أث٘ ظبزح : زتً٘ اىَعجد اإلثسإَٜٞ اىؽسٝف فٜ خيٞو اىسدَِ ، ّسط اىَسجغ ، ؾ (220)
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 صندوق العمل : 

صندوق حدٌدي موجود داخل الحجرة الٌوسفٌة ، وٌحتاوي علاى جمٌاع وثاابق وكتاب أوقااؾ الحارم اإلبراهٌماً الشارٌؾ ، 

وهذا الصندوق مؽلق وال ٌتم فتحه إال بحضور لجنة من األوقاؾ اإلسالمٌة والعابالت العشار التاً حظٌات بشارؾ السادانة 

 .  (221)فً الحرم اإلبراهٌمً الشرٌؾ 

 :ن ) القلعة (مدرسة السلطان حس

وهً حصن مالصق من الجهة الؽربٌة للحرم اإلبراهٌمً ، بناها الصلٌبٌون وقت الحمالت الصلٌبٌة ، حٌث حرصوا أثنااء 

ؼزوهم للبالد على تؤسٌس قلعة ربٌساة فاً كال منطقاة ٌساٌطرون علٌهاا ، وتام اختٌاار مدٌناة الخلٌال أعلاً المنحادر ؼارب 

عامة قوٌة ترتكن القلعة عٌها ، فبنٌت القلعة لحماٌة المنطقة وحماٌة مخازن الؽاالل الحرم اإلبراهٌمً ، حٌث شكل الحرم د

والمحاصٌل فاً المازارع المجااورة ، وقاد أطلاق علٌهاا الصالٌبٌون اسام قلعاة ساانت أبراهاام ، وظلات القلعاة تقاوم بادورها 

 .(222)الدفاعً والهجومً على خٌر وجه حتى تسلَّمها صالا الدٌن أثناء الفتل بؤمان 

 

 المسقاة : 

تقع المسقاة فً آخر الرواق وهً مخصصة لسقاٌة المصلٌن داخل المسجد ، وٌظهر من لوحة نق  علٌها أن بانٌها شخص 

 .(223)ٌدعى عثمان 

تتوج لوحة رقم مسقاة الحرم اإلبراهٌمً الشرٌؾ ، التً تقوم بمحاذاة الركن الجنوبً الؽربً من الصحن المكشاوؾ ، باٌن 

مقام سٌدنا إبراهٌم الخلٌل ومقام ساٌدنا ٌعقاوب علٌهماا الساالم ، تحات طارؾ قاوس الارواق الفاصال باٌن الحضارة الخلٌلٌاة 

وق الواجهة األمامٌاة للمساقاة ، أماام قبتهاا مباشارة ، ترتفاع عان األرض والصحن المكشوؾ ، إذ تنتصب لوحة هذا الرقم ف

مابتٌن وعشرٌن سنتٌمتراً ، حفر الرقم فً لوحة حجرٌة مان الحجار المحلاً الطاري ، الاذي ٌعارؾ باالحجر الملكاً ، وقاد 

ٌكاون ذلاك بفعال أحٌطت بإطار نافر من جسامها دقٌاق ُطلاً بطاالء أساود ، وأماا حاواؾ اللوحاة فهاً ؼٌار منتظماة ، وقاد 

الزمن ، إذ تآكل ما ٌزٌد على ثالثة أرباع الرقم ، وٌبدو مماا تبقاً مان هاذا الارقم ، أناه كاان قاد طلاً بطاالء أخضار ، هاو 

وسابر أرضٌة اللوحة ، فً حٌن بادا لاون الحجار فاً القسام المتآكال منهاا ، ٌالحاظ مان الجازء المتبقاً مان الارقم أناه جااء 

فضالً عان أجازاء زخرفٌاة ٌساٌرة ، وٌبلاػ طولاه أربعاون سانتٌمتراً بٌنماا ٌبلاػ عرضاه اثناان  معجماً ومشكوالً إلى حد ما ،

