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أمساء مدينة القدس ودالالتها
يف لسان العرب

د .عبد الرؤوف خريوش

أستاذ مشارك في علوم اللغة العربية (الصوتيات) /منطقة نابلس التعليمية /جامعة القدس المفتوحة.
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ملخص:
يتحدث هذا البحث عن �أ�سماء مدينة القد�س ومعانيها يف ل�سان العرب ،فللقد�س
م�سميات عدة�ُ ،سميت بها من قبل ملك� ،أو �أمة� ،أو قبيلة� ،أو ماثور ديني .هذه الأ�سماء منها
ما ورد يف ل�سان العربي ،ومنها ما ورد يف م�صادر اخرى ،وقد وردت القد�س يف الل�سان
با�سماء عدة حملت �أكرث من معنى ،م�صدره بذلك القر�آن الكرمي والأحاديث النبوية ،و�أ�شعار
العرب ،والأقوال امل�أثورة ،واملعاجم التي اعتمدها �صاحب الل�سان ،وقد تطورت هذه الأ�سماء
مع الزمن؛ لت�صل اليوم �إىل اال�سم الأكرث �شهرة وتداوالً ،وهو ا�سم (القد�س).
فهي� ،أي القد�س مدينة ال�سالم ،وم�رسى الر�سول الكرمي ،و�أر�ض الأنبياء ،قامت على
�أر�ضها ح�ضارات للأمم قدمية تركت ب�صمات وا�ضحة جتلت ب�أ�سماء مدينة القد�س ،فكل �أمة
�أو ح�ضارة �أطلقت على القد�س ا�سما معينا مللك لها� ،أو لواد� ،أو لباب� ،أو ل�شارع �أو جلبل.
ولأهمية القد�س يف ظل ال�رصاع القائم بني ح�ضارة القوة ،وقوة احل�ضارة ،وملكانتها
عند الباحثني ،والعلماء قدميا وحديثا ،فقد ذكرت ب�أ�سماء خمتلفة يف ل�سان العرب ،وظَّ فها
�صاحب الل�سان ك�شواهد على مدينة القد�س ومعانيها.
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Abstract:
This research deals with the different names of Jerusalem City with
reference to Lesan Al Arab. Jerusalem city, in fact, has several names and of
them were given to the city by kings, nations, tribes and others have religious
connotations. These names were mentioned in Lesan Al Arab and the rest
were mentioned in other sources. The names of Jerusalem in Lesan Al Arab,
have different meaning s. the source of these names is the Holy Quran, Al
Hadith, the poetry and the saying of the Arabs. and the Dictionaries Adopted
by the tongue. These names developed in time and scholars and thinkers kept
on amending the name till they agreed upon the most famous and well known
name, Jerusalem
Jerusalem occupies a very important place in history because it is the
city of peace, the land of prophets and the place where Prophet Mohammad
flew to from Mecca. Moreover, its importance also lies from the fact that it
is considered as the land of civilizations which left their marks upon the city
and its culture giving Jerusalem different names. Due to the importance of
the city in the of the conflict between the civilization of force and the force
of civilization as well as the cities importance for the researchers of the past
and the present , the city was given a number of different names in Lesan Al
Arab.
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أهدف البحث:
هدفت هذه الدرا�سة �إىل التعرف �إىل �أ�سماء مدينة القد�س يف ل�سان العرب ،كذلك التعرف
�إىل املوا�ضع التي ُوظفت ك�شواهد على م�سمياتها ومعانيها .كما هدفت �إىل التو�صل �إىل �أكرث
الأ�سماء تداوال و�شهرة للمدينة.
�أما املنهج الذي اتبعه الباحث فهو الو�صفي ،ليقف على ال�شواهد التي تدلل على
املعاين من �آيات قر�آنية ،و�أحاديث نبوية ،و�أبيات �شعرية ،و�أقوال ماثورة ،كما عمد الباحث
�إىل تخريج معظم ال�شواهد من مظانها ،ف�صاحب الل�سان كان ال يعب�أ بتخريج احلديث من
م�صدره ،وال الآية من �سورتها ،وال التعريف ب�أ�سماء العلماء الذين ا�ست�شهد ب�آرائهم ،ف�شكل
ومعرفا ب�أ�سماء
ذلك عبئا على الباحث ،فقام بتخريج كل ال�شواهد وردها �إىل مظا ِّنها،
ِّ
العلماء الذين وردت �أ�سما�ؤهم يف �شواهده.
كما عمد الباحث �إىل الأ�سماء التي وردت يف م�صادر عربية �أخرى ،وقارنها مبا هو
موجود يف الل�سان ،وق�رصها عليه ،ثم بحث عن هذه امل�سميات للمدينة ،يف الل�سان فتتبع
ما يدلل عليها من ا�سم جلبل� ،أو واد� ،أو ا�سم ملك� ،أو معنى حملته من قول ماثور .وهذا
وتدعمه؛ لي�صل �إىل
يتطلب من الباحث العودة �إىل بع�ض امل�صادر التي تدلل على املعنى
ِّ
�أكرث ال�سماء تداوال و�شهرة؛ ولي�ضح�ض مقولة (نتينياهو) بعدم ذدرها يف القر�آن.
�أما الن�سخة التي اعتمدها الباحث لل�سان العرب ،فهي ن�سخة بريوت :دار �صادر ،ل�سنة
 ،2000واملحققة وفق الرتتيب الذي ت�سري عليه املعاجم احلديثة؛ وهو اعتماد احلرف الأول
نخرجها من باب القاف ولي�س من
نخرج مادة (قد�س) ،ف�أننا ِّ
من الكلمة� ،أي �إذا �أردنا �أن ِّ
باب ال�سني

مقدمة البحث:
قلب الأمتني العربي ِة والإ�سالمي ِة الناب�ض ،فهي �ساكن ٌة يف �سويداء
تع ُّد مدين ُة
ِ
القد�س َ
خمتلف الأديان ،وما يمُ ي ُزها �أ َّنها كانت قبل ًة للحجيج،
ؤمن موح ٍد باهلل تعاىل من
ِ
كلِ م� ٍ
فهي مدين ُة الأديان الثالثة ،م�ساحة قلبها كيلو مرت مربع واحد ،ت�شكل للم�سلمني م�رسى
حممد (�صلى اهلل عليه و�سلم) ،ومدين َة ر�سول ال�سالم امل�سيح ،عليه ال�صالة وال�سالم ،منها
تبد�أُ
بكلمات �أو �أ�سط ٍر �صماء
رص
ٍ
احلرب ،ومنها يبد�أُ ال�سالم ،وهي ملكانتها �أك ُ
رب من � ْأن ُتخت� َ
ُ
لقارئ ينظرها بقلبه ،فهي �شاخم ٌة ب�شموخ املتعبدين مب�ساجدها ومعابدها وكنائ�سها.
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الدافع وراء كتابة هذا البحث جمل ٌة ا�ستفزت الباحث ،قالها رئي�س وزراء العدو
ولعل
َ
ري
(�إ�رسائيل) (نتنياهو) ( )2010 -5 -12يف احتفالهم بنكبتنا ،وهيَّ � « :أن
القد�س غ ُ
َ
مذكورةٍ يف القران الكرمي ،نافيا الرباط املقد�س للعرب وامل�سلمني يف القد�س ،و�أ�ضاف
قائالًَّ � :إن هناك رابط ًا و�شائجيا بني اليهود والقد�س ،فهي العا�صمة الوحيدة لليهود ،وهي
التي ذكرت يف التوراة ع�رشات املرات ،لك َّنها مل تذكر يف القر�آن ولو مرة واحدة”
يو�سم جبينه
وكمواطن يعي�ش ب�أكناف بيت املقد�س ،ومن �أهلها ال�صابرين احلاملني ب� ْأن
َ
ببالط �صحنها املقد�س ،قبل �أن يطويه الرثى ،ويطوي ُح َلم �آالف امل�ؤمنني املحرومني من
الباحث بثقل هذه الغطر�سة على نف�سه ،وت�ساءل� :إذا كانت القد�س مل تذكر
االقرتاب منها� ،شعر
ُ
يقا�س على كتب العربية؟ وكون ل�سان العرب
مبا�رشة با�سمها يف القر�آن الكرمي ،فهل هذا
ُ
الباحث همته باحث ًا ومقلب ًا بني �صفحاته ،عن �شواهد تدلل على
من �أهم كتب العربية ،جمع
ُ
�أ�سمائها ومدلوالتها يف التاريخ ،لعله يج ُد حج ًة ودلي ًال لغويا يدللُ على الو�شائج القوية
ترفع من معنويات الأمة� ،أمام غطر�سة مل
بينها كمدينة ال�ضياء وبني العرب وامل�سلمنيُ ،
نب�ض الع�شق يف �صدورهم
ي�شهد لها التاريخ مثيال.
م�سلم وعربي ،وهي ُ
فالقد�س هي حلم كل ٍ
ُ
جميعا� ،إ َّنها مدينة امليالد وامل�رسى
رش واملتطهرين �أجمعني ،ي�أتون �إليها
واليوم ت�شكلُ
القد�س ،مدين َة الأنبياء ،ومدينة الب� ِ
ُ
مل َق َّد َ�س َة ا َّلتِي كَ َت َب اللهّ ُ
�ض ا ُ
من كل �أ�صقاع الدنيا ،ت�صديقا لقوله تعاىل « َيا َق ْو ِم ا ْد ُخلُوا الأَ ْر َ
حث �صلى اهلل عليه
َلك ُْم َو َال َت ْر َت ُّدوا َعلَى �أَ ْد َبا ِركُ ْم َف َتن َق ِل ُبوا َخا�سرِ ِ َ
ين) [املائدة ،]21 :وقد َّ
و�سلم على �إتيانه وال�صالة فيه « ففي حديثِ ميمونة بنت احلارث (ت 51هـ) ر�ضي اهلل
حث على �إتيان بيت املقد�س
عنها – وهي موالة النبي� -صلى اهلل عليه و�سلم� -أن الر�سول ٌ
وم�سجدها الأق�صى و�إكرامه بال�صالة فيه� ،أو ب�إر�سال الزيت للإ�رساج يف قناديله و�إ�ضاءته.
“ قالت :يا ر�سول اهلل �أفتنا يف بيت املقد�س ،فقال“ :ائتوه ف�صلّوا فيه؛ ف�إن مل ت�أتوه وت�صلّوا
ِ�س،
فيه ،فابعثوا بزيت ي�رسج يف قناديله” ويف رواية �أخرىَ “ :يا َنب َِّي اللهَّ ِ �أَ ْف ِت َنا فيِ َب ْيتِ المْ َ ْقد ِ
ِيما �سِ َوا ُه،
َفقَالَ � :أَ ْر ُ
�ض المْ َ ْن�شرَ ِ َوالمْ َْح�شرَ ِ  ،ا ْئ ُتو ُه ف َ
َ�صلُّوا فِيهِ؛ َف�إِ َّن َ�ص اَل ًة فِي ِه كَ �أَل ِْف َ�ص اَلةٍ ف َ
َقال َْت �أَ َر َ�أ ْي َت َم ْن لمَ ْ ُيطِ ْق �أَ ْن َي َت َح َّملَ ِ�إل َْيهِ� ،أَ ْو َي�أْ ِت َي ُه ،قَالَ َ :ف ْل ُي ْه ِد ِ�إل َْي ِه َز ْي ًتا ُي�سرْ َ ُج فِيهِ؛ َف ِ�إ َّن َم ْن
�أَهدى َله كَ ان كَ من �صلَّى فِيهِ)1( ».
َْ ُ َ َ ْ َ
ورغم ذلك فقد �ضاقت القد�س على �أ�صحابها و�ساكنيها ،فلم يعد ب�إمكانهم الدخول
�إىل امل�سجد الأق�صى لأداء ال�صالة فيه؛ ف�أم�سى مواط ُنها غريب ًا عنها .فكيف ذكرت القد�س
يف ل�سان العرب ،وما م�سمياتها ومدلوالتها؟ و قبل البدء ال ب َّد من التعريف مبدينة القد�س
جغرافيا و�سكانيا.
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موقع مدينة القدس اجلغرايف:
تقع القد�س يف قلب فل�سطني ،وعلى خط طول (� )35رشقي خط غرينت�ش ،وعلى خط
عر�ض (� )31شماال ،وترتفع ( )850مرتا عن �سطح البحر  .وبنيت املدينة على تالل :الظهور
املطلة على قرية �سلوان ،وكانت تعرف بتل (�أوفل)  ،الذي ُ�سكن منذ الع�رص احلجري ،وعلى
القد�سي ال�رشيف ،وهو �أعلى تالل مدينة القد�س،
احلرم
تل ال�صخرة ،وهو التل الذي ُبني عليه
ُ
ُ
وجبل (�صهيون) املطل على قرية �سلوان ،وتل (زيتا) ،املمتد من باب الزاهرة �إىل باب
العامود ،وتل (�أكرا) ،بالقرب من كني�سة القيامة .
واملدينة موقع ح�صني ،حموط بالأودية� ،رشقاً ،وغرباً ،وجنوباً ، ،كما توجد برك
و�آبار ،منها :بركة �سلوان ،وبئر �أيوب ،والربكة احلمراء. ،

