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 ملخص
بيان دور المسجد اإلبراهيمي الشريف في المأثورات الشعبية  هدفت الدراسة إلى

حاولت الدراسة اإلجابة و  والذاكرة الشفوية في منطقة الخليل وتأثيرها على السكان.
التقاليد ، و شعبيةالمسجد اإلبراهيمي في المأثورات ال المتعلقة بدورعلى األسولة 

به. وللدراسة أهميتها من خالل اهتمامها بالمأثورات الشعبية التي  الشاوعة المرتبطة
تحتاجها المكتبة العربية. وقد اتبعت الدراسة منهج البحث الوصفي، وتضمنت 

المسجد  ، وتناول الثانيمدينة خليل الرحمنالدراسة خمسة بحوث، تناول األول 
، وتناول الزوايا والسبل، وتناول الثالث المأثورات الشعبية اإلبراهيمي الشريف في

، وتناول الخامس خدمات المسجد االبراهيمي الشريف والعادات المتصل به الرابع
. وتوصلت الدراسة إلى أن المسجد اإلبراهيمي هو سيدنا إبراهيم والروايات الشعبية

ليل وحاراتها وعاوالتها محور الحكايات الشعبية في الخليل، وهو مركز مدينة الخ
والقرى المجاورة، وله تأثير اجتماعي عليها، وأوصت الدراسة بمزيد من االهتمام 
العالمي واإلسالمي بالمسجد اإلبراهيمي وحمايته من العدوان الصهيوني الهادف 

 إلى تهويده، وتأمين صالة المسلمين فيه.
 –المأثورات الشعبية  –المسجد اإلبراهيمي  –: مدينة الخليل كلمات مفتاحية
 فلسطين. –التاريخ الشفوي 

Abstract 

The study aimed to explain the role of the Ibrahimi Mosque in 

popular folklore and oral memory in the Hebron region and its 

impact on the population. The study attempted to answer 

questions related to the role of the Ibrahimi Mosque in folklore 

and its associated traditions. The study has its importance 

through its interest in the folklore that the Arab Library needs. 

The study followed the descriptive research approach, the 

study included five researches, the first dealt with the city of 

Khalil Rahman, the second dealt with the Ibrahimi Mosque in 

folklore, the third dealt with angles and ways, and the fourth 

dealt with the services of the Ibrahimi Mosque and related 
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customs, and the fifth dealt with Abraham and the folk 

narrations. The study concluded that the Ibrahimi Mosque is 

the center of folk tales in Hebron, which is the center of the 

city of Hebron, its neighborhoods, its families, and the 

neighboring villages, and has a social impact on them, and the 

study recommended more global and Islamic interest in the 

Ibrahimi Mosque and its protection from the Zionist 

aggression aimed at Judaizing it and ensuring Muslim prayers 

in it. 

Key words: The City of Hebron - the Ibrahimi Mosque - Folk 

Traditions - Oral History – Palestine. 

               مقدمة: 
 أقدم إحدى هيفأقدم الحضارات في العالم،  واحدة منمدينة الخليل  نشأت في

 وُتعدّ تميزت عن باقي المدن الفلسطينية بعد القدس،  وقدتاريخًا وحضارة،  المدن
أكرمها  ثحيرابع مدينة إسالمية مقدسة: مكة المكرمة، المدينة المنورة، القدس، 

 بيت خليل الرحمن إبراهيم عليه السالم فيها. باحتضاناهلل 
تعتبر مدينة الخليل من المدن الشرق أوسطية القليلة التي حافظت على استمرارية 
االستقرار البشري فيها على مر العصور على الرغم من عمليات التدمير والتهجير 

اء هذه االستمرارية في قدسيتها المستمرة التي تعرضت لها، وقد يكمن السبب من ور 
المميزة من جانب وموقعها االستراتيجي والخصب من ناحية أخرى، فهي تقع في 

شمااًل. وخطي  30,23و 30,29جنوب الضفة الغربية عند التقاء داورتي عرض 
وهذا الموقع جعل الخليل في موقع متوسط نسبيًا لفلسطين إاّل  32,0و 32,4 طول

مال الشرقي منه إلى الجنوب الغربي، وقد أنشوت المدينة على أّنها أقرب إلى الش
 سفحي جبل الرميدة والرأس.

 مشكلة الدراسة:
يتعرض المسجد االبراهيمي الشريف الى تهويد من قبل الجانب االسراويلي وطمس 
معالمه حيث تم تقسيمه بعد مجزرة المسجد التي ارتكبها براوخ جولدشتاين والمسجد 
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بات حديدية واجراءات أمنية مشددة وتمنع الصالة فيه خاصة في االن محاط ببوا
وأمام هذا الوضع، وجد الباحثان أن هناف  األيام والمناسبات واألعياد اليهودية،

 حاجة ماسة لدراسة هذا النمط من التراث الشعبي وعليه يمكن اإلشارة إلى ما يلي:
لمرتبطة بالمسجد في * هناف تساؤالت واضحة حول دور المأثورات الشعبية ا 

 التأثير في حياة عامة الناس.
* يتعرض المسجد اإلبراهيمي الشريف إلى حملة شرسة من الجيد اإلسراويلي 

 للسيطرة عليه.
 أسئلة الدراسة:

 حاولت الدراسة اإلجابة على األسولة اآلتية:    
 الشعبية؟اإلبراهيمي في المأثورات  دور المسجدما  -0
 شاوعة المرتبطة بالمسجد اإلبراهيمي الشريف في الخليل؟التقاليد ال ما -2
  اإلبراهيمي؟سبب ارتباط كثير من العادات الشعبية بالمسجد  ما -3
القصص والحكايا التي كانت تدور حول المسجد اإلبراهيمي والمدينة  ما -4

 الموجود فيها المسجد.  
 أهداف الدراسة:

التراث الفلسطيني لتنميتها والمحافظة العمل على إحياء الجوانب االيجابية من  .0
 عليها من خالل جمع القصص والمأثورات الشعبية التي دارت حول المسجد.

نقل صورة حية عن المجريات والحمالت الشرسة التي يتعرض لها المسجد من  .2
 الجيد اإلسراويلي للسيطرة عليه.

ما يمكن  تحريف الضمير العربي والدعوة إلى صحوة عربية حرة تحاول تقديم .3
عمله من أجل إخراج المسجد الشريف مما هو فيه، ولمنع إحاكة المؤامرات 

 الهادفة إلى تهويده وضمه إلى قاومة المقدسات اإلسراويلية. 
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 أهمية الدراسة: 
تعتبر هذه الدراسة من الدراسات والبحوث القليلة والنادرة التي تتناول مثل هذا  .0

ى المأثورات الشعبية الخاصة بالمسجد الموضوع في فلسطين والتي تركز عل
 الشريف. 

