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 الفصل األول 

 يف ابتداء بناء بيت املقدس واملسجد األقصى

أي : قلت يا رسول اهللا: رضي عنه يف صحيحه عن أيب ذر رضي اهللا عنه أنه قالروى البخاري رمحه اهللا و
: قلت) املسجد األقصى: ( قال؟مث أي: قلت: قال) املسجد احلرام: (قال. مسجد وضع يف األرض أول

هكذا نقلته من ). أربعني سنة مث أينما أدركتك الصالة فصل، فإن الفضل فيه: ( قال؟كم كان بينهما
 .البخاري

أي مسجد : قلت يا رسول اهللا: روى احلافظ يف كتابه املستقصى بسند من أيب ذر رضي اهللا عنه قال
كم كان : قلت) املسجد األقصى: ( قال؟مث أي: قلت) املسجد احلرام: ( قال؟وضع يف األرض أول

هذا : قالمث ). أينما أدركتك الصالة فصل فهو مسجد: (زاد الفرا: مث قال) أربعني سنة: ( قال؟بينهما
أي مسجد وضع يف : حديث صحيح أخرجاه يف الصحيحني وأخرجه النسائي والقزويين نقلته من باب

: فضائل بيت املقدس يروى بعد ذلك باب بين بيت املقدس على أساس قدمي قال: األرض أول من باب

على ذلك واألساس الذي أسسه سام بن نوح عليهما السالم مث بناه داود وسليمان عليهما السالم 
وقد يقال ينبغي أن يكون الذي أسسه سام عليه السالم على بناء القبلة احلديث املقدم : األساس قلت

لقد خلق اهللا األرض بألفي عام، وإن قواعده يف : (فإنه روي عن األزرقي عن جماهد رضي اهللا عنهما قال
 البيت احلرام من بناء املالئكة مث روى عن علي بن احلسني رضي اهللا عنهما أن) األرض السابعة السفلى

 .عليهم السالم

مث روى عن ابن عباس رضي اهللا عنه أن آدم عليه السالم أول من أسس وصلى فيه وطاف به مث درس 
موضع البيت من الطوفان حىت بعث اهللا إبراهيم وإمساعيل فرفعا قواعده، وإذا كان األمر كذلك وكان 

، كان ابتداء املسجد األقصى قبل سام عليه السالم، فإنه قال يف بينه وبني املسجد األقصى أربعون سنة
كتاب املغين يف غريب املهذب أنه كان بني آدم ونوح عليهما السالم ألف ومائة سنة ونبه اإلمام اخلطايب 
يف كتاب األعالم له على أن من بين املسجد بعض أولياء اهللا تعاىل قبل داود وسليمان عليهما السالم مث 

  داود وسليمان وزادا قبة ووسعاه فأضيفا بناؤه إليهما واهللا تعاىل أعلمبناء
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 الفصل الثاين 

 يف ابتداء شد الرحال إىل بيت املقدس

وفضل ابنائه وأسراجه ومن أين يدخل بيت املقدس ومن أين يدخل مسجدها وفضل إتيان بيت حلم 
أرض : (قال. أفتنا يف بيت املقدس: قلت يا رسول اهللا: والصالة فيه عن ميمونة رضي اهللا عنها قالت

أرأيت إن مل نطق نتحمل إليه ونأتيه : ، قالت)املنشر واحملشر إئتوه فصلوا فيه فإن صالة فيه كألف صالة
أخرجه القزويين من باب ) فليهد إليه زيتا يسرج يف قناديله فأنه من يهدي إليه، كان ملن صلى فيه: (قال

 .إسراج بيت املقدس

ملا فرغ سليمان من بناء بيت املقدس وضع القربان يف رحبة املسجد مث قام :  اهللا عنهوعن كعب رضي
أن ال يدخل : اللهم إين أسألك ملن دخل هذا املسجد مخس خصال: على الصخرة مث قال بعد ثناء ومحد

مل يتعمده إليه مذنب مل يتعمده إال لطلب التوبة أن تتقبل منه وتتوب عليه وتغفر له وال يدخل إليه خايف 
إال لطلب االستشقاء أن تشقى له وأن ال تعرف بصرك عمن دخله حىت خيرج منه اللهم أن أجيب دعويت 
وأعطيتين مسأليت فاجعل عالمة ذلك أن تقبل قربانة فرتلت نار من السماء فاحتملت القربان فصعدت به 

 ).نقلته من أخر باب بناء سليمان بيت املقدس(إىل السماء 

ملا بىن سليمان بيت ): (صلي اهللا عليه وسلم(قال رسول اهللا :  بن عمر رضي اهللا عنهما قالوعن عبد اهللا
املقدس سأل ربه ثالثا فأعطاه اثنتان وأنا أرجو أن يكون قد أعطاه سأله حكما يوافق حكمه وسأله ملكا 

 من ذنوبه كيوم ال ينبغي ألحد من بعده فأعطاه ذلك وسأله أن ال يأيت أحد هذا البيت يصلي فيه لرجع
أن سليمان عليه السالم ملا فرغ من : (وعنه أيضاً أنه قال). ولدته أمه وأنا أرجو أن يكون قد أعطاه ذلك

اللهم أمنا عبد مؤمن بك زارك يف : بناء بيت املقدس قرب قربانا فتقبل منه ودعا اهللا دعوات منهن، قال
اياه أن تتقبل منه وترتله من خطاياه كيوم ولدته هذا البيت نايبا إليك، أمنا جاء يتنصل من ذنوبه وخط

 ).ترتعه من خطاياه: (ويف رواية). أمه

ملا فرغ سليمان من بناء بيت ): (صلى اهللا عليه وسلم(وعن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما عن النيب 
 يأيت أحد املقدس سأل اهللا عز وجل ثالث خصال حكما توافق حكمه وملكا ال ينبغي ألحد من بعده وال
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: فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم). هذا البيت ال ينتهني إال الصالة فيه خترجه من ذنوبه كيوم ولدته أمه

دعا نيب وجاءين وتويف، رواية : ، فقال)أما الثنتان فقد أعطيهما، وأما الثالثة فأرجو أن يكون قد أعطيها(
ابن داود عليهما السالم ملا فرغ من بناء بيت أن سليمان : (أيضا عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

املقدس سأل اهللا عز وجل حكما حكمه وملكا ال ينبغي ألحد من بعده وال يأيت هذا أحد ال يريد إال 
أما اثنتان فقد : فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. الصالة فيه إال خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه

وعن أيب العوام رضي اهللا عنه ). رواه النسائي وابن ماجه) (أعطى الثالثةأعطيهما وأنا أرجو أن يكون قد 
: ملا فرغ نيب اهللا سليمان من بناء بيت املقدس ذبح ثالثة آالف بقرة وسبعة آالف شاة مث قال: أنه قال