سكانها األوائل:
أمم وقبائلُ خمتلفة؛ ففي الع�رص احلجري
�سكنت منطقة جبال القد�س على مر الع�صور � ٌ
إن�سان (الكرمة) ن�سبة �إىل �إن�سان
القدمي املمتد من (12000 – 150000ق.م) �سكن املنطقة � ُ

إن�سان العاقل املن�سوب �إىل جن�سي (النياندرنال) ،و (الكرومانيون).
فل�سطني ،و ُين�سب �إىل ال ِ
ويف الع�رص احلجري الو�سيط املمتد من �سنة  7000 – 12000ق.م بد�أ �إن�سان فل�سطني
فعرف زراع َة القمح وال�شعري ،وهي ُتعرف باحل�ضارة النطوفية .
بالتحول التدريجي
َ
�أما يف الع�رص احلجري احلديث املمتد من �سنة ( 4000 – 7000ق.م) ،فقد بد�أت
إ�شارات الكتابية،
ال�سالالت ال�سامي ُة بالظهور ،ومتيزت بالبنا ِء الفخاري ،واملعاب َد الدينية وال
ِ
ُ
()10
ُوعرفت هذه احل�ضارة باحل�ضارة الطاحونية .
�أما يف الع�رص احلجري النحا�سي ،املمتد من �سنة (3000 – 4000ق.م) ،فقد عرف
إن�سان البحر الأبي�ض املتو�سط ،ثم هبطت عليهم
الفل�سطيني
إن�سان
ال ُ
النحا�س ،ومتيز ب�أ َّنه � ُ
َ
ُ
()11
أجنا�س ب�رشي ٌة من مرتفعات �آ�سيا ،فاختلطت بهم ،و�أقامت معهم ح�ضارتها .
�
ٌ
ويف الع�رص الربونزي قدميه وو�سطه وحديثه ،واملمتد من �سنة (– 3000
1200ق.م)� ،سكنت فل�سطني القبائلُ الكنعانية :الآموريون ،واليبو�سيون (الذين بنوا مدينة
القد�س) ،والعناقيون ،والفينيقيون ،واحلوثيون ،والفرزيون ،والعمالقة ،و�أ�س�سوا ُمدن� :أريحا،
واخلليل ،وجمدو ،ونابل�س ،وال�سبع وغريها؛ كما �سكنتها الأمم ،:الهك�سو�س ،والأنباط،
والأراميون ،واحلوريون والقبائل البل�ستينية ،والعربانيون؛ ثم عقبهم الرومان ،والأ�شوريون،
والفار�سيون.)12( ،
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أمساء مدينه القدس:
للقد�س �أ�سماء كثرية ،و�ضعتها الأمم املا�ضية ،و�سمتها ب�أ�سماء لها لتدلل على
امل�سميات املُختلف يف عددها باختالف امل�صادر ،ت�ؤكد على علو املدينة
ح�ضارتها ،وهذه
ُ
ومكانتها بني الأمم ،ومن هذه الأ�سماء :مدينة ال�سالم ،ويبو�س ،و�إيلياء ،و بيت املقد�س،
و �أورى �سلم ،و�صهيون ،والقد�س ،والقد�س ال�رشيف ،و�أيفن ،وكيلة ،و�شهر �شالمي ،و�أنتوفيا،
ومدينة الأنهار ،و�أريانة ،ونور م�ستك ،و�أيليا كابتلونيا ،ومدينة الوديان ،وجب�ستي،
ورا�شاليم ،ونور ال�سالم ،واوقل ،ونور الغ�سق ،ويور�سلمايا ،وميلو ،ويارة ،ويهو�ستك ،و�أكرا،
وغريها كثري ،وقد ذكر الع�سقالين � َّأن
للقد�س �أ�سماء ع َّدة تقرب من الع�رشين ا�سما ( ،)13منها
ِ
ما ذكره �صاحب الل�سان ،ومنها ما مل يذكره ،و�سيحاول الباحث هنا �أن يطابق بني الأ�سماء
التي ذكرها �صاحب الل�سان ،وكتب التاريخ ،لي�صل �إىل �أكرث الأ�سماء �أهمية للمدينة.

شواهد مدينة القدس يف اللسان وداللتها:
ذكر �صاحب الل�سان �أ�سماء عديدة ملدينة القد�س ،ا�ست�شهد بها يف معجمه ،منها ما دلَّ
عليها ب�أ�سمائها ،ومنها ما دل عليها ب�أ�سماء جبالها و�سهولها ووديانها و�أبوابهاُ ،جلها
تتطابق مع الأ�سماء املتداولة على �أل�سنة بني الب�رش ،من عرب وعجم ،وم�سلمني ويهود
ون�صارى ،ومن �أهم ال�شواهد التي تدلل على �أ�سمائها التي �أوردها �صاحب الل�سان يف

معجمه مرتبة ترتيبا هجائيا:
ا�سم للمدينة املقد�سة عرفه الب�رش ،وقد و�ضعه
♦ ♦�أور �سامل (مدينة ال�سالم) وهو � ُ
أقدم ٍ

لها �أقدم من �سكنها من العرب ،وهم الكنعانيون ،ون�سبوه �إىل�( :سامل �أو �شامل) ،وهو �إله
ال�سالم عندهم ،وكلمة (�أور) �سومرية ومعناها (مدينة) .وقد ذكرها الأكاديون با�سم (�أور
�سامل) .ويف نق�ش م�رصي قدمي ،يرجع �إىل القرن التا�سع ع�رش قبل امليالد ورد ا�سمها (�أو
�شاميم  ،)Aushamemويف التوراة وردت بلفظ (�شامل) ،وتلفظ بالعربية (يرو�شاالمي).
وذكرها اليونانيون ،والالتينيون با�سم (هريو�سوليما  ،)Hierosolymaوكل هذه التحريفات
لال�سم جاءت من اال�سم الأول الكنعاين العربي (�أور�سامل� ،أور�شامل) ()14
ُوار :بال�ضم تعني احلر ال�شديد ،وقد
ويف الل�سان وردت (�أور �سامل) حتت مادة (�أور) :اال ُ
ورد عن علي ،كرم اهلل وجهه( ،ت  40هـ) قوله “ :ف� َّإن طاعة اهلل حِ رز من �أوار نريان موقدة “
( .)15وورد عن الك�سائي (علي بن حمزة ت 192هـ) قوله� :أالُوار مقلوب �أ�صله �أل ُْو�آر ،ثم خففت
الهمزة ف�أُبدلت يف اللفظ (واواً) ف�صارت (وواراً) ،فلما التقت يف �أول الكلمة واوان ،و�أُجري
ور) .ويقال �أي�ضا
غري الالزم جمرى الالزم� ،أُبدلت الأوىل همزة ف�صارت (�أُواراً) ،واجلمع (�أُ ٌ
يوم ذو �أُوار� ،أي ذو �سموم وحر �شديد ()16
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وجاءت اللفظة لتدلل على م�سميات عدة لبيت املقد�س ،كما دلل عليها �صاحب
الل�سان با�سم مو�ضعني يف القد�س ،هما (�آرة) و (�أُوارة) م�ست�شهدا ببيت من ال�شعر ،مل َيذكر
�صاحبه(:)17
َع���داوي��� ٌة ه��ي��ه��ات م��ن��ك محَ ُّلها
�إذا ما هي احتلت بقد�س و�أرت
ويروى :بقد�س �أُوارة .عداوية :من�سوبة �إىل (عدي) على غري قيا�س ( .)18ويف حديث
عطاء� :أب�رشي (�أُوري َ�شل ََّم) براكب احلمار ،يريد �سيدنا عي�سى عليه ال�سالم ،وتكملته ،وي�أتيك
(�شل ََّم) بيت اهلل
بعده راكب البعري ،يريد �سيدنا حممد �صلى اهلل عليه و�سلم ،وعنى بقوله َ
املقد�س ( .)19وقال الأع�شى (ميمون بن قي�س بن جندل� ،أبو ب�صري ،ت 7ق.هـ628 ،م):
م�ص ف ُ�أورى َ�شلَم
وقد طُ ُ
فت للمالِ �آفا َق ُهُ :عمان فَحِ َ