يرجى من هذه الدراسة أن تعطي إضافة علمية إلى المكتبة المحلية والتي هي  .2
 بحاجة إلى مثل هذا النوع من الدراسات.

 مصطلحات الدراسة:
   :العادات

هي مجموعة من األعمال والممارسات والسلوف اليومي الذي يقوم به أفراد الجماعة 
حدة، ويتكرر القيام بها وعملها حتى يعتادوا عليها وتصبح جزءًا من سلوكهم الوا

وأعمال  هي أفعالاليومي ويصعب تغييره والتخلص منه، مثل األفراح واألتراح. أو 
وألوان سلوف تنشأ في قلب الجماعة بصفة تلقاوية لخدمة وظاوفها وأغراضها من 

 .(1)صبح عامة حينما يكثر انتشارهاأجل تقوية الروابط والتجانس بين أفرادها وت
 التقاليد:  

هي أعمال يقوم بها مجموعة من الناس وليس كل األفراد ومن ذلف تكرار العادات 
الموروثة بمرور الزمن كلبس الكوفية والقمباز والثوب المطرز. أو هي طاوفة من 

ا شأن قواعد السلوف الخاصة بطبيعة معينة أو طاوفة معينة أو بيوة محلية شانه
 .(2) واإللزامالعادات بالجبر 

جراءاتها  :منهج الدراسة وا 
تتبع الدراسة المنهج الوصفي الذي يسير وفق الخطوات اآلتية: الجانب الوصفي لواقع 

 العادات والتقاليد الشعبية والمأثورات الشعبية المرتبطة بالمسجد االبراهيمي الشريف.
                                                           

جامعة النجاح الوطنية -الفلسطينية ( جرادات، الصلح العشاوري وحل النزاعات في فلسطين، داورة المعارف1)
 .22-03م. ص 2104

 .22( المرجع نفسه، ص 2)
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ل مدينة خليل الرحمن، وتناول الثاني خمسة بحوث، تناول األو في الدراسة  وجاءت
المسجد اإلبراهيمي الشريف في المأثورات الشعبية، وتناول الثالث الزوايا والسبل، 
وتناول الرابع خدمات المسجد االبراهيمي الشريف والعادات المتصل به، وتناول 

 الخامس سيدنا إبراهيم والروايات الشعبية.
 مدينة خليل الرحمن  المبحث األول:

 التسمية: أوال:
لقد أطلق الكنعانيون على هذه المدينة اسم أربع نسبة إلى ملكها العربي أربع 

وعرفت باسم حبرون وحبري، وكذلف "ماتلون،  المنتمي إلى قبيلة العناقيين،
 .وكفرون" وخليل الرحمن ونهاية الخليل كاستلوم،

 )1(جبال أربع. بعض الروايات تقول أّنها سميت باسم أربع ألنها مقامة على 
وهناف اسم حبرون وتعني الوحدة والتجمع، والخليل نسبة الى سيدنا ابراهيم الخليل 

 (2)عليه السالم.
 ثانيا: الخليل عبر التاريخ:

ق.م حيث  3211تشير اآلثار إلى أن تاريخ مدينة الخليل يعود إلى أكثر من  
ق.م. وقد  0211 – 3211حكمت المدينة من قبل الكنعانيين في الفترة ما بين 

، وقد دفن فيها هو .وفد إليها النبي إبراهيم عليه السالم في القرن التاسع عشر ق.م
وزوجته سارة وولده اسحق وزوجته رفقه، وولده يوسف بعد أن نقلت جثتيهما من 

 مصر.
ثّم اتخذها ، خضعت المدينة لحكم العبرانيين الذين خرجوا مع موسى من مصر

 قاعدة له ألكثر من سبع سنين.سليمان عليه السالم 
                                                           

(  عباد، عبد الرحمن: المعالم االسالمية المنوي الحاقها بالتراث اليهودي، اصدار هيوة العلماء والدعاة في 1)
 .080م، ص 2102بيت المقدس، -فلسطين

 .080(  عباد، المعالم اإلسالمية، ص 2)
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حيث تم االهتمام بالمدينة  ،836خضعت مدينة الخليل للحكم اإلسالمي عام 
 ألهميتها الدينية، إذ تضم رفات عددًا من األنبياء خاصة خليل الرحمن. 

م 0086سقطت الخليل في يد الصليبيين وأطلقوا عليها اسم أبراهام، وفي عام 
المغولي المدمر كغيرها من المدن الفلسطينية ودخلت تعرضت الخليل أيضًا للغزو 

وقد اهتم بها سالطين المماليف  0208تحت الحكم المملوكي واستمر حتى عام 
 فأصبحت مركزًا للبريد خاصة مصر وغزة وغور الصافي والشوبف.

م وارتبط اسمها بظروف 0900خضعت الخليل أيضًا لالنتداب البريطاني عام  
ما زالت الخليل و ولى وانتصار الحلفاء على الدولة العثمانية. الحرب العالمية األ

 تخضع لالحتالل الصهيوني إلى يومنا هذا. 
تميزت الخليل باعتدال مناخها وبخصوبة تربتها التي اشتهرت بزراعة أشجار 
العنب في أغلب أراضيها حتى ارتبط اسم مدينة الخليل بشجرة العنب، فكان 

الشكل المعماري  أدل على ذلف من ال، و (1)دباء والشعراءمصدر إلهام العديد من األ
المتمثل بمباني البلدة القديمة أو و  ،الحضارة العريقة ه لهاالحضاري الذي أورثت

الخليل العتيقة أو الخليل األصل، ألن قصصنا وحكاياتنا الشعبية والتراثية ستكون 
 نابعة من الخليل األصل.  

لق بالمسجد اإلبراهيمي الشريف، وألجل ذلف ال بد إن محور قصصنا وحكاياتنا تتع
لنا من التعرف على المسجد اإلبراهيمي قبل أن ندخل على موضوع الحكايات 

 والقصص الشعبية والتراثية.
  

                                                           

 الخليل والمقيم في األردن.-اء الخليل: عز الدين المناصرة، من بلدة بني نعيم(  من شعر 1)
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 : (1)حارات الخليل القديمة التي تحيط بالمسجد والعائالت التي كانت تسكنها ثالثا:
ت تحيط بالمسجد، أي تلف المباني القديمة إّن الخليل قديمًا هي المنطقة التي كان

القريبة من المسجد، ويبدو أّن المصدر الوحيد الذي ذكر أسماء حارات الخليل هو 
صاحب األنس، وقد ذكرها باالسم دون إعطاء تفاصيل عن مساحتها أو سكانها أو 
تطورها العمراني، ويذكر أّن بعض هذه الحارات قد اندرس أو تغير اسمه زمن 

لف )مطلع القرن السادس عشر( مثل حارة الجبارين التي كانت تعرف قديمًا المؤ 
 بحارة " الفستقة " وحارة "الحدابنة" وحارة "الشعابنة ". 