فال يأتيه أحداً إال أصاب من : اللهم من أتاه من ذي ذنب فاغفر له ذنبه أو ذي ضر فاكشف ضره قال
 .إنتهى) نقلته من باب دعاء سليمان عليه السالم ملا فرغ من بناء املقدس(ة سليمان خرياً كثرياً دعو

صليت بأصحايب صالة : ( قال؟كيف أسرى بك: قلنا يا رسول اهللا: عن شداد بن أوس وضي اهللا عنه قال
اركب فاستصحبين على الغمة مبكة معتما فأتاين جربيل عليه السالم بدابة فوق احلمار ودون البغل، فقال 

فقادها بأذا ومحلين عليها مث انطلقت وي، يقع حافرها حيث أدرك طوقها حىت بلغنا ارضا ذات خنل 
صليت بيثرب : قال. ال أعلم:  قلت؟أتدري أين صليت: صل فصليت مث ركبنا، فقال: فانزلين، فقال
أنزل فصلى :  بلغنا أرضا فقالفانطلقت وي يقع حافرها حيث أدرك طرفها، مث: قال. صليت بطيبة
صليت مبدين صليت : قال. اهللا أعلم: أتدري أين صليت، قلت: فصلى فصليت، مث قال: فرتلت مث قال

عند شجرة موسى عليه السالم، مث انطلقت وى بنا يقع حافرها حيث أدرك طرفها مث بلغنا أرضا بدت 
اهللا : قلت. أتدري أين صليت: نا فقالصلى فصليت مث ركب: أنزلت فرتلت فقال: لنا قصورها فقال

صليت ببيت حلم حيث ولد عيسى املسيح ابن مرمي عليه الصالة والسالم مث انطلق يب حىت : قال. أعلم
دخلنا املدينة من باا اليماين فأنا قبلة املسجد فربط دابته فيه مث دخلنا املسجد من باب فيه متثيل الشمس 

ء اهللا تعاىل وأخذ مين العطش أشد ما اخذين فأوتيت بأناءين يف والقمر فصليت يف املسجد حيث شا
أحدمها لنب ويف اآلخر مخر أرسل إىل ما مجيعا فعدلت بينهما، مث هداين اهللا عز وجل فأخذت اللنب 

أخذ صاحبك الفطرة : فشربت منه حىت عرفت به جيئيت وبني يدي شيخ شكى على مثران له، فقال
 ).تينا الوادي فيه املدينة، فإذا جهنم تنكشف عن مثل الروايبليهدي مث انطلق يب حىت أ



 

 
 5         اجلوزيابن-تاريخ بيت املقدس

مثل احلمة السخنة مث انصرف يب فمررنا بعري لقريش مبكان كذا قد :  قال؟قلت يا رسول اهللا كيف: قال
أحلوا بعرياً هلم قد مجعه فالن فسلمت عليهم، فقال بعضهم هذا صوت حممد صلى اهللا عليه وسلم مث 

أعلم : أين كنت الليلة فقد التمستك يف مضانك فقال: فقال.  الصبح، فأتاين أبو بكرأتيت أصحايب، قبلة
أنه سبني، فصفه يل قال ففتح يل صراط كأين انظر إليه ال : أين أتيت املقدس الليلة فقال يا رسول اهللا

انظروا : ركونفقال املش. أشهد أنك رسول اهللا: قال أبو بكر رضي اهللا عنه. تسألين عن شيء إال ابنائه به
فقال إين سرابه ما أقول لكم أين مررت بعري : إىل ابن أيب كبشة يزعم أنه ذهب إىل بيت املقدس الليلة قال

لكم يف مكان كذا وكذا وقد اضلوا بعرياً فجمعه فالن وإن مسريهم بكذا مث كذا والقوكم بكذا يقدمهم 
 اليوم أشرف الناس ينتظرون حىت كان مجل أدم عليه مسخ أسود وغدارتان سوداوتان، فلما كان ذلك

. قريب من نصف النهار أقبلت العري يقدمهم ذلك اجلمل الذي وصفه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

كذا رأيته يف رواية البيهقي مث عقبه هذا اإلسناد صحيح ورأيت هذا احلديث يف كتاب فضل اخليل منقوال 
أنزلت : ن غري شك وفيه أوال حىت بلغنا أرضاً ذات خنل فقالعن رواية الطربي وغريه وفيه بدابة بيضاء م
أنزل فرتلت مث : إدرك طرفها حىت بلغنا أرضا بيضاء فقال: فرتلت مث قال صلى فصليت مث فيه بعد قوله

صلى فصليت مث : أنزل ونزلت به، قال: مث مررنا بأرض بدت لنا قصورها فقال: صلى فصليت وفيه: قال
صليت ببيت حلم حيث ولد عيسى ابن مرمي عليه : اهللا أعلم، قال: ن صليت، قلتأتدري أي: ركبنا فقال

 .السالم

 الفصل الثالث 

 يف فضل الصالة يف بيت املقدس

وفضل احلج والصالة يف مسجد املدينة واملسجد األقصى يف عام واحد روي عن عبد اهللا بن عمر رضي 
الصالة يف بيت املقدس خري من ألف : ( وسلم يقولمسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه: اهللا عنهما أنه قال

 ).صالة فيما حواله إال يف املسجد احلرام ومسجدي هذا

الصالة يف املسجد احلرام تفضل على : (عن أيب الدرادء رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
 ). صالةغريه مبائة ألف صالة ويف مسجدي ألف صالة ويف مسجد بيت املقدس مخسمائة
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من صلى يف : (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ويف حديث آخر عن أيب املهاجر رضي اهللا عنه قال
 ).بيت املقدس غفرت ذنوبه كلها

صالة الرجل يف بيته : (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وعن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال
 صالة وصلوته يف املسجد الذي جيمع فيه خبمسمائة بصالة وصلوته يف مسجد القبائل خبمس وعشرين

 ).صالة وصلوته يف املسجد األقصى خبمسني ألف صالة وصلوته يف املسجد احلرام مبائة ألف صالة

من صلى يف بيت املقدس مخس صلوات نافلة كل : (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وعنه أيضا قال
فقد ) قل هو اهللا أحد(ت بعد فاحتة الكتاب عشرة الف مرة صالة أربع ركعات يقرأ يف اخلمس صلوا

 ).اشترى نفسه من اهللا تبارك وتعاىل وليس للنار عليه سلطان

صالة يف املسجد : (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ويف رواية عن ابن عباس رضي اهللا عنه قال
يف املسجد األقصى بعشرين ألف احلرام مبائة ألف صالة والصالة يف مسجدي بألف صالة والصالة 