يريد مدينة (�شلم) �أي القد�س ،وامل�شهور (�أُورى َ�شلَّم) بالت�شديد ،فخففه ال�شاعر هنا
لل�رضورة ،وهو ا�سم بيت املقد�س .وجاء يف الكتاب « و�إن �سميت رجال ب َب َّقم و َ�شلَّم (وهو بيت
املقد�س) مل ت�رصفه ()20
بع�ضهم بال�سني املهملة
ومن �شواهد الل�سان لال�سم روايته بال�سني املهملة « ،ورواه ُ
عربه ،وقال (الكالم من�سوب ل�شاهد �صاحب الل�سان) :معناه بالعربانية (بيت
وك�رس الالم ك�أ َّنه َّ
ال�سالم) .وروي عن كعب « � َّأن اجل َّن َة يف ال�سما ِء ال�سابع ِة مبيزان بيت املقد�س وال�صخرة ،ولو
وقع حجر منها ،وقع على ال�صخرة؛ ولذلك ُدعيت (�أُور�شلَّم) ،ودعيت اجلنة دار ال�سالم،)21(».
وقوله هنا مبيزان؛ �أي � َّأن ال�سماء ال�سابعة تكون عمودية على درجة ( )90مع بيت املقد�س.
وقد بني ذلك �سابق ًا احلديث ال�رشيف الذي حدد مركزية بيت املقد�س ،ففي حديث مقاتل بن
�سليمان (ت150هـ)�« :صخرة بيت املقد�س و�سط الدنيا» ،ويف رواية �أخرىَّ � ،أن النبي �أجاب
عن �س�ؤال عبد اهلل بن �سالم عن �سبب ت�سمية امل�سجد الأق�صى ،فقال[ :لأنه و�سط الدنيا ال يزيد
�شيئ ًا وال ينق�ص] (.)22
وارتفاع موقع ال�صخرة عن الأر�ض ،ما هو �إالّ ارتفاع مادي يرمز لرفعتها الروحية،
واقرتابها الرمزي �إىل ال�سماء ،فريوى عن الكلبي (ه�شام بن حممد بن ال�سائب ت 204هـ) �أن
ال�صخرة «هي �أقرب الأر�ض �إىل ال�سماء بثمانية ع�رش ميالً ،وروي عن علي بن �أبي طالب،
وعن ابن عبا�س وحذيفة�“ :إن املكان القريب �إىل ال�سماء هو �صخرة بيت املقد�س” (.)23
إليا (بالق�رص) ،و َ�ألىَّّ ي�ؤيل ت�ألية و و ْ�أتلى  ,وتعني
ليا و � ّ
♦ ♦�إيليا :ي�ألو �ألواً و ُ�أل َُّوا و ُ�أ ّ
رص و�أبط�أ ،كقوله تعاىل } َال َي ْ�ألُو َنك ُْم َخ َبا ًال { �آل عمران .118 :وبنف�س املعنى وردت
�أق� َ
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اللفظ ُة يف احلديث ال�رشيف ،يف حديث زواج علي كرم اهلل وجه من فاطة الزهراء (ت11هـ)
ر�ضي اهلل عنهما « قال النبي �صلى اهلل عليه و�سلم لفاطمة «ما يبكيك فما �ألَو ُتك ونف�سي،
وقد ا�صبت لك خري �أهلي» �أي ما ق�رصت يف �أمرك ( ،)24والروايات عن ابن عبا�س .وباللفظ
نف�سه نهى الر�سول عن ت�سمية بيت املقد�س با�سم �إيلياء ،ودعا �إىل ت�سميته با�سمه ( .)25وقال
اجلعدي (قي�س بن عبداهلل بن ُعد�س بن ربيعة ت 50هـ):
ريان ُي�ش ُّد كِتافه ُيال ُم
و�أ�شمط ُع ٍ
على َج��ه � ِد ال��ق��ت��ال وم��ا ائتلى
مر �أعرابي على النبي _ �صلى اهلل عليه و�سلم _ وهو يدفن
ومن معانيها :العود ،فقد َّ
فقال «
�أال جعلتم ر�سول اهلل يف �سفط
من الألُ���وةِ� ،أح��وى ُمل َب�سا ذ ََهبا
وباملو�ضع نف�سه ا�ست�شهد �صاحب الل�سان ببيت ح�سان بن ثابت (ت 54هـ):
�أال دفنتم ر���س��ول اهلل يف �سفط
من الأل��وة والكافور من�ضود ()26
إليا من �أ�سماء مدينة القد�س ،وردت يف كتب التاريخ ،و�أول من �أطلقه الآمربطور
و� ّ
وبقي
الرومان ي (هدريان) �سنة (135م) و (� ّ
إليا) ا�سم جد عائلة االمربطور� ،أو ا�سم عائلتهَ ،
ُكر يف العهدة العمرية التي كتبها اخلليفة
هذا
ُ
اال�سم �شائع ًا حتى الفتح الإ�سالمي؛ حيث ذ َ
الرا�شد عمر بن اخلطاب لأهل القد�س)27( .
إليا) ا�سم رجل ،واملئِالة
إلي ُاء) ،وهي مدين ُة بيت املقد�س ،و (� ّ
ويف الل�سان وردت (� ّ
بالهمز على وزن املِعالة :وتعني اخلرقة التي مت�سكها املر�أة عند النوح ،واجلمع (امل�آيل).
ويف حديث عمر بن العا�ص (ت  43هـ)� :إين واهلل ما تبطئني الإماء ،وال حكلتني البغايا يف
غربات (امل�آيل))28( .
كما ذكر �صاحب الل�سان � َّأن (�إيلياء) وردت يف مادة (�أيل) ،و (�أيل) تعني ا�سما من
�أ�سماء اهلل احل�سنى قال الكلبي :وقولهم جربائيل وميكائيل و�رشاحبيل و�إ�رسافيل و�أ�شباهها،
�إمنا تن�سب �إىل الربوبية؛ ل َّأن (�إيال) لغة يف (�إل) ؛ وهو اهلل عز وجل كقولهم :عبد اهلل ،وتيم
اهلل؛ فجرب ،عبد م�ضاف �إىل (�إيل) ،وقال من�صور (�أبو من�صور م�سلم بن علي ابن ال�سيحي
املو�صلي ت 390هـ) :جائز �أن يكون (�إيل) �أعرب فقيل (�إل)� .أما (�إيلياء) فعنى بها حتت هذه
املادة مدينة بيت املقد�س ،وقال :ومنهم من َيق�رص الياء فيقول (�إلياء) ،وك�أنهما روميان؛
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وا�ست�شهد على ا�سم (�إلياء) بقول الفرزدق (همام بن غالب ت 114هـ) (:)29
وب��ي��ت��ان ب��ي��ت اهلل ن��ح��ن والت��ه
وب��ي��ت ب ��أع��ل��ى �إي��ل��ي��ا َء م�رشف
بح َّجةٍ من (�إيلياء) ؛
ويف احلديث� :أن عمر بن اخلطاب (ت 23هـ) ر�ضي اهلل عنه � َأه َّل َ
هي باملد والتخفيف ا�سم مدينة بيت املقد�س ،وقد ت�شدد الياء الثانية وتق�رص الكلمة ،وهو
معرب ،و (�أيلة) قري ٌة عربيةٌ ،ورد ذكرها يف احلديث ،وهي بفتح الهمزة ،و�سكون الياء ،البل ُد
َّ
املعروف فيما بني م�رص وال�شام .كما ا�ست�شهد �صاحب الل�سان بهذا اال�سم ليدلل به على ا�سم
جبل ،قال ال�شماخ (معقل بن �رضار بن �سنان بن �أمامه ت  30هـ):
تَ�� َّرب��ع �أك��ن��اف ال��ق��ن��ان ف�صارة
ف����أ َّي���ل ف����امل����اوان ،ف��ه��و زه���وم
وهذا بناء نادر كيف وزنته لأ َّنه ( َف َّعلٌ) �أو (ف َْي َعل) �أو ( َف ْع َيل) فالأول مل يجيء منه ‘�إ َّال
بقم ،و�شلَّم (داللة على ا�سم مدينة القد�س))30( .
َ َّ َ
ين كثرية منها:
♦ ♦بيت ال�سالم ،وعنى بها بيت امل ْقدِ�س ،وقد �أورد لكلمة (البيت) معا َ
ال�ش َعر� ،أو الق�صب ،وامل�سجد ،وبيت ال�رشف تقال
بيت ال�شعر ،واملبنى ،وبيت ال�صوف� ،أو َ
بر
أمر ُد َ
لأ�رشاف العرب كقولهم (بيت متيم) ،و (عيال الرجل) ،واملر�أة ،والتدبر كقولهم« :هذا � ٌ
معربة
بليل» ،واملبيت (النوم) ،والإتيان يف الليل ،ويف الل�سان وردت �أي�ضا حتت مادة (�أور) ّ
عن اللفظ العربي (اورى َ�شلّم) (.)31
♦ ♦بيت املقد�س :وهي من املدن القدمية التي ورد ذكرها يف النقو�ش والآثار قبل
أقوام عديد ٌة مثل العرب اليبو�سيني ،واليهود وغريهم .وبعد امليالد،
امليالد ،وقد �سكنتها � ٌ
ازدادت �أهمي ُة بيت املقد�س الإدارية وتو�سعت حدودها تدريجيا .فهي متتد للغور �رشقا،
وتعد حدودا للغور املمتد ما بني بيت املقد�س ودم�شق .وعلى يد الرومان بد�أت فيها حتوالت
بناء
وال�شوارع،
احلمامات،
عمرانية كبرية؛ فظهرت فيها
وال�ساحات ،وال ُ
ُ
ُ
ُ
أ�سواق ،كما �أعيد ُ
بع�ض �أ�سوارها القدمية ،ويف الفرتة نف�سها تعر�ضت للتدمري على يد الإمرباطور الروماين
ِ
()32
(تطي�س) �سنة (70ق .م) .
ومعنى بيت امل ْقد�س ب�سكون القاف ،وبفتحها مع الت�شديد (امل ُق َّد�س) .وقد جاء ذكره
�ض طَ ِوي ٌل ف َْو َق
ِيت بِا ْلبرُ َ اقِ َو ُه َو َد َّاب ٌة �أَ ْب َي ُ
يف حديث الإ�رساء واملعراج الذي رواه م�سلم « �أُت ُ
ِ�س
ون ا ْل َب ْغلِ َي َ�ض ُع َحاف َِر ُه عِ ْن َد ُم ْن َت َهى طَ ْر ِف ِه قَالَ ف ََركِ ْب ُت ُه َح َّتى �أَ َت ْي ُت َب ْي َت المْ َ ْقد ِ
الحْ َِما ِر َو ُد َ
قَالَ ف ََر َبطْ ُت ُه ِبالحْ َ ْل َق ِة ا َّلتِي َي ْربِطُ ِب ِها ْ أَ
َ�صل َّْي ُت فِي ِه َركْ َعتَينْ ِ ...
ال ْن ِب َي ُاء قَالَ ث َُّم َد َخل ُْت المْ َْ�س ِج َد ف َ
ال�س َماءِ .)33( )..وقد ذكره النووي يف �رشح م�سلم� « :أما بيت املقد�س ،ففيه
ث َُّم َع َر َج ِب َنا �إِلىَ َّ
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لغتان م�شهورتان غاية ال�شهرة� :إحداهما بفتح امليم و�إ�سكان القاف وك�رس الدال املخففة
(املَقد�س) والثانية :ب�ضم امليم وفتح القاف والدال امل�شددة (المُ ُق َّد�س) .وقال الواحدي (علي
بن �أحمد الني�سابوري ت 468هـ)� :أما َمن �شدد فمعناه املُطَ ّهر؛ و�أما من خففه فقال �أبو علي
الفار�سي (ت 377هـ) :ال يخلو� ،إما �أن يكون م�صدرا� ،أو مكانا؛ ف�إن كان م�صدرا كان كقوله
تعاىل }�إليه مرجعكم{يون�س 4 :ونحوه من امل�صادر؛ و�إن كان مكانا ،فمعناه بيت املكان
الذي ُجعل فيه الطهارة� ،أو مكان بيت الطهارة ،وتطهريه تعني� :إخالءه من الأ�صنام و�إبعاده
عنها .وقال الزجاج (�أبو �إ�سحاق ت 311هـ)« :البيت املقد�س املُطهر .وبيت املقد�س املكان
الذي يطهر فيه من الذنوب» ()34
ُ َّ
ومل ُتذكر مبا�رشة يف القر�آن الكرمي� ،إمنا وردت ب�أ�سماء �أخرى منها :امل�سجد الأق�صى
ان ا َّلذِي �أَ�سرْ َ ى ِب َع ْب ِد ِه ل َْي ًال ِّم َن المْ َْ�س ِج ِد الحْ ََر ِام ِ�إلىَ المْ َْ�س ِج ِد الأَ ْق َ�صى{
}�س ْب َح َ
كقوله تعاىل ُ
املقد�س �رصاح ًة باللفظ نف�سه ،ومن ذلك قوله
بيت
ِ
الإ�رساء .1 :ويف احلديث ال�رشيف ورد َ
�صلى اهلل عليه و�سلم « � َّإن َم َّك َة بل ٌد عظَّ مه ا ُ
يخلق
هلل وعظَّ َم حرمته ،وح َفَّها باملالئك ِة قبلَ �أن
َ
وو�صلَها باملَدينةِ ،وو�ص َل املدين َة ببيتِ املقد�س «
ومئ ٍذ كُ لها ب� ِ
ألف عامَ ،
�شيئا من الأر�ض َي َ
( ،)35ويف احلديث امل�شهور « :ال تزالُ طائف ٌة من �أمتي ظاهرين ،على احلقِ لعدوهم قاهرين ال
هلل عن وجل ،وهم كذلك :قالوا يا ر�سول اهلل :و�أين هم؟
أمر ا ِ
ي�رضهم من خالهم حتى ي�أت َيهم � ُ
()36
قال :ببيت املقد�س و�أكناف بيت املقد�س  ،ويف غريه ،قوله �صلى اهلل عليه و�سلم « �أهل
بيت املقد�س جريان اهلل عز وجل ،وحق على اهلل �أن ال يعذب جريانه» (.)37
وروي عن علي بن �أبي طالب �أنه قال� :سمعت ر�سول اهلل يقول�« :سيد البقاع بيت
ُ
ضال عن رواية
املقد�س ،و�سيد ال�صخور� ،صخرة بيت املقد�س؛ لأنها من �صخور اجلنة “ ،ف� ً
عمر بن اخلطاب “�أن احلرم حمرم يف ال�سموات ال�سبع مبقداره يف الأر�ض ،و�أن بيت املقد�س
مق ّد�س يف ال�سموات ال�سبع مبقداره يف الأر�ض» (.)38
ويف الل�سان ورد ذكرها يف �أجزاء خمتلفة منه ،وحتت بنى لغوية ،تدلل على �أ�سمائها،
�أو �أ�سماء جبالها� ،أو �أ�سماء الأمم التي �سكنتها� ،أو لتظهر معنى لغويا معينا ي�ست�شهد به ،ومن

هذه الألفاظ التي ذُكر اللفظ يف �أبنيتها اللغوية:
 �أ ْزل :الأ ْزل تعني ال�ضيق وال�شدة ،ومن معانيها �أي�ضا :احلب�س ،و�شدة الزمان ،فقد
علي كرم اهلل وجه �أ َّنه قال» �إال بعد �أ ْزل وبال» :و قال الكميت (ابن زيد الأ�سدي
ورد عن ّ
ت126هـ):
��ت ال � ِك��رام ب��ه واثقيـــــــــن
ر�أي� ُ
�أن ال ُي��ع��ي��م��وا ،وال ُي����ؤزل���وا
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�أي �أ�صبح القوم �آزلني يف �شدة ( .)39ويف هذا املعنى ورد لفظ بيت املقد�س؛ ليدلل به
على حال النا�س فيه ،فجاء فيه « الأزل :ال�شِ َّدة وال�ضيق ،ك�أنه �أراد من �ش ّدة ي�أ�سكم وقنوطكم.
النا�س يف بيت ا َ
مل ْقدِ�س في�ؤزلُون �أزال� ،أي يقحطون وي�ضيق
ويف حديث الدجال� :أ َّنه َي ْح�صرُ
َ
عليهم «)40( .