وهي عبارة عن اثنتي عشرة حارة، حيث أّن تعداد السكان في تلف الفترة لم يكن 
رت البلدة كبيرًا. والحارات التي كانت تحيط بالمسجد اإلبراهيمي الشريف " حا

 القديمة هي على النحو التالي: 
وقد حملت اسم الصنعة التي تركزت فيها وقد اشتهرت بحود  حارة القزازين: -0

دنديس، وحود الشعراوي، وسكنتها كذلف عاوالت بدر والشرباتي وجمجوم 
 والجعبة والعويوي والشلودي واقنيبي. 

ين غربًا، وقد اشتهرت بكثرة وتقع بين حارة العقابة شرقًا والقزاز  حارة السواكنة: -2
أحواشها ومنها : حود زاهده، و فراح، و نيروخ، وأبو سرية، والدميري، وأبو 
عصب، وسيد أحمد، وأبو غليون، وأبو شخدم، وعبيد، وعلما، وحود أبو صوفه، 

 والنكد والنتشة.
وهي حارة الدارية: وسميت بهذا االسم نسبة إلى الداريين كما  دار:حارة بني   -3

ر مجير الدين في كتابه األنس الجليل " أي الذين يتصل نسبهم بالصحابي يذك
وقد ضمت أحواد الصاحب، وشبانه، والخطيب، والقاعود، ، الجليل تميم الداري"

 ومجاهد، والقصراوي، وبيوض، والحلواني.
                                                           

م، ص 2116(  الجعبة، نظمي، وآخرون: الخليل القديمة سحر مدينة وعمارة تاريخية، لجنة إعمار الخليل، 1)
011 ،012 ،014 ،012،018 ،019 ،001 ،000. 
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 يكون للمعنىوهي إلى الشمال الغربي للحرم اإلبراهيمي، وقد  العقابة:حارة  -4
الجلود وصناعتها، وتعرف كذلف بمحلة الدراويد، وقد سكنتها عالقة بدباغة 

 عاوالت مجاهد والدويف وأبو ميزر، والحرباوي والمغربي.
وتقع إلى جانب المسجد اإلبراهيمي وتلتف حوله من الشرق  القلعة:حارة  -2

والجنوب والغرب، وسمتها سجالت المحاكم الشرعية باسم حارة الخدمة وذلف 
على خدمة المسجد، وسكنتها عاوالت الحموري، والزرو، وأبو بسبب قيام سكانها 

دريس ومطاوع، والبكري، وسنقرط، والقيمري، واإلمام واألنصاري،  الفيالت، واا
 وطهبوب، واألشهب.

وتقع إلى الغرب من المسجد، وقد سكنتها عاوالت سدر،  الحوشية:حارة  -8
 وزيتون، والسيوري، والجبريني، وأبو شمسية، وكاشور.

هذه الحارة إلى الغرب من المسجد اإلبراهيمي، وسكنتها  تقعالمحتسبية: ة حار  -0
 .وقفيشة، والشريفعاوالت المحتسب، 

يبدو أّن الحارة استعارة اسمها من المدرسة التي بجانبها، وهي  المدرسة:حارة  -6
عاوالت المحتسب، في الوقت الحالي، وقد  الوطنية وتسكنهامدرسة المعارف 

بانة، وأبو ارميلة، وأبو رجب، وسلطان، وشاور، والزرو، سكنتها عاوالت ش
 والزعتري.

ذكرها صاحب األنس، وهي مرتفعة على علو في سفح جبل،  األكراد:حارة  -9
وهي شرق المسجد، وقد اكتسبت الحارة اسمها من العاوالت التي سكنتها والتي 

ة  يعتقد أّنها قدمت مع جيود صالح الدين األيوبي ومنها : سدر، ومرق
 والعسيلي وفراح، ونيروخ، وأبو خلف.

 : وقد ذكرها صاحب األنس ضمن حارات المدينة،حارتا النصارى واليهود -01
وقد قام المستوطنون بتدمير األبنية والمساكن القديمة في هذه الحارة في 

م، وتم االنتهاء من إقامة مبان كبيرة وفق طراز معماري جديد. وبال 0962عام
 قي حارات الخليل القديمة. شخصية منسجمة مع با
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: وتقع إلى الجنوب الشرقي من المسجد، وقد ذكرها صاحب حارة المشارقة -00
األنس ب "حارة المشرقية " ونتيجة خالف حصل بين عاوالت تلف الحارة، 
 فأصبحت تميز بحارة المشارقة الفوقة والمشارقة التحتا، وسكنت هذه الحارة

، ودعنا، والجعبري، أما المشارقة التحتا فقد عاوالت جابر، والساليمة، والهشلمون
 سكنتها عاوالت غيث، وجويحان، والرجبي. 

: ذكره صاحب األنس بحارة رأس قيطون، ويقع جنوب غرب حارة قيطون -02
البلدة القديمة، وسمي بهذا االسم نسبة ألحد األولياء ويدعى قيطون، وفيه زاوية 

عر إبراهيم بن زقاعة في قصيدة تحمل اسمه، وهي داخل مغارة، وفد مدحها الشا
 له، حيث قال: 

 عند المشاهد من غرب قيطون   يا ما ألذ أويقات لنا سلفت               
 ، والشويكي.سنينةومن العاوالت التي سكنتها القيسي، والكركي، وأبو 

قال : أّنه يقوم على عمل دراسة  (1)وفي مقابلة مع السيد حسن أبو حماد غيث
يل القديمة، وأّنه قد صمم خريطة تحمل أسماء كل حارة، ومكان لحارات الخل

وقوعها من المسجد اإلبراهيمي الشريف، وأسماء العاوالت التي كانت تسكنها قبل 
التوسع والتطور العمراني نتيجة االنفجار السكاني في المدينة، ولكن السيد حسن 

ن وثيقته هذه الحارات هذا ال يقتصر على حارات البلدة القديمة فحسب ولكنه يضم
الواقعة خارج نطاق البلدة القديمة، وقال أّنه ما زال يبحث عن أسماء العاوالت التي 
سكنت المدينة في الماضي، ويجري مقابالت مع أشخاص من هذه العاوالت التي 

 ما زال امتدادها إلى يومنا هذا.
انظر ملحق -ازهاوقد ضمن اللقاء بأخذ صورة للخريطة التي ما زال يعمل على انج

 الصور.
  