 ).صالة

من حج واعتمر وصلى : (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وعن أيب إمامة الباهلي رضي اهللا عنه قال
 ).يف بيت املقدس جاهزون ابط فقد استكمل مجيع سنيت

ه مخس من خرج إىل بيت املقدس لغري حاجة إىل الصالة فيصلي في: (وعن مكحول رضي اهللا عنه قال
 ).صلوات صبحا وظهراً وعصراً ومغرباً وعشاًء مث يصلي الغداة خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه

من زار بيت املقدس شوقا إليه دخل اجلنة مدلال ورفادة مجيع : (وعن مكحول أيضا رضي اهللا عنه قال
ت املقدس شيعهم عشرة األنبياء يف اجلنة وهبطوه مبرتلته عند اهللا عز وجل وإمنا رفقة خرجوا يريدون بي

آالف ملك يستغفرون هلم ويصلون عليهم وهلم بكل يوم يقيمون فيه صالة بسبعني ملك، ومن دخل 
بيت املقدس طاهرا من الكبائر تلقاه مبائة رمحة ما ا رمحة إال لو قسمت على مجيع اخلالئق لوسعتهم، 

 وكان له بكل شعره يف جسده ومن صلى يف بيت املقدس ركعتني خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه،
حسنة، ومن صلى يف بيت املقدس أربع ركعات مر على الصراط كالربق اخلاطف وأعطى أمانا من الفزع 

األكرب يوم القيامة، ومن صلى يف بيت املقدس ست ركعات أعطى مائة دعوة مستجابة أدناها براءة من 
ات كان رفيق إبراهيم اخلليل صلى اهللا عليه النار ووجبت له اجلنة، ومن صلى يف بيت املقدس مثان ركع
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وسلم ومن استغفر للمؤمنني واملؤمنات يف بيت املقدس ثالث مرات كان له مثل حسنام ودخل على 
 ).كل مؤمن ومؤمنة سبعون مغفرة ذنوم كلها

فضل أنه :  قال؟قلت لعثمان بن عطاء اخلراساين ما يقول يف بيت املقدس: وعن حممد بن أيب شعيب قال
فيه فإن داود أسسه وسليمان عليهما السالم بنائه خملطة بالذهب لبنه ذهب ولبنه فضة، وليس فيها شرباً 

 .إال وقد سجد له ملك أو نيب فلعل أن تنال جبهته جبهة ملك أو نيب

مبائة :  قال؟يا أبا عبد اهللا ما تقول يف الصالة يف هذه البلدة: وعن سفيان الثوري أنه سأله رجل مبكة فقال
ففي بيت : خبمسني ألف صالة، قال:  قال؟ففي مسجد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال. ألف صالة

 .بثالثني ألف صالة:  قال؟ففي دمشق: بأربعني ألف صالة، قال:  قال؟املقدس

من حج وصلى يف املدينة واملسجد األقصى يف عام واحد خرج من : وعن ابن عباس رضي اهللا عنه قال
 . كيوم ولدته أمهذنوبه

 الفصل الرابع 

 واآلثار فيه  يف فضل اإلحرام من بيت املقدس

من أهل حبجة أو عمرة من : (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن أم سلمة رضي اهللا عنها قالت
ا ويف رواية عنه). املسجد األقصى إىل املسجد احلرام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ووجبت له اجلنة

من أحرم من بيت املقدس حبج أو عمرة خرج من ذنوبه : (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قالت
 ).رواه ابو داود والقزويين) (غفر اهللا ما تقدم من ذنبه وما تاخر: (ويف رواية). كيوم ولدته أمه

 عليه من أهل بعمرة من بيت املقدس عدلت عشر غزوات مع رسول اهللا صلى اهللا: وعن أم حكيم
 .وسلم

) األنبياء: ( قال؟أي اخللق دخوال اجلنة: يا رسول اهللا: وعن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنه أن رجال قال

مؤذنوا مسجدي : ( قال؟مث من: يا نيب اهللا: قال). مؤذنوا املسجد احلرام: ( قال؟مث من: قال يا نيب اهللا
 ).نون على قدر أعماهلمسائر املؤذ: ( قال؟مث من: قال يا رسول اهللا). هذا
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 الفصل اخلامس 

 وشهور املوسم  يف فضل الصدقة والصيام يف بيت املقدس

من تصدق يف بيت املقدس بدرهم كان فداؤه من النار ومن تصدق برغيف : عن احلسن البصري قال
 من صام يوما يف بيت املقدس كان له براءة من: وعن مقاتل قال. كان كمن تصدق جببال األرض ذهبا

إلياس واخلضر يصومان شهر رمضان يف بيت املقدس ويوافيان املوسم كل : وقال السدي رمحه اهللا. النار
 .عام

 الفصل السادس 

 يف ذكر الصخرة وأا من اجلنة

الصخرة من : (مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: عن رافع أن عمر املزين رضي اهللا عنه قال
 ).اجلنة

سيد البقاع : (مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: الب رضي اهللا عنه قالوعن على بن أيب ط
 ).بيت املقدس

وعن كعب أن الكعبة بازاً عنه . صخرة بيت املقدس من صخور اجلنة: وعن ابن عباس رضي اهللا عنه قال
لكعبة وأن اجلنة البيت املعمور يف السماء السابعة الذي حتجه املالئكة لو وقعت منه أحجار وقعت على ا

 .من السماء السابعة بازا بيت املقدس لو وقع مهنا حجر لوقع على الصخرة

الصخرة بيت املقدس فيك جنيت وناري وفيك جزائي وعقايب فطوىب : )يقول اهللا تعاىل: وعن دهب قال
 (.عن زارك

 على خنلة، صخرة بيت املقدس: (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وعن عبادة بن الصامت قال
والنخلة على ر من أار اجلنة، وحتت النخلة آسية امرأة فرعون ومرمي بنت عمران ينظمان مسوطا ألهل 

 ).اجلنة إىل يوم القيامة
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األار كلها والرياح من حتت صخرة بيت : (وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
 ).املقدس

وعن نوفل البكايل .  ما من ماء عذب إال خيرج من حتت صخرة بيت املقدس:وعن أيب بن كعب أنه قال
 .سيحان وجيحان والنيل والفرات: خيرج من حتت صخرة بيت املقدس أربعة أار من اجلنة: قال

أتيت عرشي األوىل ومت حتتك بسط : يقول اهللا تعاىل لصخرة بيت املقدس: وعن أيب بن كعب قال
 . املاء يطلع إىل رؤوس اجلبالاألرض ومن حتتك جعلت عذب

: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ملا أسرى به إىل بيت املقدس: وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال

 ).أتاين جربيل عليه السالم إىل الصخرة فصليت مث عرج يب إىل السماء(

رض السماء واألرض مث حيول اهللا تعاىل صخرة بيت املقدس مرجانة كع: وعن أيب إدريس اخلوالين قال
 .يضع عليه عرشه ويضع امليزان ويقضي بني عباده ويصريون منها إىل اجلنة

تكره الصالة يف سبعة مواطن على ظهر الكعبة وعلى الصخرة وعلى طور : وعن البحتري القاضي قال
 .سيناء وعلى الصفا واملروة وعلى احلمرة وعلى جبل عرفات

( ثُم إذا دعاكُم دعوة ِمن األرِض إذا أنتم خترجون: )حدي يف قوله تعاىلوعن أيب احلسن علي بن أمحد الوا

 .بدعوة إسرافيل من صخرة بيت املقدس حني ينفخ يف الصور بأمر اهللا للبعث وبعد املوت

صليت ليلة أسرى يب : (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وعن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه قال
 ).س غريب الصخرةإىل بيت املقد

من صلى يف بيت املقدس ألف ركعة عن ميني الصخرة وعن يسارها دخل : وعن عبد اهللا بن سالم قال
وعن . إذا دخلتم الصخرة يصنعوها عن أميانكم: وعن احلوشي قال). يعين يراها يف منامه(اجلنة قبل موته

دعا خرج من ذنوبه كيوم ولدته من أتى بيت املقدس فصلى فيه عن ميني الصخرة ومشاهلا و: كعب قال
 .أمه وإن سأل اهللا تعاىل الشهادة أعطاه إياها

يستجب ملن دخل الصخرة أن جيعلها عن ميينه حىت يكون خبالف الطواف حول : وقال املشرق بن املرجا
البيت، ويضع يده وال يقبلها مث يدعو وأن أحب أن يرتل إىل حتت الصخرة فليفعل ولكن جيتهد يف الدعاء 

يقدم النبية وبيوت إىل اهللا تعاىل ويكون ذلك حتت الصخرة، فإن الدعاء يف ذلك املوضع مستجاب إن و
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 .شاء اهللا تعاىل

أن مفتاح صخرة بيت املقدس كان عند سليمان بن داود عليهما السالم ال يأمن : وعن زيد بن أسلم
م فاستعان باألنس فعسر عليهم علي أحد فقام ذات يوم ليفتحها فعسر عليه، فاستعان باجلن فعسر عليه

فجلس كئيبا حزينا يظن أن ربه قد منه فهو، كذلك إذ أقبل شيخ يتوكأ على عصا له وقد طعن يف السن، 
قمت إىل هذا الباب الفتحه : يا نيب اهللا إين أراك حزينا، فقال: وكان من جلساء داود عليه السالم فقال

أال أعلمك كلمات :  استعنت باجلن فلم يفتح فقال لشيخفعسر على، فاستعنت عليه باإلنس فلم يفتح مث
قل اللهم بنورك : بلى قال: كان أبوك داود يقوهلن عند كل كرب فيكشف اهللا تعاىل ذلك عنه قال

اهتديت وبفضلك استغيث وبك أصبحت، وأمسحت ذنويب بني يديك، استغفرك وأتوب إليك يا حنان 
فيستحب له أن يدعو إذا دخل ذا الدعاء من باب : ل ابو املعايلقا. فلما قاهلا انفتح له الباب. يا منان

 .الصخرة، وكذلك من باب املسجد

 الفصل السابع 

 يف البالطة السوداء ومن أين يدخل الصخرة

أعلم يوما إال وقد : حدثنا حنيله وكانت مالزمة لصخرة بيت املقدس قالت: عن إبراهيم بن مهران قال
اخلضر عليه السالم مث صلى ركعتني أو :  رجل عليه هيئة السفر، فقلتدخل على من الباب الشامي

أتى رجل من أهل اليمن خرجت أريد هذا البيت فمررت بوهب بن : أربعة مث خرج فتعلقت بثوبه فقال
إذا دخلت السجد فأدخل الصخرة من الباب الشامي مث : قال. بيت املقدس:  قلت؟أين تريد: منبه فقال

فإن عن ميينك عموداً أو أسطوانة، وعن يسارك عموداً وأسطوانة فأنظر بني ذلك جتد تقدم إىل القبلة 
وعن . رخامة سوداء، فإا على باب اجلنة فضل فيها وأدع اهللا عز وجل فإن الدعاء عليها مستجاب

 .عثمان األنصاري أنه كان جييء الليل بعد انصرافه من القيام يف شهر رمضان على البالطة السوداء



 

 
 11         اجلوزيابن-تاريخ بيت املقدس

 فصل الثامن ال

 يف قبة املعراج

وقبة النيب صلى اهللا عليه وسلم وباب الرمحة وباب السكينة وباب حطه وحمراب الصخور وحمراب عمر 
يستجيب للزائر أن ييت هذه . رضي اهللا عنه وقبة السلسلة والصخرات اليت يف مؤخرة املسجد وغري ذلك

إجابة الدعاء فيها وقد جربه غري واحد وكذلك األماكن وجيتهد يف الدعاء فيها فهي مواضع جممع على 
متعبدة مرمي عليها السالم وينبغي لزائر هذه األماكن الشريفة أن خيلص التوبة هللا تعاىل وأن يقلع عن 

الذنوب ويشكر اهللا على ما وفقه لزيارة هذا املسجد الشريف وجيتهد يف الطاعة والصالة والصدقة فإن 
لك خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه فليستأنف العمل ويصعد إىل طور سيناء ذلك فضالً كثرياً وإذا فعل ذ

 .وهو الساهرة

وعن كعب ان النيب صلى اهللا عليه وسلم ليلة أسري به وقف الرباق يف موضع املوقف الذي يقف األنبياء 
مث تقدم فيه مث دخل النيب صلى اهللا عليه وسلم وجربائيل أمامه فاضال له فيه ضوء كما تضيء الشمس، 

جربيل أمامه حىت كان من شامي الصخرة، فأذن جربيل وحشر اهللا تعاىل األنبياء واملرسلني وصلى النيب 
صلى اهللا عليه وسلم بالنبيني واملرسلني واملالئكة، مث تقدم قدام ذلك فوضعت له مرقاة من فضة وهو 

 .املعراج حىت عرج إىل السماء

يا أم املؤمنني : ته أا رأت صفية يف املنام وكعب يقول هلاوعن أيب حذيفة مؤذن بيت املقدس عن جد
صلى هنا فإن النيب صلى اهللا عليه وسلم صلى بالنبيني هاهنا وأومى بيده أبو حذيفة إىل القبة القصوى يف 

 .دبر الصخرة

ملا كثر الشر وشهادات الزور أعطى اهللا تعاىل لداود عليه السالم سلسلة من ذهب، وقيل : وعن وهب
ن نوف ملفضل احلطاب وكانت معلقة من السماء إىل األرض جببال الصخرة شرقي الصخرة وهي القبة م