�أال :انظر الل�سان مادة (�أال) ،ورقم (� )2أعاله ،ا�سم �أيلياء.

 �أور :انظر رقم (� )1أعاله ،ا�سم �أور �سامل ،مادة (�أور) ،ج � ،1ص  ،191ومادة (�شلم)،
ج� ،8ص 125
 �أيل :وردت مبعنى بيت املقد�س « و�إيلياء مدينة بيت املقد�س « �أنظر رقم ( )2ا�سم
(ايليا) ،ومادة (�أيل) ج� ،1ص 212


إيلياء ،مادة (�أال) ج� ،1ص .144 -141
�إيلياء :انظر رقم ( )2ا�سم � ّ

 بذر :وهو �أول ما يخرج من الزرع والبقل والنبات ،ومنه ب َّذ َر ماله ،والبذير من
النا�س من ال ي�ستطيع �أن مي�سك �رسه .ويف الل�سان �أورد اللفظة �شاهدا على الفعل م�ضعف
العني :وب َّذ َر ا�سم مو�ضع ،وقيل :ماء معروف ،قال كثري عزة (كثري بن عبد الرحمن بن الأ�سود
ت 107هـ):
�ت مكانها
�سقى اهلل �أَم��واه��ا َع� َر ْف� ُ
ُج��رب��ا َو َملكوما و َب��� َّذ َر وال َغ ْمرا
أ�سماء مياه بدليل �إبدالها
وهذه كلها �آبار مبكة؛ وقال ابن بري (ت 731هـ) :هذه كُ لُها � ُ
من قوله �أمواها ،ودعا بال�سقيا للأمواه ،وهو يريد �أهلها النازلني بها ات�ساعا وجمازا .ومل
وخ�ض ُم ا�سم العنرب بن متيم ،و�شل َُّم
يجيء من الأ�سماء على ( َف َّعلَ ) �إلأَّ ب َّذ َر ،وعثرَّ ا�سم مو�ضع،
َّ
ا�سم بيت املقد�س ،وهو عرباين» ()41
 بقم :ال ُبقامة :وهي ال�صوفة يغزل ل َُّّبها ويبقى �سائرها .ويف التهذيب :روى �سلمة
عن الفراء
(�أبو زكريا يحيى بن زياد ت 207هـ) ال ُبقامة ما تطاير من قو�س الن َّداف من ال�صوف.
وهو �أي�ضا� :شجر ي�صبغ به ،وهو دخيل معرب ،وقد ورد ا�سم بيت املقد�س يف هذا الباب
ك�شاهد على الفعل امل�ضعف العني ،فورد يف الل�سان على ل�سان اجلوهري (�إ�سماعيل بن
وي (ت 377هـ) �أعربي هو؟ فقالُ :معرب ،قال:
حماد ت 396هـ) قوله :قلت لأبي علي الف ََ�س ّ
َّ
ولي�س يف كالمهم ا�سم على ( َف َّعلَ) �إ َّال خم�سة :خ�ضم بن عمرو بن متيم وبالفعل ُ�سمي ،و َب َّقم
و�شلَّم مو�ضع ال�شام ،وقيل هو بيت املقد�س ،وهما �أعجميان (.)42
لهذا ال�صبغَ ،
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 بيت :وله معان كثرية منها بيت الرجل داره ،وبيته ق�رصه ،ومنه قول جربيل ،عليه
ال�سالم ،ب�شرِّ خديجة ببيت من ق�صب؛ �أراد ب�رشها بق�رص من ل�ؤل�ؤة مجُ وفة� ،أو بق�رص من
زمردة ()43
ومن معاين كلمة بيت كما جاء يف الل�سان ،بيوت اهلل «وقد �أورده �صاحب الل�سان ك�شاهد
أذن ا ُ
ذكر فيها ا�سمه{
على بيوت اهلل ،وقد جاء يف قوله تعاىل} :يف ُب ٍ
يوت � َ
هلل � ْأن َ
ترفع و ُي َ
النور .36 :وق�صد به �أي�ضا البيت اهلل احلرام .وقد �سمى اهلل الكعبة :البيت احلرام .وقال ابن
اركً ا
�سيدة (ت 458هـ) :وبيت اهلل تعاىل الكعبة�} ،إِ َّن �أَ َّولَ َب ْيتٍ ُو ِ�ض َع لِل َّن ِ
ا�س َل َّلذِي ِب َب َّك َة ُم َب َ
ني{ �آل عمران ،96 :وقال الزجاج� :أراد امل�ساجد ،قال :وقال احل�سن يعني به
َو ُه ًدى ِّل ْل َعالمَ ِ َ
بيت املقد�س ،قال �أبو احل�سن ،وجمعه تفخيما وتعظيما)44( .
 بيت املكيا�ش :وهي من �أ�سماء بيت املقد�س ،وتعني الهيكل املزعوم ،وتلفظ
بالعربية (همقدا�ش) �أي بيت املقد�س� ،أو (هخال) وتعني البيت الكبري يف بع�ض اللغات
ال�سامية كالأكادية ،والكنعانية .)45( .ومل يذكر �صاحب الل�سان لها �أ�صال ،ومل يرد لها معنى
غري قوله « ذكر ابن خالويه (�أبو عبد اهلل احل�سني بن �أحمد ت 370هـ) عدة �أ�سماء لبيت
و�شلِم ،و�أوري َ�شلِم ،و�أن�شد بيت �ألأع�شى:
و�شلمَ ،
املقد�س ،منها� :شل َُّمَ ،
���ت ل���ل���م���ال �آف���اق���ه
وق�����د طُ ����ف� ُ
ُع��م��ان فحم�ص ف������أوري �شَ لَم
()46
ويقال �أي�ضا� :إيلياء ،وبيت املقد�س ،وبيت املكيا�ش ،ودار ال�رضب ،و�صلمون  .ورمبا
�أراد �صاحب الل�سان بذلك �أن معناها مرتبطٌ بـ» �أكيا�ش :وتعني ُج ّبة �أ�سناد ،وثوب �أفواف،
قال :الأكيا�ش من برود اليمن.)47( ..
 التني :هو الذي ي�ؤكل ،ويف املحكم« :والتني �شجر ال َبلَ�س ،وقيل هو ال َبلَ�س نف�سه،
واحدته (تينة) ؛ قال �أبو حنيفة (ت 150هـ)� :أجنا�سه كثرية :برية ،وريفية ،و�سهلية ،وجبلية،
والزيتون{ التني1 :؛ قيل:
ني
ِ
وجل }الت ِ
وهو كثري ب�أر�ض العرب» .ويكمل قوله « :وقوله ع َّز َّ
التني دم�شق ،والزيتون بيت املقد�س «؛ وقال الفراء :التني والزيتون جبالن يف بالد ال�شام،
�أحدهما :الذي كلم اهلل تعاىل عنده مو�سى عليه ال�سالم ،وقيل الزيتون جبل بال�ش�أم .وقال
عبد اهلل ابن عبا�س (ت 68هـ) :هوتينكم هذا وزيتونكم هذا .ويقال لل�شجرة نف�سها ولثمرتها:
زيتونة ،واجلمع :الزيتون ،وللدهن الذي ي�ستخرج منه :زيت .وقال �أبو حنيفة :الزيتون من
العِ�ضاه (.)48
ومما ي�ؤكد �أن التني والزيتون جبالن يف ال�ش�أم ،جبل الزيتون املطل على مدينة القد�س
وهو من جبالها املعروفة عرب التاريخ .يرتفع عن �سطح البحر (826م) ،ويقع �رشقي البلدة
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املقد�سة.وي�سمى جبل الطور �أي�ضا ،ويعتقد �أن امل�سيح قد �صعد �إىل ال�سماء منه)49( .

وفل�سطني ت�شتهر بالزيتون ،وهو �شجر يعرفه �أهلها ح�سب ما جاء يف الل�سان :قال
الأ�صمعي (ت 216هـ) :حدثني عبد امللك بن �صالح بن علي ،قال :تبقى الزيتونة ثالثة �آالف
�سنة .ويكمل قوله« :وكل زيتونة بفل�سطني من غر�س �أمم قبل الروم ،يقال لهم اليونانيون «