                                                           

 م.04/00/2101تركي، الخليل: مقتنيات الباحثين، بتاريخ  (  أبو حماد، حسن محمد: مقابلة أجراها: نجاح أبو1)
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 وارتباطه بأنحاء المدينة:  رابعًا: جغرافية المسجد اإلبراهيمي
 ،(1)النبي النتشة جولة في المنطقة التي يسكنها المهندس تحسين عبدبلباحث ا قام

دخال مغارة الزقاعة لعمل جولة داخل المغارة، وأثناء ف ،"الحاووز األول"والمسماة: 
فقال المهندس تحسين: أّن الروايات تقول  جودًا داخل المغارة.ذلف رأيا سردابًا مو 

ذات يوم ترف في تركها أّن ابن زقاعة الذي عاد في هذه المغارة، كانت له هرة 
مدخل السرداب، ونزل إلى المسجد اإلبراهيمي على دابته من المغارة التي تقع في 

وشارع وادي التفاح، وباب الحاووز األول باتجاه المسجد مارًا بشارع سقاق الهيد، 
الزاوية، والشاللة، والبلدة القديمة بحاراتها المتعددة إلى أن وصل المسجد 
اإلبراهيمي، فوجد الهرة أمام المسجد، وهذا يدل على أّن السرداب الموجود في 

 يصل بالمسجد الشريف. ةمغارة الزقاع
التوراة  لمذكور فيا"عيسو"  أّن مسجد العيص المقام على مقام العيص (2)وُيروى

والدالول تشير  أّنه مربوط بسرداب يربط مقام العيص بالمسجد اإلبراهيمي الشريف.
إلى أّن هناف هواء داخل الحفر، وهذا يعني أّن هناف طريق قد يصل إلى المسجد 

 .اإلبراهيمي
 :المسجد اإلبراهيمي الشريف

عتبر أهم المنشآت إّن المسجد اإلبراهيمي المقام على أراضي مدينة الخليل ي
المعمارية التي ارتبطت باسم مدينة الخليل، يقع المسجد إلى الجنوب الشرقي من 

 (3)المدينة الحديثة، ويحيط بالمسجد سور ضخم يعرف "بالحير".
                                                           

( النتشة، تحسين عبد النبي: مقابلة أجراها: نجاح أبو تركي، الخليل: مقتنيات الباحثين، بتاريخ 1)
عاما، يقيم في حي الحاووز األول بالخليل، وهو محاضر في جامعة بوليتكنيف  82م. عمره 00/00/2101

 فلسطين سابقًا.
لرواية من الذاكرة الشفوية وهناف مؤشرات على وجود السرداب من خالل قيام السكان بعمل حفر امتصاصية (  ا2)

 هوايات صخرية تمتد من سعير باتجاه بيت عينون وباتجاه الحرم االبراهيمي الشريف.-ووجود فوهات وفراغات
خليل الرحمن، الخليل: مركز البحث  (  عمرو، يونس، وأبو ساره، نجاح: رقوم المسجد اإلبراهيمي الشريف في3)

 .6م، ص 0969العلمي، جامعة الخليل، 
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تأتي أهمية المسجد اإلبراهيمي لكونه يقوم على المغارة التي تضم قبور األنبياء 
م السالم جميعًا وبمزاوهم مشهد قبر سيدنا إبراهيم واسحق ويعقوب وأزواجهم عليه

يوسف عليه السالم.  حيث يعتبر هذا المسجد مزارًا للديانات السماوية. حيث أّن 
لهم، قبل الميالد  تقديساً هيرودوت الكبير األدومي بنى الحير فوق مدافن األنبياء 

 بفترة وجيزة. 
بعة أمتار بارتفاع بني السور بحجارة ضخمة بلا طول بعضها ما يزيد على الس

يقارب المتر، ويصل ارتفاع البناء على بعض المواضع إلى ما يزيد على الخمسة 
عشر مترًا، ويرجح أّن "السور من بقايا بناء أقامه هيرودس األدومي في فترة حكمه 

 (1)م( ".4 –ق.م  30للمدينة )
ن عفرون بن شيد السور فوق مغارة المكفيلة التي اشتراها إبراهيم عليه السالم م

 صوحر الحشي، والتي هي مرقد األنبياء إبراهيم ويعقوب وأزواجهم عليهم السالم.
المسجد يدعى بالمسجد أو قبور الملوف. إّن المعبد األصلي هيردويون بني بشكل 

م حيث أّن 3م وسمكها 21داوري والجدران التابعات للمعبد يبلا ارتفاعها حوالي 
 هذه األيام من العصر الهيروودي. األساس في المسجد الموجود في

إّن الجزء األساسي من البناء هو كنيسة بيزنطية والتي كانت عبارة عن زيادة في  
الكنيسة البيزنطية والتي كان يستخدمها الحجاج المسيحيين قي أثناء زيارتهم إلى 

ت بلوطة سيدنا إبراهيم عليه السالم. إّن المحراب واألقواس والمحراب والقبب أضيف
في العصر األموي والمملوكي. داخل المسجد اإلبراهيمي مقسم إلى أربع أعمدة إلى 

 ساحة وأجزاء أخرى.
 إّن مقبرة األنبياء هي عبارة عن المدخل إلى المسجد حيث أن القبور هي كالتالي: 

 إلى اليسار من المدخل لسارة حيث زين المقام قي العصر التركي. 
قابل مسجد الرسول عليه السالم في مكة وهو فريد إّن المحراب داخل المسجد ي 

تعرض المسجد وال يزال يتعرض  بألوانه المختلفة من المرمر والفسيفساء.
                                                           

 (  المرجع نفسه والصفحة.1)
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العتداءات اإلسراويليين بهدف تحويله إلى معبد يهودي ومن أفظع ما تعرض له 
من قبل  0994\ 2\ 22المجزرة التي ارتكبت في الخامس عشر من رمضان، 

حد مستوطني كريات أربع. بينما كان المصلون ساجدين في صالة أ: جولدشتاين
مصليًا، فضاًل عن جرح العشرات،  29الفجر، وقد ذهب ضحية هذه المجزرة 

هذه المذبحة قسم المسجد بين المسلمين واليهود كسابقة في تاريخ  إثروعلى 
   (1)المساجد اإلسالمية. 