 .اليت لقي النيب صلى اهللا عليه وسلم ليلة اإلسراء فيه احلور والعني

هي بيت املقدس وكلوا منها ( وإذ قُلنا ادخلوا هِذه القَرية: )وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما يف قوله تعاىل
 .خطة يعين ال إله إال اهللا خبط الذنوب: وقوله. ث شئتم رغدا األقصىحي
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هو ( فَضرب بينهم ِبسوِر له باب: )السور الذي ذكره اهللا تعاىل: وعن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنه قال
 باب بيت املقدس الشرقي باطنه فيه الرمحة وظاهره من قبله العذاب وادي جهنم

 الفصل التاسع 

 وفضل جب الورقة  ني سلوان وبناء بيت املقدسيف ع

مكة : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن اهللا أختار من املدائن: عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال
وهي البلدة واملدينة وهي النخلة وبيت املقدس وهي الزيتونة ودمشق وهي التينة، وأختار من الثغور 

اسان وعدان العراق وعسقالن الشام، وأختار من العيون أربعة قال إسكندرية مصر وقزوين خر: أربعة
زمزم وعني عكا وأختار ) فيها عينان نضاختان: (سلوان وبيسان، وقال( ِفيهما عينان تجِريان: )اهللا تعاىل

 .سيحان وجيحان والنيل والفرات: من األار

ت املقدس يقرئك السالم فإنه أمان بإذن اهللا من أراد أن يشرب من ماء الليل فليقل مباء بي: وعن الرقاشي
 .تعاىل

وعن شريك بن جباسة النمريي أنه جاء ليشفي من جب سليمان فانقطع دلوه، فرتل اجلب ليخرجه 
فبينما هو يطلبه إذ هو بشجرة فتناول منها ورقة فإذا هي ليست من شجرة الدنيا فأيت ابن اخلطاب رضي 

يدخل من هذه األمة : (أشهد أن هذا هو احلق مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول:  قالاهللا عنه
 .فأخذ عمر الورقة فجعلها بني دفيت املصحف) قبل موته اجلنة

 الفصل العاشر 

 وفضل من مات ا وبيت املقدس  يف فضل الساهرة

 .البقيع الذي إىل جانب طور زيتا: وقال ه( فَإذا هم ِبالساِهرة: )عن أيب عبلة يف قوله تعاىل

من مات يف بيت املقدس فكأمنا مات يف : (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وعن أيب هريرة قال
 ).السماء

من مات فيك فكأمنا مات يف السماء ومن مات : يقول اهللا تعاىل يف التوراة لبيت املقدس: وعن كعب قال
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 .حول بيت املقدس فكأمنا مات فيها

مقبور بيت املقدس ال : وعنه قال. من دفن يف بيت املقدس فقد جاز الصراط: وعن كعب األحبار قال
 .يعذب

 .من دفن يف بيت املقدس جنا من فتنة القرب وضيقه: وعن وهب قال

: سألين عبد الرزاق عن مرتيل فأخربته أين من بيت املقدس، قال: وعن عبد الرمحن بن عدي املازين قال

 بلغين أا روضة من الرياض: نعم، قال:  قلت؟بيون امللةهل تعرف ز

 الفصل احلادي عشر 

 ومن مل يدور  فيمن رأى بدور تلك املواضع

رأيت مؤمل بن إمساعيل ببيت املقدس أعطى قوما شيئا، ودور به يف : روي عن جعفر بن مسافر أنه قال
 .كل إنسان يفعل ما أراد: م يدور قالتلك األماكن فقال له ابنه يا أبة قد دخل وكيع بن اجلراح فل

 

 

 الفصل الثاين عشر

 يف جامع فضائل بيت املقدس

 .أن احلرام يف السموات السبع مبقداره يف األرض: عن عبد اهللا بن عمر قال

يا روشلم أنت صفويت من بالدي وأنا سايق إليك صفويت من عبادي من : )قال اهللا تعاىل: وعن معاذ قال
 (.تار عليك فنذبت بصيبه ومن كان مولده يف غريك وأختار على مولده فرمحة مينكان مولده بك فأخ

روشلم أنت مقدس بنورك وفيك حمشر عبادي أذقك يوم القيامة كالعروس إىل : ويف اخلرب املقدسي أيضا
 .خدرها ومن دخلك استغىن عن الزيت والقمح

دسي وصفويت من بالدي من سكنك فترمحه أنت جنيت وق: )يقول اهللا تعاىل لبيت املقدس: وعن معاذ قال
أهل بيت املقدس جريان اهللا تعاىل وحق على : وعن وهب قال( مين، ومن خرج منك فسخط مين عليه
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 .اهللا تعاىل أن ال يعذب جريانه

باب مفتوح من أبواب اجلنة خيرج من خالله من جنات اجلنة فيسقط على مسجدها : وعن ابن عباس قال
 .صخرة بيت املقدس من صخور اجلنةوجباهلا وصخورها، و

باب مفتوح من السماء من أبواب اجلنة يرتل من اجلنات الرمحة على بيت املقدس كل : وعن كعب قال
 .صباح حىت تقوم الساعة والظل الذي يرتل على بيت املقدس شفاء من كل داء من جنان اجلنة

رض إىل مسجد بيت املقدس يهللون اهللا كل ليلة يرتل سبعون ألف ملك من السماء إىل األ: وعن مقاتل
 .ويسبحونه ويقدسونه وحيمدون اهللا ال يعودون إىل يوم القيامة

أن اجلنة حتن شوقا إىل صخرة بيت املقدس، وصخرة بيت : وعن أنس بن مالك رضي اهللا عنه أنه قال
 .املقدس من جنة الفردوس وهي صخرة األرض السابقة

يال مالئكيت أشهدوا أين : )نطلق بنا إىل بيت املقدس يقول اهللا تعاىلوعن مقاتل إذ قال لعبد لصاحبه ا
 (.غفرت هلما قبل أن خيرجا هذا إذا كانا ال يعدان على الذنوب

أن اهللا تعاىل تكفل ملن سكن بيت املقدس بالرزق إن فاته املال، ومن مات مقيماً حمتسباً : وعن مقاتل قال
اء، ومن مات حوهلا فكأمنا مات فيها، وما نقص من األرض زيد يف يف بيت املقدس فكأمنا مات يف يف السم

: بيت املقدس واملاء العذبة كلها خترج من حتت صخرة بيت املقدس واألرض املقدسة اليت قال اهللا تعاىل