()50

 جلل :ومن معانيها العظيم ،يقال اهلل اجلليل �سبحانه ذو اجلالل والإكرام ،وج َّل
جالله ،وجالل اهلل :عظمته ،يقول لبيد بن ربيعة ت ( 41هـ):
غَ �يرَ �أن ال َت ْكذِبنْها يف التقى
و�أج����� ِزه�����ا ب���ال�ب�ر هلل الأج����ل
يعني الأعظم .واجلليل من �صفات اهلل تقد�س ا�سمه.
وال�شاهد كما ورد يف الل�سان عن بيت املقد�س ،هو ا�ستخدام لفظة (امل ََجلة) ك�أحد
م�شتاق (جلل) وامل ََجلَّة �صحيفة يكتب فيها .وعن ابن �سيده يقول �صاحب الل�سان :واملجلة
ال�صحيفة فيها احلكمة؛ كذلك روى بيت النابغة (الذبياين ت  18ق.هـ) باجليم:
مجَ َ � َّل � ُت��ه��م ذات الإل����ه ،ودينهم
ق��ومي فما ي��رج��ون غ�ير العواقب
يريد ال�صحيفة لأنهم كانوا ن�صارى ،فعنى الإجنيل ،ومن روى محَ َ لَّتهم �أراد الأر�ض
املقد�سة وناحية ال�شام وبيت املقد�س ،وهناك كانوا بنو جفنة؛ وقال اجلوهري (ت 396هـ):
يح ُّجون فيحلون موا�ضع مقد�سة .)51( .وجفنة :ا�سم قرية تقع �إىل ال�شمال من رام
معناه �أنهم ُ
اهلل ،بالقرب من (بري زيت)� ،سكنها بنو جفنة قدميا ،و�سميت على ا�سمهم ،ومعظم �سكانها
من امل�سيحيني.
حج البيت من ا�ستطاع �إليه
 حجج :وهو الق�صد ،قال تعاىل }وهلل على النا�س ُّ
حج �إلينا فالن� ،أي َقدِم ،قال املخبل ال�سعدي (ت 11هـ):
�سبيال{ �آل عمران .97 :ويقال َّ
و�أ���ش��ه� ُد م��ن ع��وف حلوال كثرية
َي ُح ُّجون �سِ َّب الزبرقان املُزعفرا
ومن معانيه كما ورد يف الل�سان الذهاب ،وهو ال�شاهد على ذكر بيت املقد�س يف هذا
حجه َي ُح ُّجه حِ ّجا ،كما قالوا :ذكره ذكرا .وقوله� :أن�شد ثعلب
الباب ،وقال �سيبويه (ت 180هـ) َّ
(ت291هـ):
ي���وم ت���رى ُم��ر���ض��ع��ة خَ لوجا
وك��ل �أنثى حملت خلوجـــــــــا
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وك����ل ���ص��اح ث��م�لا م�ؤوجـــا
وي�ستخفُّ احل���ر َم املحجوجــا
ف�رسه فقال :ي�ستخف النا�س الذهاب �إىل هذه املدينة؛ ل َّأن الأر�ض ُدحيت من مكة،
فيقول :يذهب النا�س �إليها لأن يح�رشوا منها ،ويقال� :إ ا يذهبون �إىل بيت املقد�س)52( .
نمَّ
(خ ْمر) ،وتعني ما خالطه
  َخ ْمر :ومن ال�شواهد على م�سميات بيت املقد�س لفظة َ
الداء ،وتعني �أي�ضا ما �أ�سكر من ع�صري العنب لأ َّنها خامرت العقل ،والتخمري :تغطية الوجهة.
والعرب ت�سمي العنب خمراً ،وهي ح�سب ما رواه عن �أبي حنيفة لغة ميانية ،وقال يف قوله
تعاىل }�إِنيِّ �أَرَانيِ �أَ ْع�صرِ ُ َخ ْم ًرا{ يو�سفَّ � 36 :إن اخلمر هو العنب ،و�أراه �سماها با�سم ما
يف الإمكان �أن ت�ؤول �إليه ،فك�أ َّنه قال� :إنيّ �أرانيِّ �أع�رص عنباً ،قال الراعي النمري (عبيد بن
ح�صني ت97هـ):
دق
ُي��ن��ا ِز ُع � ِن��ي ب��ه��ا نُ��دم��ان ِ�ص ٍ
حلقِينا
���ش��وا َء ال��طَّ �ير والعنب ا َ
ِ
يريد اخلمر ()53
وهذا اللفظ ح�سب ما جاء يف الل�سان ا�سم جبل بيت املقد�س ،ورد بتحريك ال�ضم
(واخل ََم ُر) ،وهو ال�شاهد يف هذا اللفظ؛ ويعني ما واراك من ال�شجر واجلبال ونحوها ،يقال
رف� ،أو حبل من حبال الرمل� ،أو
توارى ال�صي ُد عني يف خمر الوادي ،وخمره ما واراه يف َج ٍ
غريه ،ومنه قولهم :دخل فالن يف ُخمار النا�س� ،أي فيما يواريه ،وي�سرته منهم .ويف حديث
�سهيل بن حنيف الأن�صاري (ت 38هـ) :انطلقت �أنا وفالن نلتم�س اخلمر ،وهو بالتحريك:
كل ما �سرتك من �شجرة� ،أو بناء� ،أو غريه؛ ومنه حديث �أبي قتادة الأن�صاري ال�سلمي (ت
40هـ) ( )54فابغنا مكان ًا خمراً� ،أي �ساتراً بتكاثف �شجره ،ومنه حديث الدجال :حتى تنتهوا
�إىل جبل اخل ََم ِر؛ قال ابن الأثري :هكذا يروى يعني ال�شجر امللتف ،وف�رس يف احلديث �أ َّنه جبلُ
املقد�س لكرثة �شجره ،ومنه حديث �سلمان� :أ َّنه كتب �إىل �أبي الدرداء :يا �أخي� ،إن َب ُعدت
بيتِ
ِ
الدار من الدار ف� َّإن الروح من الروح قريب ،وطري ال�سماء على �أرفه خمر الأر�ض ،يقع الأرفه
الأخ�صب ،يريد � َّأن وط َّنه �أرفق به و�أرفه له ،فال يفارقه ،وكان �أبو الدرداء كتب �إليه يدعوه
�إىل الأر�ض املقد�سة ()55
و�شبارق،و�شباريق،
 �شربق :ال�شربقيعنيالثوباملمزق،ومنم�شتقاتهُ :م�شربق،و�شرباقُ ،
وقد �شربقه و�شرباقا ،وعن كراع (�أبو احل�سن علي بن احل�سن بن احل�سني ال ُه َنائِي الدو�سي ،ت
316هـ) ،كما يروي �صاحب الل�سان :م َّزقه ،قال امر�ؤ القي�س (ت  540م85 ،ق.هـ):
ف�أدركنه ي�أخذن بال�سّ اق والنَّ�سا
كما �شربق ال ِول ْدا ُن ثوب امل َق َّد�س
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واملقد�س كما عناه ال�شاعر :هو الراهب ينزل من �صومعته �إىل بيت املقد�س فيمزق
ال�صبيان ثيابه تربكا به)56( .


�شلم :انظر (�أور �سامل) وبيت املكيا�ش.

ال�صبح �أول النهار� ،أ�صبح القوم� ،أي دخلوا يف ال�صباح ،ومنه �أي�ضا الإ�صباح،
 �صبحُّ :
وامل�صباح وهو ال�رساج :وهو ُقرطُ ه الذي تراه يف القنديل وغريه ،والقراط لغة من لغات
العرب.
ويقال املِ�صبح :املِ�رسجة ،وا�ست�صبح به :ا�ست�رسج ،ويف احلديث :ف�أ�صبحي �سرِاجك �أي
�أ�صلحيها .ويف حديث يحيى بن زكريا عليهما ال�سالمـ ( :)57كان َيخ ُدم بيت املقد�س نهارا
وي�صبح فيه ليال ن � ّأي ي�رسج ال�رساج.)58( .

ان مِ ْثقَالَ َح َّبةٍ ِّم ْن
}و ِ�إن كَ َ
 �صخر :وهي احلجر العظيم ال�صلب ،وقوله عز وجل َ
ني{ الأنبياء 47 :قال الزجاج :قيل يف �صخرة �أي ال�صخرة
َخ ْر َد ٍل �أَ َت ْي َنا ِب َها َوكَ فَى ِب َنا َحا�سِ ِب َ
التي حتت الأر�ض ،فاهلل عز وجل لطيف با�ستخراجها ،خبري مبكانها .ويف احلديث :ال�صخرة
من اجلنة ( ،)59وال�صخرة :كال�صخرة ،واجلمع (�صخر ،و�صخر و�صخور) ()60
َ ْ ٌ َ َ
َّ ْ
َّ َ َ
ويف القد�س اليوم قبة ال�صخرة امل�رشفة ،وهي مكان باتت تعرف به القد�س ،وهي
الرمز املعتمد لكثري من امل�ؤ�س�سات الوطنية الفل�سطينية ،فقبة ال�صخرة �أ�صبحت رمزا لي�س
للقد�س فقط ،بل لعدالة الق�ضية الفل�سطينية ،وي�صنع لها امل�سلمون جم�سمات للتعبري عن
مت�سكهم بها ،ولبعدها الروحي يف وجدانهم.
 �صها�( :صهيون) ،و �صها �صهوة كل �شيء �أعاله ،ومنه جاه معنى جبل �صهيون،
املكان املرتفع « ،و�صهيون :هي الروم ،وقيل هي بيت املقد�س ،وان�شد ال�شاعر (:)61
و�إن � ْأج َل َب ْت ِ�ص ْهيو ُن يوما عليكما
ف� َّإن رحى احلرب الدلوك َرحاكما
و�أراد ال�شاعر �أهل �صهيون� ،أي �إن �أجلبت الروم ،واجتمعت ف�أنتم لها ()62
 فل�سط ،وفل�سطني :وردت يف الل�سان باللفظني معا ،وتلفظ �أي�ضاِ :فل َْ�سطُ ون .تقول:
مررنا بفل�سطني ،وهذه فل�سطون .وتن�سب ح�سب قول �أبي من�صور (الثعالبي ت 429هـ)« :
و�إذا ن�سبوا �إىل فل�سطني ،قالوا فل�سطي؛ قال ال�شاعر :تقله فل�سطيا �إذا ذُقت طعمه)63( ،
َ
وقال ابن هرمة (�إبراهيم بن علي بن َ�سلَمة بن عامر ت 176هـ):
ك����أ����س فِ��لَ�����س��طِ �� َّي�� ٌة معتَّق ٌة
�ج��ت مب���اءٍ م��ن ُم��زن��ة ال�سبل
� ُ��ش� َّ
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وهي ا�سم مو�ضع ،ا�سمه كورة بال�شام .وح�سب قول ابن الأثري (ت 639هـ) :فل�سطني
بك�رس الفاء وفتح الالم ،الكورة املعروفة فيما بني الأردن وديار م�رص ،و�أم بالدها بيت
املقد�س� ،صانها اهلل تعاىل ( .)64ويف التهذيب كما يروي �صاحب الل�سان :نونها زائدة ()65
وفل�سطني كما ذكرها �صاحب الل�سان نقال عن اجلوهري يف ترجمة (طني) ،قال ابن
بري (ت 566هـ) :حقها �أن تذكر يف ف�صل الفاء من باب الطاء لقولهم فل�سطون .وهذا القول
ينطبق على لفظ فل�سطني .)66( .وقد ورد لفظ فل�سطني يف �أكرث من خم�س ع�رش مادة يف
الل�سان ،منها( :ابن ،و جند ،و ربع ،و و�صفن ،و فل�سط ،و فل�سطن ،وفل�سطني ،و وقد�س ،وقن�رس،
ولدد ،و م�رص ،و ن�صب ،و ي ،و يرب ،و ينب)
 قرب :القرب نقي�ض البعد ،وا�ستدل على هذا املعنى ب�آيات قر�آنية عدة منها:
يب{ �سب�أ� ،51 :أي اخذوا من حتت
}ول َْو َت َرى ِ�إ ْذ َف ِز ُعوا ف اََل ف َْو َت َو�أُخِ ذُوا مِ ن َّمك ٍ
َان َق ِر ٍ
َ
يب{ ال�شورى� 17 :أما �شاهده على
ال�س َ
�أقدامهم؛ وقوله تعاىل �أي�ضا َ
اع َة َق ِر ٌ
}و َما ُي ْد ِريكَ َل َع َّل َّ
يب{
ا�س َتم ِْع َي ْو َم ُي َنا ِد المْ ُ َنا ِد مِ ن َّمك ٍ
َان َق ِر ٍ
داللة املعنى على بيت املقد�س فهو قوله تعاىل َ
}و ْ
ق� 41 :أي ينادي باحل�رش من مكان قريب ،وهي ال�صخرة التي يف بيت املقد�س ،ويقال �إ َّنها
يف و�سط الأر�ض؛ قال �سيبويهَّ � :إن قربك زيداً ،وال تقل � َّإن بعدك زيداً؛ لأن القرب ا�شد متكُّنا
يف الظرف من البعد ()67
 القرا :و�سط الظهر ،والقرو :من الأر�ض الذي ال يكاد يقطعه �شي .ومن معانيها �أي�ضا
القرية ،وهو ما ق�صده �صاحب الل�سان يف معاين بيت املقد�س و�شاهده بذلك قوله تعاىل
اركْ َنا فِي َها ُق ًرى ظَ اهِ َر ًة{ �سب�أ 18 :وهو م�ستند بذلك
َ
}و َج َع ْل َنا َب ْي َن ُه ْم َو َبينْ َ ا ْل ُق َرى ا َّلتِي َب َ
�إىل تف�سري الزجاج الذي قال :القرى املبارك فيها بيت املقد�س ،وقيل ال�شام ،وكان بني �سب�أ
و ال�شام قرى مت�صلة فكانوا ال يحتاجون من وادي �سب�أٍ �إىل ال�شام �إىل زاد ،وهذا عطف على
ال كُ لُوا مِ ن ِّر ْزقِ َر ِّبك ُْم
ِني َو�شِ َم ٍ
ان ل َِ�س َب ٍ�إ فيِ َم ْ�س َك ِن ِه ْم �آ َي ٌة َج َّن َت ِ
ان َعن يمَ ٍ
قوله تعاىل } َل َق ْد كَ َ
ا�شك ُُروا َل ُه{ �سب�أ.)68( 15 :
َو ْ
 كرب :ومنها الكبري �صفة اهلل تعاىل :العظيم اجلليل ،و�أي�ضا املتكرب الذي تكبرَّ على
ظلم عباده .ومن معاين اللفظ اال�ستكبار و�شاهده بذلك قوله تعاىل }�إِ َّن ُه ْم كَ ا ُنوا �إِذَا قِيلَ َل ُه ْم
ون{ ال�صافات 35 :وهو الكِرب الذي عناه الر�سول الكرمي �صلى اهلل عليه
اَل �إِ َل َه �إِ اَّل اللهَّ ُ َي ْ�س َت ْكبرِ ُ َ
()69
و�سلم بقوله» � َّإن من كان يف قلبه مثقال ذرة من كِ رب مل يدخل اجلنة» .
ومن معانيها عظمة ال�شيء و�شدته وغلظه ،وهو ما عناه �صاحب الل�سان ليدلل على
ري ًة ِ�إ َّال َعلَى
}و ِ�إن كَ ا َن ْت َل َك ِب َ
ذكر بيت املقد�س يف هذا الباب ،وال�شاهد يف ذلك قوله تعاىل َ
ِين َه َدى اللهّ ُ{ البقرة 143 :وعنى هنا � َّإن ا ّتباع قبلة بيت املقد�س �إال فعلة كبرية ،واملعنى
ا َّلذ َ
�أنها كبرية على غري املخل�صني ،و�أما من �أن �أخل�ص فلي�ست بكبرية عليه)70( .
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 هجد :هجد يهجد ُهجودا ،و�أهجد :نام ،ويقال :هجد القوم ُه ُجودا :ناموا ،والهاجد:
النائم ،وامل�صلي بالليل ،و�شاهده قول مرة بن �شيبان (ت  89ق.هـ):
�أال َه��� َل��� َك ام�����ر�ؤٌ ق��ام��ت عليه
بجنب ُع � َن � ْي � َزة ال � َب � َق �رُ ال ُه ُجو ُد
وقال احلطيئة (جرول بن مالك ت45هـ):
ف��ح��ي��اكِ ود م���ا ه����داك لفتية
وخُ و�ص ب�أعلى ذي طُ والة ُه َّجد
ويقال للعابد ُم َت َح ِّن ٌث لإلقائه احلنث عن نف�سه ،ويف ارتباط هذه اللفظة ببيت املقد�س
حديث يحيى بن زكريا عليهما ال�سالم :فنظر �إىل متهجدي بيت املقد�س� ،أي امل�صلني بالليل،
وهو هنا يق�صد �صفة امل�صلني املتهجدين يف بيت املقد�س)71( .
�سوام ابر�ص ،واجلمعَ :و َزغٌ  ،و�أوزاغ ،و
دويبة الأر�ض ،وتعني �أي�ضا:
 وزغ :ال َو َزغّ :
ُّ
ُوزغان ،و�شاهده يف ذلك قول ابن الأعرابي (�أبو عبد اهلل حممد بن زياد ت 231هـ):
فلما جتاذبنا تفرقع ظهره كما
تنق�ض ال��وزغ��ان ُزرق���ا ً عيونها
ويف احلديث� :أ َّنه �أمر بقتل الأوزاغ ،ويف حديث عائ�شة ر�ضي اهلل عنها :ملا احرتق بيت
املقد�س كانت الأوزاغ تنفخه ( .)72وهذا احلديث �أورده �صاحب الل�سان ليدلل به على حريق
بيت املقد�س ()73
 ويل :ومنه اويل :ا�سم من �أ�سماء اهلل احل�سنى ،وهو النا�رص ،وقيل املتويل لأمور العامل.
ومن معانيه �أي�ضا الوالية� :أي الن�رصة .ومنه الوالية :الإمارة ،والوايل :هو مالك الأ�شياء جميعها
املت�رصف بها .ومنه املوىل :وهو الويل يف الدين ،و�شاهده قوله تعاىل }ذلك ب� َّأن اهلل موىل
الذين امنوا{ حممد .11 :واملوايل ورثة الرجال ،و�أبناء العم ،وغري ذلك.
واملعنى الذي �أورده �صاحب الل�سان لداللة على بيت املقد�س ،هو الإقبال والعدول
�أو االن�رصاف والنحول ،فتولية الإقبال قوله تعاىل }ف ََولِّ َو ْج َهكَ َ�شطْ َر المْ َْ�س ِج ِد الحْ ََر ِام{
البقرة� 144 :أي وجه وجهك نحوه وتلقاه .و�أما االن�رصاف فهو التحول ،كقول ذي الرمة (ت
117هـ):
�إذا ح��� َّول ال��ظَّ � ُل الع�شي ر�أيته
حنيفا ويف قرن ال�ضحى يتن�رصُ
ا�س َما َوال َُّه ْم َعن ق ِْب َل ِت ِه ُم
ال�س َف َهاء مِ َن ال َّن ِ
ويف ذات املعنى ورد قوله تعاىلَ :
}�س َيقُولُ ُّ
ا َّلتِي كَ ا ُنواْ َعل َْي َها{ البقرة� 142 :أراد قول اليهود ما عدلهم ،يعني قبلة بيت املقد�س ،وبيت
املقد�س عند امل�سلمني القبلة الأوىل� ،أوىل القبلتني وثالث احلرمني ال�رشيفني (.)74
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♦ ♦قد�س :وقد ورد لفظ (قد�س) حتت م�سمى بيت املقد�س ،ولكن �آثر الباحث على �إفراد
ا�سم م�ستقل لها ل�شهرتها اليوم يف �أنحاء املعمور ،فما من �شخ�ص يعي�ش على هذه الأر�ض
�إالّ ويعرف مدينة القد�س ،فهي مهمة عند جميع �أ�صحاب الديانات ال�سماوية ،وقد افرد لها