 ي المأثورات الشعبية:المسجد اإلبراهيمي الشريف ف المبحث الثاني:
 : قصة بناء المسجد اإلبراهيمي الشريف حسب ما ورد في الحكايات الشعبية: أوالً 

*  تقول الحكاية أّن سيدنا إبراهيم عليه السالم عندما جاء من بلده أور في العراق 
إلى مدينة الخليل حيث كان يركب ناقته، وعندما وصل إلى مدينة الخليل من جهة 

عندها  في منطقة بور حر الرامة في وقتنا هذا، بركت الناقة هناف.الشمال، أي 
اعتقد سيدنا إبراهيم عليه السالم أّن اهلل يأمره أن يبني بيتًا للعبادة في ذلف المكان. 
 عندها بدأ سيدنا إبراهيم عليه السالم بوضع القواعد واألساسات لهذا البيت.

رم الرامة. وهذا البناء ما زال قاومًا إلى وبالفعل تم بناء ورفع بعض المداميف لبور ح
يومنا هذا، لكن الناقة ما لبثت أن قامت من مكانها قبل أن يكمل نبي اهلل إبراهيم 
بناء البيت الذي بدأه. عندها توقف سيدنا إبراهيم عليه السالم عن إكمال البناء، 

لت إلى وسط باتجاه الجنوب، إلى أن وص التي سارتوأخذ يتابع اتجاه سير الناقة 
المدينة وبركت هناف فترة طويلة. عندها تأكد سيدنا إبراهيم عليه السالم أّن هذا 

 )المسجدالمكان هو المكان الذي يأمره اهلل أن يبني فيه بيته، فبدأ ببناء البيت 
إلى أن اكتمل البناء في المكان الذي بركت فيه الناقة، وتسمى البيت  اإلبراهيمي(

 (2)اهيم الخليل عليه السالم. باسم نبي اهلل إبر 
                                                           

(1 )https://ar.wikipedia.org/wiki.مذبحة_الحرم_اإلبراهيمي/ 
 سنة، سكان الخليل.    40( أبو تركي، نجاح )الباحثة(: مدرِّسة في مدرسة القدس في الخليل ، العمر : 2)
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هذه الرواية تناقلتها األجيال جياًل عن جيل. لكن الكتب التاريخية لم تشر إلى مثل 
 هذه الروايات، ولم تشر إلى أي عالقة بين المبنيين. 

لى المسجد اإلبراهيمي، يجد أّن المبنيين قد بنيا  لكن الزاور إلى بور حرم الرامة، واا
 بنفس الحجارة. 

أنزل اهلل  الرامة(حرم  )بوركن يقال أّن سيدنا إبراهيم في فترة إقامته في نمرا " ول
عليه المالوكة مبشرين بابنه اسحق ومنذرين بهالف قوم لوط بعد الماوة الثامنة 

 (1)عشرة قبل الميالد ".
)علمًا أّنه لم يتبق من بناء بور حرم الرامة سوى ثالثة مداميف فقط على أّن أغلب 

 (2)ؤكد أن البناء لم يكتمل ولكن البور المقدسة ما زالت قاومة إلى اليوم(.الكتب ت
*   في لقاء السيد عبدالودود أبو تركي من سكان مدينة الخليل قال :إّن الجن هم  

من بنى المسجد اإلبراهيمي الشريف بأمر من سيدنا سليمان عليه السالم، فسيدنا 
أن دفن زوجته سارة في الغار المقام عليه  إبراهيم هو الذي بدأ بناء المسجد، بعد

المسجد، ولكن الجن وبأمر من سليمان عليه السالم هم الذين أكملوا بناءه بالصورة 
القاومة عليه في وقتنا الحاضر)أي من وضع الحجارة الكبيرة لسور المسجد(، 

 (3). فسيدنا سليمان كان ملكًا لإلنس والجن، وكان يأمر فيطاع
ذلف إلى عظم وكبر حجم الحجارة التي بني فيها المسجد  يرجع الناس في

 اإلبراهيمي، لذلف اعتقد الناس أّن الجن هم من بنى المسجد اإلبراهيمي. 
ولكن كيف جاء هذا االعتقاد لدى الناس "بأّن سيدنا سليمان هو الذي أمر الجن 

 ؟ببناء المسجد اإلبراهيمي"
                                                           

 . 22م، ص 2111دار األيتام اإلسالمية، -صالح، محمد ذياب: الخليل عربية إسالمية، لقدس( أبو 1)
 .38( الجعبة، وآخرون، الخليل القديمة، ص 2)
( أبو تركي، عبد الودود عبد الحكيم: مقابلة أجراها: نجاح أبو تركي، الخليل: مقتنيات الباحثين، بتاريخ 3)

 م.01/00/2101



 المسجد اإلبراهيمي الَشريف تاريخًا وتراثاً  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة "التاريخية الفلسطينية" ـــــــــــــــــــــــ

 169 

سليمان عليه السالم كان حاكمًا لإلنس  قد يكون هذا المعتقد جاء نتيجة أّن سيدنا
والجن وأّنه كان يأمر الريح فتلبي، وكل المخلوقات كانت تأتمر بأمره فتطيع بأمر 

 اهلل تعالى، وكان يأمر الجن فتطيع أيضًا.
 -عليه السالم  –)هناف رواية أخرى يرددها أهل الخليل وهي أّن سيدنا إبراهيم 

بر زوجه سارة بعد وفاتها "وهذا يخالف الصواب"( حول ق أمر الجن ببناء هذا الحير
(1) 

ولكن مجير الدين الحنبلي في كتابه األنس الجليل في تاريخ القدس والخليل )روى 
أن سليمان عليه السالم لما فرغ من بناء بيت المقدس أوحى اهلل إليه: يا ابن داود 

رف، فخرج ابن على قبر خليلي حيرًا حتى يكون لمن يأتي من بعدف لكي يع
سليمان وبنو إسراويل من بيت المقدس حتى قدم أرض كنعان وطاف فلم يصبه 
فرجع إلى بيت المقدس، فأوحى اهلل إليه، امض فمّنف ترى نورًا من السماء إلى 
األرض فمّنه نور خليلي إبراهيم. فخرج سليمان مرة ثانية وأمر الجن فبنوا في 

رب من مدينة سيدنا الخليل عليه السالم الموضع الذي يقال له: الرامة، وهو بالق
عن جهة الشمال قبلي قرية حلحول التي بها قبر يونس عليه السالم. فأوحى اهلل 
تعالى إليه: أن هذا ليس الموضع، ولكن انظر إلى النور المتدلي من السماء إلى 
األرض فابن. فخرج سليمان عليه السالم فنظر فمذا النور على بقعة من بقاع 

    (2)وعلم ذلف هو المقصود، فبنى الحير على البقعة(.  حبرون
  -:الخليل )َقْد ِجلد الثور َقْد(ثانيا: قصة شراء سيدنا إبراهيم عليه السالم ألرض 