 (224)وثالثون سنتٌمتراً ، حفر بخط ثلث نافر نصه كما ٌلً : 

 بانٌه من أوفً الوفا  هــذا سبٌـل حسـن 

 سبٌل عثمـان الشفا   وفٌـه تـارٌخ حــال 

 هـ  1103سنة 

 

                                                           
(221)

 . 27ٍذَد ذٝبة أث٘ ـبىخ :  ىٞو اىَعجد اإلثسإَٜٞ ثبىخيٞو ، ّسط اىَسجغ ، ؾ  
(222)

 . 67 ػبء اٝب  ػَسٗ : اىَعجد اإلثسإَٜٞ فٜ اىؼفس اىََي٘مٜ ، ّسط اىَسجغ ، ؾ  
(223)

 . 39ٍذَد ذٝبة أث٘ ـبىخ :  ىٞو اىَعجد اإلثسإَٜٞ ثبىخيٞو ، ّسط اىَسجغ ، ؾ  
(224)

 .424،  423ّٝ٘ط ػَسٗ ، ّجبح أث٘ ظبزح : زتً٘ اىَعجد اإلثسإَٜٞ اىؽسٝف فٜ خيٞو اىسدَِ ، ّسط اىَسجغ ،                      ؾ  
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 النتائج 

 توصلت هذه الدراسة إلى ما ٌلً : 

 الحدٌث عن الحرم اإلبراهٌمً وما ٌحتوٌه . 

 وصؾ الحرم اإلبراهٌمً من الداخل والخارج .

 عمارة الحٌر . 

 المئذنتان . 

 أسطح المسجد اإلبراهٌمً .  

 مدخل المسجد .

 ساحات الحرم اإلبراهٌمً .  

 مصادر المٌاه فى الحرم اإلبراهٌمً . 

 المصلً . 

 المحراب . 

 المنبر . 

  مداخل الغار الشرٌف . 

 دكة المذذنٌن ) المبل( ( . 

 مشاهد القبور . 

Results 

This study concluded that: 

Talk about the Ibrahimi Mosque and its contents. 

Description of the Ibrahimi Mosque from inside and outside. 

Al Hair Building. 

The Minarets. 

The roofs of Ibrahimi Mosque. 

Entrance to the mosque. 

The squares of the Ibrahimi Mosque. 

Water sources in the Ibrahimi Mosque. 

The worshiper. 

The mihrab. 

Forum. 

Entrance of the Laurel Al Sharif.  

Al-Muzainin's Restaurant (The amount). 

Graves of graves. 
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 : موقع وجدود مدٌنة الخلٌل  1شكل 

 4، ص  2002الخلٌل ، القدس ،  مدٌنة التطبٌقٌة : دلٌل األبحاث معهد

 
 

 

 ( الحرم اإلبراهٌمً من الخارج وساحات الحرم اإلبراهٌمً 2) شكل  

  من خالل الصحفً رائد أبو أرمٌلة
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 والمحراب: مصلً اإلسحاقٌة ٌظهر فٌها المنبر   3شكل 

Ahlan wa Sahlan : Welcome to Palastine the Holyland , by the Ministry of Tourism & Antiquities 

, p : 15 

 

     

 ( منبر صالح الدٌن األٌوبً بالحرم اإلبراهٌمً 4) شكل 
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 الحرم اإلبراهٌمً

 المصادر والمراجع

 القرآن الكرٌم .

رحلة بن بطوطة تحفة النظار فً ؼرابب األمصار وعجاباب عبد هللا بن محمد اللواتى الطنجى : ) ابن بطوطة ( محمد بن 

 م . 1987،  1، ط  1، دار احٌاء العلوم ، بٌروت ، جـ  األسفار

Ahlan wa Sahlan : Welcome to Palastine the Holyland , by the Ministry of Tourism & 

Antiquities. 

Grant, Michael : Herod the great, American heritage press,New york 1971 . 

Russel ,The jews from Alexander to Herod ,Oxford University Press,1967. 

www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/صسٝب/ 
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