�صاحب الل�سان �إ�ضافة لذكرها حتت م�سمى بيت املقد�س ،عدة م�سميات وردت حتت
مواد خمتلفة ،ومنها:
 حظر :ومن معانيه احلَظَ ُر وهو خالف الإباحة ،واملحظور املحرم ،وحظر ال�شيء

يحظره� ،أي مينعه .واحلظر �أي�ضا احلظري َة ،وهي جرين التمر ،ومنه احلظري ُة ،ما �أحاط
بال�شيء ،وهي م�صنوعة من الق�صب واخل�شب ،وروي عن الر�سول الكرمي �صلى اهلل عليه و�سلم
()75
املرار
«ال حمى يف الآراك « �أراد الأر�ض التي فيها الزرع املحاط عليها كاحلظرية .وقال َّ
بن منقذ العدوي:
ف������ َّإن ل��ن��ا ح��ظ��ائ�� َر ناعمات
هلل رب ال��ع��امل��ي��ن��ا
ع���ط���اء ا ِ
�أراد النخل .وهي يف الأ�صل املو�ضع الذي يحاط عليه لت�أوي �إليه الغنم والإبل؛ ليقيها
الربد والريح .ومن معاين (ا َ
حلظِ ر) ال�شوك وال�شجر .ومنه الرطب .و مبعنى احلظرية واملنع
()76
جاء املعنى ليدلل على القد�س ،فهي �أي حظرية القد�س :اجلنة  .ويدلل على املعنيني:
احلظرية واملنع قوله �صلى اهلل عليه و�سلم «ال يلج حظرية القد�س ُمدمِ ُن َخم ٍر ،ويف رواية
�أخرى ال يلج حائط القد�س « ( )77؛ �أي ال يرد حظرية القد�س اجلنة (.)78

 رجحن :وذكرت القد�س حتت هذا اللفظ كمكان للن�ساء املرجحات �أي ال�سمينات
املت�أرجحات بامل�شي وال�سري ،والتمايل على اجلانبني ،ومنه قول علي كرم اهلل وجه « يف
حجرات القد�س مرجحنني� ،أي من �أرجحن ال�شيء من ثقله وحترك)79( .
ِّ
ُ
 قد�س :وهي التقدي�س :تنزيه اهلل عز وجل ،ويف التهذيب :ال ُقد�س تنزيه اهلل تعاىل،
وهو امل َت َّقد�س ال ُق ُّدو�س ا ُ
مل َّقد�س .ويقال القدو�س :فعول من القد�س ،وهو الطهارة ،وكان
�سيبويه يقول�َ :س ُّبوح و َق ُّدو�س بفتح �أولهما ،ويف الكتاب وردت بال�ضم ( .)80وقال اللحياين
(ت 108هـ) :املجمع عليه يف ُ�س ُّبوح و ُق ُّدو�س ال�ضم ،قال و�إن فتحتهما جاز ،قال :وال �أدري
كيف ذلك؛ ويف ر�أي ثعلب :كل ا�سم على فعول فهو مفتوح الأول ،مثل �سفُود ،وكَ لُوب ()81
َ ُّ
َ
ومن معاين هذا اللفظ املكان املرتفع الذي ي�صلح للزراعة .و�أما َق َد�س فمو�ضع بال�شام
من فتوح �رشحبيل بن ح�سنة (ت 18هـ) .ولفظ ال ُق ُد�س (كما يلفظ اليوم) ب�ضم الدال و�سكونها
ا�سم م�صدر ومنه قيل للجنة :حظرية ال ُقد�س .هي �أي�ضا الربكة ،والأر�ض املقد�سة؛ �أي ال�شام،
وبيت املقد�س ،وين�سب �إىل �ساكنيه مقد�سي قيا�سا على مجَ ل�سي ،و ُم َق َّد�سي كما ذهب �سيبويه،
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وهو يخفَّف وي َّثقل ( ،)82قال امر�ؤ القي�س:
والن�سا
ف�أدركنه ي�أخذن بال�ساق
َّ
كما �شربق ال ِولدا ُن ثوب املُق َّد�سي
والهاء يف �أدركنه �ضمري يعود على الثور الوح�شي ،والنون �ضمري الكالب� ،أي �أدركت
الكالب الثور ف�أخذت ب�ساقه ون�ساه و�شربقت جلده كما �شربق ِولدان الن�صارى ثوب الراهب
املقد�سي ن�سبة �إىل بيت املقد�س؛ ف َقطَّ عوا ثيابه تربكا بها .ويقال للراهب ُمق َّد�س .وكما روى
�صاحب الل�سان عن الفراء (ت 207هـ) �أ َّنه قال :القد�س هي الأر�ض املقد�سة الطاهرة ،وهي
دم�شق وفل�سطني ،وبع�ض الأردن ومبو�ضع �آخر الأردن ،ويقال� :أر�ض مقد�سة� ،أي مباركة،
وهذا قول قتادة ،و�إليه ذهب ابن الأعرابي (ت 340هـ) ؛ وقال احلجاج (ت95هـ):
قد علم ال ُق ُّدو�س ،وم��وىل ال ُق ْد�س
� َّأن �أبا العبا�س �أوىل نفــــــــــ�س
مبعدان املُلك القدمي الكِــــــ ْر ِ�س
�أراد �أ َّنه �أحق نف�س باخلالفة (.)83
ال�سطل بلغة �أهل احلجاز لأ َّنه يتطهر فيه؛ ومن هذا املعنى
ولفظ ال َق َد�س بالتحريك يعني َّ
ورد معنى بيت ا َ
مل ْقدِ�س الذي يعني البيت املُطَ َّهر� ،أي املكان الذي ُيتط َّهر به من الذنوب.
وي�شتق منه (ال ُق ُّدو�س) �أي الطاهر وهي �صفة هلل تعاىل كما جاء يف كتابه العزيز }المْ َ لِكُ
و�س{ احل�رش .)84( 23 :ومن معاين اللفظ روح القد�س (جربيل) عليه ال�سالم ،ويف احلديث
ا ْل ُق ُّد ُ
()85
بث يف روعي»  ،يعني جربيل؛ لأ َّنه ُخلق من طهارة ،وقال عز
ال�رشيف» � َّأن روح القد�س َّ
وح ا ْل ُق ُد ِ�س{ البقرة 87 :يعني جربيل ومعناه
}و َ�أ َّي ْد َنا ُه ب ُِر ِ
وجل يف �صفة عي�سى عليه ال�سالم َ
روح الطهارة ،وهذا املعنى ينطبق على الأر�ض املقد�سة (بيت املقد�س) كقول ال�شاعر:
ال نوم حتى تهبطي �أر�ض ال ُعد�س
وت����شرب��ي م��ن خ�ير م��اء ِبقُد�س
�أراد الأر�ض املقد�سة .ويف احلديث ال�رشيف « ال ُقد�ست �أمة ال ُي�ؤخذ ل�ضعيفها من قويها،
ويف رواية �شديدها» (� ،)86أي ال طُ هرت .ومن م�شتقات اللفظ :القاد�س ويعني البيت احلرام؛
وال�سفينة العظيمة ،وقيل هي �صنف من املراكب ،وقيل لوح من الواحها؛ يقول الهذيل (ت
27هـ):
تحَ َ ���د َر دم��ع العني منها فخلته
ك��ن��ظ��م ُق���دا����س � ِ��س��ل��ك��ه متقطع
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بخر�سان؛ والقاد�سية :من
فقد �شبه تحَ ُدر دمعه بنظم القدا�س .وقاد�س �أي�ضا :ا�سم بلد َ
بالد العرب ،قيل �إنمَّ ا �سميت بذلك لأ َّنها نزل بها قوم من �أهل قاد�س من �أهل خر�سان ،ويقال:
احلاج ،وقيل القاد�سية
تكون محَ َ لَّة
� ّإن القاد�سية دعا لها �إبراهيم عليه ال�سالم بال ُق ْد�س ،و� ْأن
َ
ِّ
قرية بني الكوفة وعذيب .وقيل ال ُق ْد�س ا�سم جبل بنجد ،ومنه قول �أبو ذ�ؤيب:
عا�شق
ف���إنَّ��ك ح��ق �اً � َّأي ن��ظ��رة
ٍ
�رت و ُق��� ْد����س دون��ه��ا و وقري
ن��ظ� َ
و ُق ْد�س �أُوارة :جبل �أي�ضا .وجبل قرب املدينة املنورة ا�سمه (قري�س) ( .)87ومنها ال َق َّدا�س:
وهي ح�صاة تو�ضع يف املاء قدرا لري الإبل .ومنها ال ُق َدا�س :احلجر الذي ُين�صب على م�صب
املاء (.)88
من خالل ما �سبق يتبني لنا �أن �أ�سماء مدينة القد�س ودالالتها يف ل�سان العرب كثرية،
حاول الباحث �أن يقف على معظمها ،فلفظ بيت املقد�س ذكرت يف �أكرث من مو�ضع حتت
مواد كثرية ،وهذا ينطبق على مادة فل�سطني.
كما �أن ابن منظور يف ذكره لأ�سماء مدينة القد�س كان يعتمد �إىل ذكر �أي لفظ و�إن
فبيت املقد�س مثال ،ذكرت حتت مواد كثرية ،توحي �إىل بيت املقد�س،
تكرر ،وحتت �أي بابُ ،
منها لفظ (القد�س) وملنع التكرار افرد الباحث عنوانا خا�صا ال�سم القد�س ،نظرا لورود اال�سم
حتت �أكرث من مادة ،مل ي�شملها لفظ بيت املقد�س ،فقد جاء لفظ القد�س يف موا�ضع منها:
رجحن ،و حظر؛ كما �أورد له �صاحب الل�سان �أكرث من مادة منها :القد�س ،وقد�س ،و َق َد�س،
أماكن.
كلها تدل على �أ�سما ِء
موا�ضع ،وجبالِ  ،و� َ
َ