من سكان مدينة الخليل  (3)*    في مقابلة مع السيدة مريم عبدا لجواد وزوز 
مدينة الخليل كي يبني قالت: إّن سيدنا إبراهيم عندما أراد أن يشتري مكان في 

                                                           

 . 26ل عربية إسالمية، ص (  أبو صالح، الخلي1)
(الحنبلي، مجير الدين: األنس الخليل في تاريخ القدس والخليل، تحقيق: عدنان يونس عبد المجيد أبو تّبانة، 2)

 .22، ص0الخليل: مكتبة دنديس ج
م. 3/00/201( وزوز، مريم عبد الجواد: مقابلة أجراها: نجاح أبو تركي، الخليل: مقتنيات الباحثين، بتاريخ 3)

 عاما. 01سكان الخليل عمرها
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عليه بيتًا هلل ) للعبادة (، طلب من شخص من الحوثيين " سكان الخليل األصليين 
" أن يبيعه أرضًا يبني عليه بيتًا في الخليل، فرض هذا الشخص بيعه. عندها 
طلب منه سيدنا إبراهيم عليه السالم أن يبيعه قد جلد الثور، فوافق، فأحضر سيدنا 

ور وعندما أراد أن يكيل له قد جلد الثور، أخذ سيدنا إبراهيم يسحب إبراهيم جلد الث
جلد الثور فأخذت خيوط جلد الثور تتمدد مثل خيوط سير الغربال إلى أن وصل 
الكيل بخيوط جلد الثور إلى كل أراضي مدينة الخليل، حتى وصلت إلى حدود 

 أراضي الظاهرية.
التي اشتراها سيدنا إبراهيم عليه وهناف مقوالت أخرى تقول: إلى أن األراضي   

السالم وصلت نابلس، وأريحا، وغرب يافا، وجنوب السبع. أي أّن كل هذه 
 األراضي أصبحت ملكًا لسيدنا إبراهيم عليه السالم.

     .-سبحانه وتعالى  -طبعًا هذا كله بأمر من اهلل  
بني عليها المسجد تشير الكتب التاريخية إلى أّن سيدنا إبراهيم اشترى األرض التي 

اإلبراهيمي من عوفر بن صوحر الحشي، أما الطريقة التي اشتراها منه لم تصلنا 
نما هذه روايات تناقلتها األجيال جياًل عن جيل ال ندري مدى صحت  تفاصيلها واا

 محتواها. 
ولكن هناف قصة تقول: "كانت حياة سارة ماوة وسبع وعشرون سنة، وماتت في 

في أرض كنعان، فأتى إبراهيم ليندب سارة ويبكي عليها وقام  قرية أربع هي حبرون
من أمام بيته وكلم بني حث قاواًل: أنا غريب عندكم أعطوني ملف قبر عندكم 
ألدفن ميتي من أمامي.  فأجاب بنو حث إبراهيم قاولين له: اسمعنا يا سيدي أنت 

نا قبره عنف حتى ال رويس من اهلل بيننا في أفضل قبورنا ادفن ميتف، ال يمنع أحد م
 تدفن ميتف.

ودفن إبراهيم عليه السالم في نفس مغارة المكفيال والتي تعني الضعف أو 
المتقابلين، وهذا ما نشره الدكتور يونس عمرو من الناحية اللغوية أو النظرية والتي 

اسمعني أرضًا بأربعماوة  سيدي:يا "اشتراها من عفرون بن صوحر الحثي قاواًل له: 



 المسجد اإلبراهيمي الَشريف تاريخًا وتراثاً  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة "التاريخية الفلسطينية" ـــــــــــــــــــــــ

 171 

فضة ما هي بيني وبينف، فسمع إبراهيم لعفرون، ووزن إبراهيم لعفرون التي شيقل 
ولكن  . (1)ذكرها في مسامع بني حث أربعماوة شيقل فضة جاوزة عند التجار"

مقولة )قد جلد الثور قد( مقولة سمعناها وما زلنا نسمعها إلى يومنا هذا في مدينة 
 الخليل.

 ثالثا: التبرك في زيارة المسجد: 
 رة مقامات األنبياء والدعاء عندها:زيا

ال شف أن زيارة المساجد هي عادة يحثنا عليها ديننا الحنيف، وأّن الناس تقطع 
المسافات من أجل الوصول إلى المساجد التي تشد الرحال إليها )المسجد الحرام، 
والمسجد النبوي، والمسجد األقصى( لقدسيتها وألهميتها في اإلسالم. وال شف في 

المسجد اإلبراهيمي الشريف يعد رابع مسجد مقدس في العالم، فهو موجود في  أنّ 
 مدينة خليل الرحمن، ومدينة الخليل هي حقًا رابع مدينة مقدسة في العالم. 

ومن أجل ذلف فقد أصبح المسجد اإلبراهيمي مزارًا للمسلمين من شتى أنحاء 
 كًا وتيمنًا به رجااًل ونساًء. العالم، لزيارة قبر سيدنا إبراهيم عليه السالم، تبر 

ولكن هذه العادة موجودة عند النساء أكثر منها عند الرجال. ألّن المرأة تشعر أّنها 
قليلة الحظ في هذه الحياة، فتتوجه إلى المساجد للصالة والدعاء وزيارة المقامات، 

 والتعلق بحماية المقامات، رافعة أكفها باألدعية المأثورة.
وهي جارة للحرم اإلبراهيمي في مدينة ( 2)مع السيدة أنعام أبو حديد  *  وفي مقابلة

الخليل قالت: المرأة عندما تزور مقام سيدنا إبراهيم تقوم بالدعاء عنده باألدعية 
المأثورة، كأن تقول: الصالة والسالم عليف يا سيدنا إبراهيم، وتدعو اهلل أن ينفعها 

أو بعض الصور القصيرة، ثم تضمر الدعاء  ببركته، ثم تقرأ بعض اآليات القرآنية
 الذي بداخلها وتدعوه ببركة سيدنا إبراهيم. 

                                                           

 .  22( أبو صالح، الخليل عربية إسالمية، ص 1)
( أبو حديد، أنعام عبد الجليل: مقابلة أجراها: نجاح أبو تركي، الخليل: مقتنيات الباحثين، بتاريخ 2)
 عاما. 01م. من سكان جوار الحرم االبراهيمي الشريف، العمر 8/00/2101
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تقول عند الدعاء عند مقام سيدنا إبراهيم ال بد من الدعاء عند كل مقامات األنبياء 
وبالذات عند مقام سيدنا اسحق عليه السالم، تقول السيدة إنعام أّن سيدنا اسحق 

دعاء عنده، ألّنه يحب أن يسمع دعاء المؤمنين ويرجو نزق وال بد من زيارته وال
 من اهلل أن يستجيب له.