يعين وقار التنور، وكلم : هيأرض بيت املقدس فإن فيها ناري ونوري وتنوري( اليت باركَن ِفيها ِللعالَِمِني)
هللا موسى يف أرض بيت املقدس وجتلى للجبل يف أرض بيت املقدس ورأى موسى نور رب العزة يف أرض ا

بيت املقدس وناب اهللا تعاىل على داود وسليمان يف أرض بيت املقدس، ورد اهللا تعاىل على سليمان ملكه 
هللا تعاىل زكريا يف أرض بيت املقدس وبشر اهللا تعاىل إبراهيم وسارة بإسحاق يف بيت املقدس وبشر ا

رب املالئكة على داود يف ... بيحىي يف بيت املقدس وسخر اهللا تعاىل اجلبال والطري لداود يف بيت املقدس
احملراب يف بيت املقدس وكانت األنبياء ال تقرب القرابني إال يف بيت املقدس، وأوتيت مرمي عليها السالم 

 تعاىل عز وجل بكرمي النخلة وتكلم عيسى عليه فاكهة الشتاء يف الصيف يف بيت املقدس، وأنبت اهللا
السالم يف املهد صبيا يف بيت املقدس ورفعه اهللا تعاىل إىل السماء من بيت املقدس ويرتل من السماء إىل 

األرض يف بيت املقدس، وأنزلت عليه املائدة يف بيت املقدس ويغلب يأجوج ومأجوج على األرض كلها 
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قدس يهلكهم اهللا يف أرض املقدس، وينظر اهللا تعاىل يف أرض بيت املقدس يف غري مكة واملدينة وبيت امل
كل يوم خبري وأعطى اهللا تعاىل الرباق للنيب صلى اهللا عليه وسلم فحمله إىل بيت املقدس، وأوصى آدم 

عليه السالم حني مات بأرض اهلند أن يدفن يف بيت املقدس وأوصى إبراهيم إسحاق إذا ماتا أن يدفنا يف 
أرض بيت املقدس، وماتت مرمي يف أرض بيت املقدس، وهاجر إبراهيم عليه السالم من كوتا إىل بيت 
املقدس، ورفع التابوت والسكينة من أرض بيت املقدس وصلى املسلمون إىل بيت املقدس زمانا ورأى 

ملقدس وترف اجلنة النيب صلى اهللا عليه وسلم مالكا خازن النار يف بيت املقدس واحملشر واملنشر يف بيت ا
يوم القيامة إىل بيت املقدس وينصب الصراط إىل اجلنة وتوضع املوازين وينفخ إسرافيل يف الصور ببيت 
املقدس على الصخرة ينادي أيتها العظام البالية واللحوم املتفرقة والعروق املتقطعة أخرجوا إىل حسابكم 

س يوم القيامة من بيت املقدس إىل اجلنة والنار تنفخ فيكم أرواحكم وجتازون على أعمالكم وتتفرق النا
وكفل زكريا مرمي ببيت املقدس ويقتل عيسى ( يومِئٍذ يتفَرقُون ويومِئٍذ يعرضون: )فذلك قوله تعاىل

الدجال بأرض بيت املقدس وفهم اهللا تعاىل سليمان منطق الطري يف بيت املقدس وسأل سليمان ربه ملكاً 
عده يف بيت املقدس واحلوت الذي لألرضني على ظهره رأسه يف مطلع الشمس وذنبه ال ينبغي ألحد من ب

يف املغرب ووسطه حتت بيت املقدس ومن سره أن ميشي يف روضة من رياض اجلنة فليمشي يف صخرة 
األرض اليت يرثها عبادي : بيت املقدس ويوم القيامة ينادي من مكان قريب من صخرة بيت املقدس وقال

سبحان الِذي أسرى ِبعبِدِه ِمن املسِجِد احلَرام إىل املسِجد : )هي بيت املقدس وقال تعاىلالصاحلون 
ولَهكنا حى الِذي بارة وكُلُوا ِمنها : )هو بيت املقدس وقوله تعاىل لبين إسرائيل( األقصِذه القَريلُوا هاَدخ

ادخلوا : )ى صخرة بيت املقدس، وقوله تعاىلهي بيت املقدس وقرب نوج القربان عل( حيثُ ِشئتم رغَدا
هي بيت املقدس، وقرب آدم القربان ببيت املقدس وشرد اهللا تعاىل ( األرض املُقدسة الِتي كَتب اُهللا لَكُم

لداود امللك ببيت املقدس، وتقبل اهللا تعاىل من امرأة عمران نذرها ببيت املقدس، ووهب لداود ملكه 
رض ببيت املقدس، وخترب األرض كلها إال ببيت املقدس، وحيشر اهللا تعاىل ببيت املقدس وحرة األ

األنبياء إىل بيت املقدس، وينفخ يف الصور يف بيت املقدس، وتصف املالئكة حول بيت املقدس، ويغفر اهللا 
تعاىل ملن أتى بيت املقدسن وتشجر النار يف بيت املقدس وباب السماء مفتوح إىل بيت املقدس، وتطري 

أن خيار أميت هاجر هجرة : (أرواح املؤمنني إىل أجسادهم يف بيت املقدس، وقال صلى اهللا عليه وسلم
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بعد هجرة إىل بيت املقدس ومن توضأ وصلى ركعتني أو أربعة فيه غفر له ما كان قبل ذلك ومن صلى 
 تعاىل وكان له حجة فيه خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه وكان له بكل شعرة مائة نور يوم القيامة عند اهللا

وأعطاه اهللا تعاىل مع األنبياء ذاكرا أو قلبا شاكراً وعصم عن املعاصي وحشره اهللا تعاىل مع  مربورة متقبلة
ومن صرب ببيت املقدس على أذاها وشدا جاءه اهللا برزقه من بني ). األنبياء صلوات اهللا عليهم أمجعني

ه اهللا تعاىل مع . قه ومن حتته يأكل رغداً ويدخل اجلنةيديه ومن خلفه وعن ميينه وعن مشاله ومن فو
األنبياء ذاكرا أو قلبا شاكراً وعصم عن املعاصي وحشره اهللا تعاىل مع األنبياء صلوات اهللا عليهم 

ومن صرب ببيت املقدس على أذاها وشدا جاءه اهللا برزقه من بني يديه ومن خلفه وعن ميينه ). أمجعني
 .ومن حتته يأكل رغداً ويدخل اجلنةوعن مشاله ومن فوقه 

يا رب أسألك أن تغفر يل : يا سليمان سلين قال: قال اهللا تعاىل لسليمان عليه السالم حني فرغ من بنائه
ذنويب، وأسألك ملكا ال ينبغي ألحد من بعدي، وأسألك ممن جاء هذا البيت ال يريد إال الصالة فيه أن 