ومن املالحظ �أي�ضا� ،أن ا�سم بيت املقد�س هو �أكرث الأ�سماء �شهرة ملدينة القد�س ،فقد
وردت كل الأ�سماء وامل�سميات ملدينة القد�س حتت هذا اال�سم ،وقد حاول الباحث تق�سيم
الأ�سماء ح�سب حجم ورودها حتت �أ�سماء عدة؛ ل�شهرة هذه الأ�سماء يف الوقت احلايل،
ولإظهار امل�سميات املختلفة لها.
ومما يالحظ �أي�ضا عدم ذكر ا�سم امل�سجد الأق�صى يف الل�سان؛ ليدلل على مدينة القد�س،
ان ا َّلذِي �أَ�سرْ َ ى ِب َع ْب ِد ِه ل َْيالً{
}�س ْب َح َ
حتى وهو ي�ست�شهد ب�أية الإ�رساء واملعراج ،فاكتفى بذكر ُ
الإ�رساء 1 :ليدلل على ال�سري بالليل ( ،)89كما �أ َّنه مل ي� ِأت على ذكر امل�سجد الأق�صى ،وهو
يتحدث عن املعراج باللفظ ال�رصيح ،واملواد اللغوية التي ذكرت فيها ،وهي (وكز ،و برق،
وعدل ،و غمم) .و�إن كان قد ذُكر �رصاحة يف القر�آن الكرمي واحلديث النبوي ال�رشيف .ومل
ي�أت على ذكر فتح بيت املقد�س مبا�رشة.
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كما مل يذكر �أ�سماء معروفة تاريخيا للقد�س مثل (يبو�س) .كما مل يذكر �أ�سبابا و�شواهد
تدلل على م�سميات ذكرها يف كتابه مثل :دار ال�ضرَّ ب ،وبيت املِكيا�ش ،و�صلمون (.)90
ومما زاد �صعوبة هذا البحث �أنه �أعتمد على اجلمع من املعاجم التي اعتمدها دون
يخرج الأحاديث النبوية ،ومل يتحقق من �صحتها ،فكان يكتفي بذكر احلديث
حتقيق ،فهو مل ِّ
دون �إ�سناده ،و�أي�ضا كان يكتفي بذكر بيت ال�شعر دون ذكر �صاحبه� ،أو ا�سمه كامال� ،أو
ع�رصه ،وكذلك فعل بالن�سبة لرواة احلديث .وهذا �شكال عبئا كبريا على الباحث؛ لأ َّنه حاول
ما �أمكنه ذلك تخريج الأحاديث من مظا ِّنها ،والتعريف ب�أ�سماء الأعالم الذين ورد ذكرهم
بالبحث
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اهلوامش:
�1 .1أخرجه الإمام �أبو داوود ال�سج�ستاين (ت 275هـ) يف �سننه كتابه ،ج،1كتاب ال�صالة
باب ال�رسج يف امل�ساجد ،رقم (� ،)457ص .125
2 .2م�صطفى الدباغ ،بالدنا فل�سطني ،ج� ،3ص .13
3 .3املرجع نف�سه؛ وينظر حممود العابدي ،قد�سنا� ،ص .9
4 .4حممد ح�سني حما�سنة و�آخرون ،تاريخ مدينة� ،ص.22
5 .5حما�سنة و�آخرون� ،ص 24؛ والدباغ ،ج � ،3ص  ،18و.68
6 .6الدباغ ،ج� ،3ص .14
7 .7ياقوت احلموي ،معجم البلدان ،م� ،5ص  ،196مادة (بيت املقد�س) .؛ وينظر الدباغ،ج،3
�ص 18،19؛ وينظر حممد حما�سنة و�آخرون� ،ص .26
8 .8فيليب حتي ،تاريخ �سوريا ولبنان وفل�سطني ،،ج� ،1ص .10
�9 .9ألربايت� :أثار فل�سطني� ،ص .61
1010فيليب حتي ،تاريخ �سوريا ،ج� ،1ص 23 – 21؛ وانظر ح�سني حمادة� ،آثار فل�سطني بني
حرب الهيكل التوراتية اليهودية ،ووثائق اال�ستك�شافات الأثرية العلمية� ،ص98؛ وينظر
حممد حما�سنة و�آخرون� ،ص .31
1111حممد حما�سنة و�آخرون� ،ص .31
1212فيليب حتي ،تاريخ �سوريا ،ج� ،1ص 237 -87؛ وينظر� ،إبراهيم ال�رشيقي� ،أر�ض كنعان،
�ص  42وما بعدها؛ وينظر ،ابن الأثري (علي بن �أبي الكرم) ،الكامل يف التاريخ ،ج� ،1ص
 81وما بعدها؛ وينظر ظفر الإ�سالم خان ،تاريخ فل�سطني القدمي� ،ص.24
1313الع�سقالين (احلافظ �أحمد بن حجر ت 852هـ) فتح الباري ب�رشح �صحيح البخاري ،ج،3
�ص 64؛ وينظر� ،آمنة �أبو حجر ،مو�سوعة املدن والقرى الفل�سطينية� ،ص ،758 -757
1414حممد ح�سن �رشّاب ،بيت املقد�س ،امل�سجد الأق�صى� ،ص 33؛ وينظر ،م�صطفى الدباغ،
ج ،9ق�سم � ،2ص 23،24 -22؛ وينظر فيليب حتي تاريخ �سوريا ولبنان وفل�سطني،
ج�،1ص 89؛ وينظر ،ظفر الإ�سالم خان� ،ص.29
1515الل�سان ج� ،1ص  ،191مادة (�أور).
1616الل�سان مادة (�أُور) ،ج� ،1ص .191
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1717مل ين�سب البيت �إىل �صاحبه ،ولكن �صاحب معجم البلدان ن�سبه لأبي زيد ،ومنهم من
ن�سبه لزهري ،ينظر ياقوت احلموي ،معجم البلدان ،ج� ،1ص.332
1818الل�سان :مادة ُ�أور ،ج � ،1ص.191
1919ابن اجلوزي ،ف�ضائل القد�س ،حتقيق جربائيل جبور� ،،ص  ،19والل�سان ،ج� ،1ص191
2020الل�سان ،مادة �أور ،ج� ،1ص 191؛ وينظر� ،سيبويه ،ج � ،3ص .208
2121الل�سان :مادة �أُور ،ج � ،1ص191؛ وينظر الأن�س اجلليل ،ج� ،1ص 353
�2222شهاب الدين �أبو حممود بن متيم املقد�سي .مثري الغرام �إىل زيارة القد�س وال�شام� ،ص
242؛ وينظر الأن�س اجلليل ج� ،1ص 353،347 ،؛ وينظر ،ابن اجلوزي ،ف�ضائل القد�س،
�ص 141؛ وينظر عبد الوهاب امل�سريي ،مو�سوعة اليهود واليهودية وال�صهيونية ،ج،4
�ص .159
2323ال�سيوطي� ،إحتاف الأخ�ص بف�ضائل امل�سجد الأق�صى� ،ص  ،93وينظر مثري الغرام� ،ص
242؛ وينظر ابن اجلوزي� ،ص 139؛ وينظر الأن�س اجلليل ،ج� ،1ص 347
2424الهندي (ت 975هـ) كنز العمال ،،ج� ،11ص  ،606رقم احلديث ( .)32928والل�سان،
ج� ،1ص 141
2525معجم البلدان ،ج� ،5ص  ،194بيت املقد�س.
2626الل�سان ،ج� ،1ص  ،143 -142مادة (�أال).
2727حممد ح�سن �رشّاب ،بيت املقد�س امل�سجد الأق�صى� ،ص 34؛ وانظر الطربي ،الر�سل
وامللوك ج ،3حتقيق �أبو الف�ضل �إبراهيم� ،ص .910 – 909
2828الل�سان ،ج� ،1ص  144مادة (�أال).
2929الل�سان :ج� ،1ص  ،212مادة (�أيل).
3030الل�سان :ج� ،1ص  ،212مادة (�أيل).
3131الل�سان :ج� ،2ص 186مادة (بيت)..
3232حممد احلافظ النقر ،تاريخ بيت املقد�س� ،ص .11
3333لتخريج احلديث ينظر �صحيح البخاري ،رقم احلديث (� ،)3887ص 808؛ وينظر خمت�رص
�صحيح م�سلم ،كتاب الإميان ،حديث رقم ( )76برواية �أن�س� ،ص ».26
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3434حممد ح�سن �رشّاب �ص .35 -34
3535املقد�سي ،مثري الغرام �إىل زيارة القد�س وال�شام� ،ص 132؛ وينظر ،ابن اجلوزي ،ف�ضائل
القد�س� ،ص .73 – 72
�3636صحيح م�سلم� ،رشح النووي ،ج� ،13ص 68؛ وينظر �سنن الرتمذي ،ح� ،2ص  ،239رقم
 ،1782و 1783
3737ابن اجلوزي ،ف�ضائل القد�س ،الباب التا�سع� ،ص ،95والباب التا�سع ع�رش� ،ص 130؛
وينظر طبقات ابن �سعد ،ج� ،5ص .396 -395
3838احلنبلي ،الأن�س اجلليل بتاريخ القد�س واخلليل ،ج� ،1ص 357 ،353؛ وينظر ال�سيوطي،
�إحتاف الأخ�ص� ،ص 132؛ وينظر ابن اجلوزي� ،ص .141
3939الل�سان :مادة �أزل ،ج � ،1ص .100 -99
4040الل�سان :مادة �أزل ،ج� ،1ص.100 -99
4141الل�سان :مادة بذر ،ج � ،2ص .44
4242الل�سان مادة بقم ،ج�،2ص .128
4343الل�سان مادة بيت ،ج� ،2ص .186 – 185
4444الل�سان :مادة بيت ،ج� ،2ص )186
4545عبد الوهاب امل�سريي ،مو�سوعة اليهود ،ج�،4ص .159
4646الل�سان :مادة �شلم ،ج� ،8ص .126
4747الل�سان :مادة كي�ش ،ج � ،13ص .143 -142
4848الل�سان مادة تني ،ج � ،2ص 252؛ ومادة زيت ،ج� ،7ص .85
4949حممد ح�سن �رشّاب ،بيت املقد�س� ،ص .43
5050الل�سان :مادة زيت ،ج� ،7ص .85
5151الل�سان ،مادة (جلل /ج.184 ،3
5252الل�سان :مادة حجج ،ج � ،4ص .37
5353الل�سان ،مادة (خمر) ج� ،5ص .152
5454اختلف يف �سنة وفاته ما بني 40هـ ،و54هـ.
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5555الل�سان ،مادة (خمر) ج� ،5ص 153؛ وانظر ابن الأثري (جمد الدين �أبي ال�سعادات املبارك
بن حممد اجلزري ت606هـ) النهاية يف غريب احلديث ،حتقيق حممود الطناحي وزميله،
ج � ،2ص .77
5656الل�سان ،مادة �شربق ،جز� ،8ص .13
5757اُختلف يف �سنة وفاته ت  11م28 ،م 30 ،م.
5858الل�سان :مادة (�صبح) ،ج � ،8ص .192
5959الل�سان ،مادة (�صخر) ج� ،8ص .206
6060الل�سان مادة (�صخر) ج � ،8ص .206
6161البيت من�سوب لأع�شى قي�س ،الديوان �ص .155
6262الل�سان مادة (�صها) ج� ،8ص 300؛ وينظر :معجم البلدان.496 -495 /3 ،
حم�ش لثاتها»
ربذات ال َّن ّي
�6363شطر البيت م�أخوذ من معلقة �أع�شى قي�س وتتمته «على
ِ
ٍ
6464الل�سان ،مادة فل�سط ،ج� ،11ص .218