تقول أيضًا أّنه بعد زيارة المقامات ال بد من زيارة الغار والدعاء عنده، والتملس 
نما يزور الرجال المقامات كذلف،  ببركته. ال يقتصر األمر على النساء فحسب، واا

 تهتم بهذه األمور أكثر من الرجل.  ولكن كما أسلفنا سابقًا فمّن المرأة
ضاءة المقامات وتقديم البخور:  رابعا: النذور وا 

فالمرأة كثيرة النذور، وتكثر من زيارة مقامات األنبياء واألولياء والقبور، تقربًا من  
 اهلل عز وجل. ألّن هذه الزيارات تشعرها بالراحة النفسية وتشعرها باألمان أيضًا.     

: أّن المرأة إذا نذرت أن تضيء مقام سيدنا (1)السيدة إنعام أبو حديد  تقول الراوية
إبراهيم فمّنها تأخذ معها الزيت، وتقدمه إلى الخدم الذين يقومون على خدمة 
مقامات األنبياء، وتطلب إليهم أن يضيؤوا مقام سيدنا إبراهيم عليه السالم، أو تقدم 

 الطريقة التي اعتادوا عليها.إليهم النقود وتطلب إليهم إضاءة المقام ب
تقول أيضًا: أّن الخدم يفتحون المقام ويدخلون القناديل المملوءة بالزيت إلى مقامات 
األنبياء وبذلف تكون المرأة قد أوفت بنذرها تجاه سيدنا إبراهيم، فتشعر براحة نفسيه، 

 .ألّنها تشعر باألمان لقربها من اهلل عز وجل
م أبو حديد قالت: أّن المرأة تنذر هذه النذور عندما تدعو *   وفي لقاء السيدة إنعا

اهلل أن يحقق لها أمرًا ما، مثل أن يعيد لها أوالد، إذا كان يموت لها أوالد، أو إذا 
كان على زوجها دين، واستطاع زوجها أن يفف دينه، أو إذا كبر ابنها ودخل 

ت، وما إلى ذلف من الجامعة أو تزوج، أو تأخرت ابنتها عن الزواج، ثّم تزوج
أمور، فمّنها تنذر أن تزور مقام سيدنا إبراهيم وتقوم بمضاءة المقام. وتقف بالمقام 

 وتتعلق بحمايته وتدعو بأدعية عند مقام سيدنا إبراهيم حتى يستجيب اهلل دعاءها.
                                                           

 ( أبو حديد، مقابلة.1)
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*   تقول السيدة إنعام أيضًا: أّن المرأة تنذر أن تضع البخور في مقام سيدنا 
ه السالم، ولذلف فمّنها تشتري البخور وتحمله معها وترميه من الشباف إبراهيم علي

إلى مقام سيدنا إبراهيم عليه السالم. تقول أّن البخور نوعان، نوع تخرج راوحته، 
بعد إشعاله، ونوع آخر به راوحة من دون أن يتم إشعاله، فهو ليس بحاجه ألن 

 يشعل، ألن راوحته ظاهرة. 
ما زالت النذور ، فيت إلى مقام سيدنا إبراهيم، لإلضاءة أيضاً وقد تنذر أن ترسل الز 

موجودة إلى اليوم، فكثير من الناس ينذرون أن يذبحوا عجل مثاًل ويوزعه على 
الفقراء، ومنهم من ينذر أن يرسل البخور إلى مقام سيدنا إبراهيم أو ستنا ساره، أو 

اإلنسان صاحب النذر أّن يضيء مقام سيدنا إبراهيم وعيره من األنبياء، ويشعر 
هذا النذر دين في رقبته إلى أن يقوم به. عندها يشعر بالراحة، عندما يشعر أّنه 
ن كان النذر يتعلق بالمسجد وبمقامات األنبياء، فمّنه يسرع في  أوفى بنذره. وكيف واا

 وفاء النذر.
 خامسا: اإلضاءة في المسجد اإلبراهيمي: 

إلضاءة في البيوت والساحات والمساجد واألماكن كلنا نعلم أّن الزيت كان مادة ا
 العامة منذ أقدم العصور. 

من سكان مدينة الخليل قال: أن  (1) ماضيفي مقابلة مع السيد محمود أبو 
 يأتيالمسجد اإلبراهيمي كان يضاء بالمشاعل المروية بزيت الزيتون، وذلف بأن 

وله قطعة قماد على قد بقضيب من الحديد يصل طوله المتران أو أكثر، ويلف ح
بت بالزيت، ثم يقوم الشخص رِّ الجنبية كما يقول الراوي، على أن تكون قد ش  

بمشعال أعالها، ثّم ترفع عاليًا، وتبقى مشتعلة  فتضيء المكان، وهذا يسمى مشعل 
ساحات المسجد بنفس الطريقة، أي بمشاعل الزيت  يضيوونوقد كانوا قديمًا  ،الزيت

                                                           

أبو ماضي، محمود إبراهيم: مقابلة أجراها: نجاح أبو تركي، الخليل: مقتنيات الباحثين، بتاريخ ( 1)
 عاما. 08م. سكان الخليل، وادي السمن، العمر 3/00/2101
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ت اإلضاءة تصل إلى البيوت كذلف، فالبيوت قديمًا كانت قليلة المضوية، حيث كان
 وقريبة من المسجد اإلبراهيمي. 

 إضاءة المقامات:
جارة المسجد كما أسلفنا سابقًا فقالت :  (1)*   في مقابلة مع السيدة إنعام أبو حديد

إضاءة مقامات األنبياء في المسجد اإلبراهيمي الشريف، تكون على عاتق الخدم 
ذي يقومون على خدمة المسجد اإلبراهيمي الشريف، حيث أن الخادم قبل أن ال

القنديل المملوء  يستلم الخدمة في المسجد يقسم اليمين، وتكون اإلضاءة بالسراج أو
بالزيت، ثّم  يوضع فيهما فتيل من القطن أو الكتان بعد أن يشرب بالزيت، ثّم يقوم 

ضاءته، ويضعه داخل ا لمقام، وبهذه الطريقة تتم إضاءة الخادم بمشعاله واا
المقامات. أما بالنسبة للغار فتتم إضاءته عن طريق القناديل التي تعلق عن طريق 

 الفتحة الموجودة في أعلى الغار. 
 سادسا: المسجد اإلبراهيمي والشفاء من المرض:

: أّن هناف وصفات للشفاء من بعض (2) حديد*   تقول الراوية إنعام أبو   
عليه السالم، أي أّن الشخص الذي يشعر بألم في  سيدنا إبراهيمبزيت  األمراض

رجليه أو صدره أو أي مكان في جسده فمّنه يتوجه إلى المسجد ويطلب من الخدم 
أن يعطوه من زيت سيدنا إبراهيم، أي من الزيت الذي يضاء به مقام سيدنا إبراهيم. 