ألك يا رب ملن جاءه من سقم أن تشفيه، وأسألك أن تكون عينك خترجه من ذنوبه كيوم ولدته أمه، وأس
لك ذلك وكذلك، وعصى موسى عليه السالم آخر الزمان يف بيت : عليه إىل يوم القيامة، قال اهللا تعاىل

املقدس، وبشر اهللا تعاىل مرمي بعيسى يف بيت املقدس، ومينع اهللا تعاىل الدجال الدخول إىل بيت املقدس 
رض كلها إال مكة واملدينة وبيت املقدس، ومن صام يوما ببيت املقدس، كان له براءة من ويغلب على األ

النار وصفر له اهللا تعاىل من بالده ببيت املقدس، وفيها صوته من عباده ومنها بسطت األرض ومنها 
بيت تطوى ويطلع اهللا تعاىل كل صباح إىل بيت املقدس فيدر عليهم من رمحته والظل الذي يرتل على 

املقدس شفاء من كل داء ألنه من جنان اجلنة، وما يسكن أحد يف بيت املقدس حىت يشفع فيه سبعون 
ملك، ويقول اهللا تعاىل للمقبور يف بيت املقدس جتاورين يف داري األوان اجلنة داري ال جياروين إال مغفور 

 .له
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 الفصل الثالث عشر 

 عليه السالم  يف زيارة قرب إبراهيم اخلليل

ملا أسري يب إىل بيت املقدس مر : (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم:  أيب هريرة رضي اهللا عنه قالعن
أنزل صلى ها هنا ركعتني فإن : يب جربيل عليه السالم إىل قرب اخلليل عليه أفضل الصالة والسالم فقال

إن : ( عليه وسلم أنه قالويف حديث آخر عن رسول اهللا صلى اهللا. هاهنا قرب أبيك إبراهيم عليه السالم
إبراهيم ولد بالعراق يف موضع يقال له كوتا فهجره قومه وأخرجوه منها مث سار إىل فلسطني واألردن 

فهم أن يدعو عليهم فأوحى اهللا تعاىل إليه ال تدعو على العراق فأىن جعلت شيئا من رمحيت فيهم واسكنت 
 ).الرمحة يف قلوم

 .أول من مات ودفن يف حربي سارة فدفنها إبراهيم: ه قالوعن أيب هريرة رضي اهللا عن

ويف احلديث أن إبراهيم عليه السالم طلب من ملك ذلك املوضع أن يبيعه موضعا يدفن فيه من مات من 
يعطي لك : قد احبتك ادفن حني شئت فأىب إال بالثمن وكان قد طلب منه املغارة، فقال: أهله فقال له

هم مخسة دراهم كل مائة ضرب ملك وأراد أن يشدد عليه لكيال جيد فريجع بأربعمائة درهم يف كل در
إىل قوله فخرج من عنده فجاءه جربيل عليه السالم بذلك الذي طلبه امللك فدفعه له ومحل بسارة إىل 

املغارة فدفنت فيها مث تويف إبراهيم عليه السالم فدفن جبوار زوجته مث تويف إسحاق فدفن فيها جبوار 
مث تويف يعقوب فدفن فيها عند باب املغارة، مث توفيت ربعة فدفنت حبذاء يعقوب فاجتمع أوالده زوجته 

ندع باب املغارة وسدوا باب املغارة ووضع عليها حائط وعملوا فيه عالمات القبور، : وأخوته وقالوا
 يعقوب، هذا قرب وكتبوا عليه هذا قرب أبراهيم، هذا قرب سارة، هذا قرب إسحاق، هذا قرب ربعة، هذا قرب

زوجته لبقاء وخرجوا عنه وطبقوا باا فكان كل من جاز به يطوف، وال يصل إليه حىت جاءت الروم بعد 
  .ذلك ففتحوا له بابا ودخلوا إليه وبنوا فيه كنيسة

ويف بعض الكتب أن إبراهيم عليه السالم ملا جناه اهللا تعاىل عز وجل من النار خرج من أرض بابل إىل 
 املقدسة، ورهط من قومه حىت ورد وأخران فاقموا ا زمانا مث خرجوا إىل األردن ودفعوا إىل األرض

مدينة بعلبك، وكان ا ملك كافر وقيل هو الذي عرض له يف سارة رضي اهللا تعاىل عنها يف قوله ومنعها 
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إبراهيم عليه السالم وخرج ذلك امللك من تلك املدينة وأورثها اهللا تعاىل : اهللا تعاىل سنة بقدرته قال
فأنزل ا وأمنى اهللا تعاىل له ماله فقاسم لوطا فأعطاه نصفها ومات إبراهيم عليه السالم فدفن يف حربي 

 .قرية اجلبار وفيها دفنت سارة وهي مزرعة كان اشتراها إبراهيم

 املزرعة اليت عاش إسحاق عليه السالم مائة ومثانون سنة، وملا مات قرب يف: وعن عبد اهللا بن مسلم قال
 .اشتراها إبراهيم عليه السالم

ملا أراد اهللا تعاىل أن يقبض زوج إبراهيم عليه السالم أومى اهللا إىل الدنيا : وعن عباس رضي اهللا عنه قال
أىن دافن فيك خليلي فاضطربت الدنيا اضطرابا شديدا وتشاخمت جباهلا وتواضعت منها قرية يقال هلا 

يا حربي أنت قدسي أنت خزانة علمي وعليكى رمحيت وبركايت، وإليك : ز وجلحربي فقال اهللا تعاىل ع
أحشر خيار عبادي فطوىب ملن وضع جبهته فيك يل ساجداً اسقيه من حضرة قدسي وآمنه من الفزع 

 .األكرب يوم القيامة وأسكنه اجلنة برمحيت معلو بالك مث طوىب لك ادفن فيكى خليلي

يهما السالم ملا فرغ من بناء بيت املقدس أوحى اهللا تعاىل إليه أن ابين وعن كعب أن سليمان بن داود عل
على قرب خليلي ليعرف به خمرج سليمان فبين يف موضع يسمى الرامة فأوحى اهللا تعاىل إليه ليس هو هذا 

 ولكن انظر إىل النور املتديل من السماء إىل األرض فينظر فإذا النور على بقعة يقال هلا حربي فعلم أن

 .ذلك املقصود فبىن عليه

إذا كان آخر الزمان جبل بني الناس بني احلج فمن مل يصل إىل احلج فعليه بقرب : وعن وهب بن منبة قال
 .إبراهيم عليه الصالة والسالم وعلى نبينا أفضل الصالة والسالم فإن زيارته تعدل حجة

 إال ذلك حيشر يوم القيامة أمن من الفزع من زار قرب أبراهيم عليه السالم ال يعنيه: وعنه أيضا أنه قال
 .األكرب،ووقار فتأيت القرب وكان حقا على اهللا تعاىل أن جيمع بينه وبني إبراهيم عليه السالم