6565الل�سان ،مادة فل�سط ،ج� ،11ص .218
6666الل�سان ،مادة فل�سط ،ج� ،11ص .218
6767الل�سان ،مادة قرب ج� ،12ص  ،52ولفظ (� َّإن قربك زيدا) مل نعرث عليه يف كتاب
�سيبويه.
 6868الل�سان ،مادة قرا ،ج� ،12ص .93
6969خمت�رص �صحيح م�سلم[ ،كتاب الإميان] ،رقم احلديث (� ،)52ص .20
7070الل�سان /ج� ،13ص.12
 7171الل�سان ،مادة (هجد) ،ج� ،15ص .22
 7272الل�سان مادة (وزغ) ،ج � ،15ص 204؛ وينظر �سنن ابن ماجة ،حتقيق حممد ف�ؤاد عبد
الباقي ،جملد ،2كتاب ال�صرب ،الباب الثاين ع�رش ،رقم احلديث (� )3231ص 1076؛
وينظر �صحيح البخاري� ،ص  ،277رقم احلديث (.)1831
7373الل�سان ،مادة وزغ ،ج� ،15ص.204
7474الل�سان ،مادة ويل ،ج�،15ص.285
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7575الل�سان ،مادة حظر ،ج� ،4ص 158؛ وينظر �سنن �أبي داود ،حتقيق الألباين ،ج ،2كتاب
اخلراج والإمارة والفيء �ص ،593رقم (� 3066أو  )2635؛ وينظر �سنن الرتمذي ،حتقيق
�أحمد �شاكر و�آخرون ،ج ،3رقم (� )1385ص 90
7676الل�سان ،مادة حظر ،ج� ،4ص 158
7777الل�سان ،مادة حظر ،ج� ،4ص 158؛ ولتخريج احلديث ينظر املنذري (زكي الدين)
الرتغيب والرتهيب ،حتقيق �سعيد اللحام ،ج ،3رقم (� )3602ص .202
7878الل�سان ،مادة حظر ،ج� ،4ص 158
7979الل�سان ،مادة رجحن ،ج � ،6ص.103
8080الكتاب ،ج.327 ،1
8181الل�سان ،مادة قد�س ،ج�،12ص 40
8282الكتاب ،ج .335 ،3
8383الل�سان ،مادة قد�س ،ج � ،12ص .40
8484الل�سان ،مادة (قد�س) ج� ،12ص .40
8585الل�سان ،مادة (قد�س) ج� ،12ص  .40ون�ص احلديث وتخريجه ،ينظر ابن ال�سبكي ،طبقات
ال�شافعية الكربى ،ج � ،6ص 303؛ وينظر تاج العرو�س للزبيدي ،بريوت :دار �صادر،
 ،1966م� ،4ص .213
8686الل�سان ،مادة (قد�س) ج� ،12ص  .40ون�ص احلديث وتخريجه ،ينظر� ،سنن ابن ماجة،ج،2
حتقيق الألباين ،رقم احلديث ( )2426؛ وينظر املنذري ،الرتغيب والرتهيب ،ج ،2رقم
احلديث (� ،)2826ص .389
8787الل�سان ،مادة (قد�س) ج� ،12ص .40
8888الل�سان ،مادة قد�س ،ج� ،12ص .40
8989الل�سان ،مادة �رسى ،ج � ،7ص .179
9090الل�سان ،مادة �شلم ،ج �،8ص .126

331

د .عبد الرؤوف خريوش

أسماء مدينة القدس ودالالتها في لسان العرب

املصادر واملراجع:
عمان� :رشكة ال�رشق الأو�سط للطباعة والن�رش،
�1 .1إبراهيم ال�رشيقي� ،أور�شليم �أر�ض كنعانّ ،
.1985
2 .2ابن الأثري (علي بن �أبي الكرم ت 639هـ) ،الكامل يف التاريخ ،بريوت :دار �صادر ،ودار
بريوت.1965 ،
3 .3ابن الأثري (جمد الدين �أبي ال�سعادات املبارك بن حممد اجلزري ابن الأثري ت606هـ)،
النهاية يف غريب احلديث ،حتقيق حممود الطناحي وزميله ،بريوت :دار �إحياء الرتاث
العربي ،والقاهرة :املكتبة الإ�سالمية.1963 ،
4 .4ابن اجلوزي�( ،أبو الفرج عبد الرحمن بن �أبي احل�سن علي بن حممد القر�شي التيمي
البكري ت 597هـ) ،ف�ضائل القد�س ،حتقيق جربائيل جبور ،بريوت :دار الآفاق اجلديدة،
.1979
5 .5ابن ال�سبكي( ،تقي الدين علي بن عبد الكايف ت 756هـ) ،طبقات ال�شافعية الكربى ،ط،2
حتقيق :حممود حممد الطناحي ،وعبد الفتاح حممد احللو القاهرة :دار هجر1413 ،هـ.
ون�سخة دار املعرفة بريوت( ،د.ت)
6 .6ابن �سعد (حممد بن �سعد ت 230هـ) ،طبقات ابن �سعد ،برلني وليدن.1904 :
7 .7ابن ماجة (�أبو عبد اهلل حممد بن يزيد بن ماجة الربعي القزويني ت 273هـ)� ،سنن ابن
ماجة ،حتقيق حممد ف�ؤاد عبد الباقي ،القاهرة :دار �إحياء الرتاث العربي.1975 ،
الر َويفعي
8 .8ابن منظور�( ،أبو الف�ضل جمال الدين ابن منظور حممد بن مكرم الأن�صاري ُّ
الإفريقي ت 711هـ) ،ل�سان العرب ،بريوت :دار �صادر.2000 :
�9 .9أبو داود ال�سج�ستاين (ت275هـ) �سنن �أبي داود ،حتقيق حممد حمي الدين عبد احلميد،
القاهرة .1935 :ون�سخة ،الريا�ض :مكتبة الرتبية العربي لدول اخلليج ،،حتقيق الألباين،
.1989
عمان :دار �أ�سامة.2003 ،
�1010أمنة �أبو حجر ،مو�سوعة املدن والقرى الفل�سطينيةّ ،
�1111ألربايت� ،أثار فل�سطني ،ترجمة زكي �إ�سكندر وحممد عبد القادر ،القاهرة :املجل�س الأعلى
لل�ش�ؤون الإ�سالمية.1971 ،
1212البخاري (حممد بن �إ�سماعيل ت 256هـ)� ،صحيح البخاري ،حتقيق :طه عبد الر�ؤوف
�سعد ،املن�صورة :مكتبة الإميان.2003 ،
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1313الرتمذي�( ،أبو عي�سى حممد بن عي�سى بن �سورة بن مو�سى بن ال�ضحاك ال�سلمي 279هـ)
�سنن الرتمذي ،حتقيق حممد نا�رص الألباين ،الريا�ض :مكتب الرتبية العربي لدول اخلليج،
 .1988ون�سخة بريوت :دار الفكر  ،1994حتقيق �أحمد �شاكر.
1414ح�سني حمادة� ،آثار فل�سطني بني حرب الهيكل التوراتية اليهودية ،ووثائق اال�ستك�شافات
الأثرية العلمية ،دم�شق :دار قتيبة.1983 ،
1515احلنبلي (جمري الدين ت 927هـ) الأن�س اجلليل بتاريخ القد�س واخلليل ،حتقيق عدنان
�أبو تبانة ،اخلليل :مكتبة دندي�س .1999
1616الزبيدي( ،مرت�ضى ت1205هـ) ،تاج العرو�س ،بريوت :دار �صادر.1966 ،
�1717سيبويه (�أبو ب�رش عثمان بن قنرب ت 180هـ) ،الكتاب ،حتقيق ،عبد ال�سالم هارون،
بريوت :دار الكتب العلمية.1988 ،
1818ال�سيوطي (جالل الدين ت 911هـ) �إحتاف الأخ�ص بف�ضائل امل�سجد الأق�صى؛ حتقيق
�أحمد رم�ضان �أحمد .القاهرة.1982 :
�1919شهاب الدين �أبو حممود بن متيم املقد�سي( ،ت � 795أو  765هـ) مثري الغرام �إىل زيارة
القد�س وال�شام .حتقيق �أحمد اخلطيبي .بريوت :دار اجليل.1994 ،
2020الطربي( ،حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب ت923هـ) ،الر�سل وامللوك ،حتقيق
�أبو الف�ضل �إبراهيم ،القاهرة :دار املعارف1963 ،
2121ظفر الإ�سالم خان ،تاريخ فل�سطني القدمي ،بريوت :دار النفائ�س.1972 ،
2222عبد الوهاب امل�سريي ،مو�سوعة اليهود واليهودية وال�صهيونية ،ج ،4بريوت :دار
ال�رشوق.1999 ،
2323الع�سقالين (احلافظ �أحمد بن حجر ت 852هـ) فتح الباري ب�رشح �صحيح البخاري تنظيم
وفهر�ست حممد ف�ؤاد عبد الباقي ،بريوت :دار املعرفة1959 ،
2424عالء الدين املتقي الهندي (ت 975هـ) كنز العمال ،حتقيق ال�شيخ بكري حياين وزميله،
بريوت :م�ؤ�س�سة الر�سالة1979 ،
2525فيليب حتي (ت 1399هـ) ،تاريخ �سوريا ولبنان وفل�سطني ،ترجمة جورج حداد وعبد
الكرمي رافق ،ج ،1بريوت :دار الثقافة 1950
عمان :دار الب�شائر ،ودار الرازي.2003 ،
2626حممد احلافظ النقر ،تاريخ بيت املقد�سّ ،
2727حممد ح�سن �رشّاب ،بيت املقد�س ،امل�سجد الأق�صى :املدينة النبوية (املنورة).1994 :
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2828ح�سني حما�سنة و�آخرون ،تاريخ مدينة القد�س ،عمان :دار حنني.2002،
2929حممود العابدي ،قد�سنا ،القاهرة :معهد البحوث والدرا�سات العربية.1972 ،
3030م�سلم( ،بن احلجاج الني�سابوري ت261هـ)� ،رشح النووي ،القاهرة و بريوت :املطبعة
امل�رصية ومكتبتها1930 ،
3131م�صطفى الدباغ (ت 1989م) ،بالدنا فل�سطني ،ط ،4بريوت :دار الطليعة.1988 ،
3232املنذري (زكي الدين �أبو حممد الدم�شقي ت 656هـ) ،الرتغيب والرتهيب ،حتقيق �سعيد
اللحام ،بريوت ،دار الفكر.2000 ،
 خمت�رص �صحيح م�سلم ،حتقيق حممد نا�رص الألباين� ،أ�سيوط :من�شورات جلنة �إحياء
ال�سنة1389 ،هـ
3333ياقوت احلموي (ت622هـ) ،معجم البلدان ،حتقيق ،فريد عبد العزيز اجلندي ،م ،5بريوت:
دار الكتب العلمية (د.ت) .
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