من زار بيت املقدس وأبراهيم عليه السالم وصلى فيه مخس ركعات مث سأل اهللا تعاىل شيئا : وعن كعب
 ويعقوب وسارة وربعة ولبقة أعطى بتلك الزيارة الكرامة من زار إبراهيم وإسحاق: وأيضا. إال أعطاه

الدائمة والرزق الدائم الواسع يف دنياه ويبلغه اهللا عز وجل منازل األبرار وال يرجع إىل مرتله إال وقد 
 .غفرت له ذنوبه وال خيرج من الدنيا حىت يرى اخلليل ويبشره أن اهللا قد غفر له

الزيارة إىل قرب اخلليل عليه السالم عنده حج الفقر أو درجات أن : روي عن عبد اهللا بن سالم قال



 

 
 19         اجلوزيابن-تاريخ بيت املقدس

األنبياء فيستجب ملن أراد الزيارة أن خيلص النية، ويسأل اهللا تعاىل التوفيق واملعونة، ويصلى ركعتني وال 
سوء أدبه يف زيارته، فإن األنبياء أحياء يف قبورهم مث يقصد املكان بوقار وسكينة وذكر واستغفار، مث 

ل املسجد ويبدأ بإدخال رجله اليمين ويقول بسم اهللا الرمحن الرحيم أعوذ باهللا العظيم وبوجهه يدخ
الكرمي، اللهم صلى على حممد وعلى آل حممد اللهم اغفر يل ذنويب، وافتح يل أبواب رمحتك، ويف كل 

واحيه شاء، مث مسجد يقول هذا ويصلي ركعتني حتية املسجد، مث يدخل إىل قرب اخلليل يستقبله من أي ن
يسلم على النيب صلى اهللا عليه وسلم هذا وهو واقف، وذكر أن يضع يده على القرب وأن يعاتقه ويقف 

ويسلم كما يسلم على احلي بوقار وسكينة كان يشاهده صلى اهللا عليه وسلم ويستحب أن يكثر الدعاء 
 ذلك ميضي إىل قرب سيدنا يعقوب عنده ويتوسل فما توسل به أحداً إال إجابة اهللا تعاىل، فإذا فرغ من

ويفعل كما فعل، فإذا فرغ من ذلك ميضي إىل قرب ستين سارة وإىل ربعة، وكذلك عذر ليفة يبدأ بزيارة 
الرجال قبل النساء مث ميضي إىل قرب سيدنا يوسف الصديق سالم اهللا عليه، وهو خارج املغارة يف بطن 

 .الوادي ويفعل كما فعل

ما رأيت : د بن عمر بن جابر قال وقد سأل عن قرب اخلليل عليه السالم فقالروي عن أيب بكر بن أمح
أحداً من الشيوخ الذي حلقتهم إال ويصححوا قربه وقرب أوالده وازواجهم صلوات اهللا عليهم أمجعني 

ودعا النيب صلى اهللا عليه وسلم مع حربي بأمرها لتميم الداري قبل أن يفتحه اهللا عز وجل على املسلمني 
الشام، وجاء إىل أيب بكر رضي اهللا عنه فأجاز له ذلك، وجاء إىل عمر فأجاز له بعد الفتوح، مث روى أيب 

قدمنا على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سريتني متيم بن أوس وأخيه نعيم ويزيد بن : هند الداري قال
 عليه وسلم عبد الرمحن وفاكهة أيب قيس وأيب عبد اهللا بن عبد اهللا وأخيه الطيب فسماه النيب صلى اهللا

سلوا : ابن النعمان فأسلمنا، وسألنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يقطعنا أرضا من أرض الشام فقال
. نعم: قال متيم. أرى أن تسلوا ببيت املقدس: إىل موضع يتشاور فيه متيم: قال أبو هند فقلنا. ما شئتم

نسأله حربي وكورا : فقال. أخاف أن ال يتم لنا هذا: الفكذلك يكون ملك العرب فق: قال أبو هند
نسأله العريب اليت يضع حضرنا فيها مع ما فيها : أين ترى، قال: فقال متيم. هل أكرب وأكثر: فقال أبو هند

حتب أن ختربين مبا :(من آثار أبو األنبياء إبراهيم اخلليل عليه السالم فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
ختربين أنت يا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيزداد إميانا فقال رسول اهللا صلى : قال)  فيه وأخربكمأنتم
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فدعا رسول اهللا : قال) أردت يا متيم أمراً وأراد أبو هند غريه ونعم الرأي رأي أبو هند: (اهللا عليه وسلم
سم اهللا الرمحن الرحيم هذا ما صلى اهللا عليه وسلم بقطعة من جلد من أدمي فكتب لنا كتابا نسخته ب

ذهب حممد رسول اهللا إذا أعطاه اهللا األرض هلم بيت عيون وحربون واملرطون وبيت إبراهيم فيهم أبدا، 
ملا هاجر رسول اهللا صلى اهللا : وشرحبيل حسنه قال. شهد بذلك عباس بن عبد املطلب وجهنم ابن قيس

بسم اهللا : جيدد لنا كتابا آخر فكتب لنا كتاب نسختهعليه وسلم إىل املدينة قدمناه عليه فسألناه أن 
الرمحن الرحيم هذا ما انظر حممد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم متيم الداري وأصحابه أين أنطيتكم بيت 

وسلمت ذلك هلم وال عقام من : عيون وحربون وبيت إبراهيم بذمتهم مجيع ما فيهم نطية بت وتغارت
 بن أيب قحافة وعمر بن اخلطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أيب طالب بعدهم شهد بذلك أبو بكر

 .ومعاوية بن أيب سفيان رضي اهللا عنهم أمجعني

فلما قبض رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جاء أبو بكر بعده وجند اجلنود إىل الشام، كتب كتاب 
أمحد اهللا الذي ال إله هو وصلى سالم اهللا عليك فأين : نسخته من أيب بكر الصديق إيل عبيدة بن اجلراح

اهللا على سيدنا حممد، أما بعد فامنع من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر من الكالم يف قرى الداريني، وإن 
كان أهلها قد جلوا عنها وأرادوا الربوان أن يزرعوها فليزرعوا، فإذا رجع إليها أهلها فهي هلم وأحق 

 .والسالم عليك

 وحده وصلى اهللا على سيدنا حممد صلى وعلى آله وأصحابه، وكان الفراغ منه آخر الكتاب واحلمد هللا
يوم األربعاء عاشر احملرم احلرام املبارك من شهور سنة مخسة ومثانني ومثامنائة من اهلجرة النبوية على 

 .مشرفها أفضل الصالة وأمت السالم بالقاهرة احملروسة حرسها اهللا تعاىل آمني
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