، بعضًا من هذا الزيت، فيدهن للشخص المريض اوبالفعل يفتح الخدم المقام ويعطو 
  مكان األلم، فيشفى بقدرة اهلل وببركة سيدنا إبراهيم.      

ال يخفى على أحد أّن الحالة النفسية غالبًا ما تشكل ثلثي العالج، وعندما يتلقى 
اإلنسان العالج بهذه الطريقة فمّنه يشعر بالشفاء، ومما ال شف فيه أّن الوازع الديني 

شعره براحة نفسية عندما يشعر أّنه قريب من اهلل عز وجل، وهذا لدى اإلنسان ي
نبي اهلل إبراهيم، فمّن المريض يأخذ من زيت إضاءة سيدنا إبراهيم عليه السالم، 

                                                           

 ( أبو حديد، مقابلة.1)
 ( أبو حديد، مقابلة.2)
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ويدعو اهلل وهو واقف أمام المقام وفي المسجد الشريف، بأن يشفيه من المرض، 
 عليه السالم فيشفى.     فيشعر أّن اهلل سيشفيه بالدعاء وببركة سيدنا إبراهيم 
قال: إّن مولودي البكر  (1) تركي*    في مقابلة مع السيد رضوان عبد الحكيم أبو 

تأخر عن المشي، أي )وصل عمره ثالث سنوات دون أن يمشي(، فذهبت به إلى 
العديد من األطباء ولكن دون، فنصحني الناس أن أذهب به إلى المسجد 

ة.  وكما يقولون أن الغريق يتعلق بقشة، وأخذت اإلبراهيمي الشريف يوم الجمع
األمر باستقبال، وبالفعل اشتريت كيسًا من الحلو أي الملبس، وربطت رجليه كما 

وذهبت به إلى المسجد الشريف عند  حضنه،قيل لي، ووضعت كيس الحلو في 
صالة الجمعة، ووقفت به على درج المسجد، وعندما خرج أول مصل  من المسجد، 

 منه وطلبت منه أن يفف رباطه، ويأخذ كيس الحلو الذي مع الطفل، ففعل.تقدمت 
وبعد مدة قصيرة، مشا الولد، فكانت فرحتنا كبيرة عندما رأينا ابننا يمشي بعد ثالث  

سنوات، وكل األوالد الذين يصغرونه في السن يمشون، فقد مشا ابننا بقدرة اهلل 
 وحرم أبي األنبياء إبراهيم.  سبحانه وتعالى، وألن المكان هو بيت اهلل،

  قالت:*   وفي مقابلة أخرى مع السيدة إنعام أبو حديد وهي إحدى جارات المسجد 
إذا حدث وتأخرت إحدى الفتيات عن الزواج فمّن الناس ينصحون أهلها، بأن 
تذهب امرأة عجوز أو كبيرة في السن إلى المسجد يوم الجمعة، وعند صالة 

رة من القماد، بعد أن تضع بها سبع قطع من النقود، الجمعة، وتحمل معها ص
وسبع حبات من الحلوى، وتقرأ عليها بعض اآليات القرآنية، وتعقدها سبع عقد، 
وتنتظر على درج المسجد حتى يخرج المصلين من صالة الجمعة، وتبحث عن 
رجل فقير يخرج من الصالة فتطلب إليه أن يفف عقد قطعة القماد، وتطلب منه 

 أخذ ما بداخلها، وبذلف تفف عقدة الفتاة وتتزوج.أن ي
                                                           

تنيات الباحثين، بتاريخ ( أبو تركي، رضوان عبد الحكيم: مقابلة أجراها: نجاح أبو تركي، الخليل: مق1)
 م.00/02/2101
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هذه القصة وغيرها كثير، ولكن األمر أواًل وآخرًا يكون نتيجة إيمان اإلنسان 
بمعتقدات زرعها المجتمع في الماضي، فهي كانت وما زالت موجودة إلى يومنا 
 هذا، وهل هو معتقد إيجابي أم سلبي؟ هذا يرجع إلى طبيعة المتلقي لمثل هذه

نما هو أمر يتعلق بالدين  المعتقدات، ولكن في النهاية هو ليس بالمعتقد الهدام واا
بالدرجة األولى، فالمكان ديني مقدس ويزرع في نفس اإلنسان وازع ديني بقربه من 

 اهلل عز وجل ومن الرسل عليهم أفضل الصالة والسالم. 
 سابعا: الصدقات وارتباطها بالمسجد الشريف: 

براهيمي الشريف في الماضي داومًا يزخر بالمصلين في جميع كان المسجد اإل
األوقات وفي كل اليوم، فقد كان المسجد حرًا ال قيود عليه، ولكن المسجد اليوم 
أسير، والدخول إليه ليس باألمر السهل أو الهين، فمذا أردت الدخول إلى المسجد 

دة حواجز تفتيد. ال بد أن تمر في طريقف قبل الوصول إلى المسجد الشريف بع
كل هذا قبل الوصول إلى المسجد، طبعًا إن كنت قادمًا من المنطقة الجنوبية أو 
الشرقية، أو من الشمال أي من طريق البلدة القديمة، فالبوابات الحديدية ونقاط 
التفتيد موجودة في كل االتجاهات. وعندما تصل إلى المسجد فمنف ستقف على 

نة الزن أيضًا. وبعد أن تمر عن بوابة التفتيد األولى بوابة التفتيد وستخضع لماك
التي في أسفل الدرج، فمّنف أيضًا ستخضع لنقطة تفتيد أخرى في أعلى الدرج أي 

 عند مدخل المسجد تمامًا بعد أن تصعد الدرج. 
وكما أسلفنا سابقًا، فقد كان المسجد في السابق يمتلئ بالمصلين وبالذات يوم 

كان الفقراء والمحتاجون يجلسون على درج المسجد، فالمصلين الجمعة. وألجل ذلف 
من أصحاب الخيرات فمّنهم يتصدقون على الفقراء الموجودين على الدرج، وكذلف 
الذي أنذر أن يوزع خبزًا على درج المسجد فمّنه يأتي المسجد ويوزعه على الفقراء 

 الموجودين أمام باب المسجد. 
داومًا يذهبون إلى المسجد، فالمسجد الشريف كان  فالمحتاجين في الماضي كانوا

 مكان تجمع األغنياء والفقراء واألتقياء وال يخذل أحد وقف على بابه. 
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ولكن القيود والسجن الذي وضع فيه المسجد الشريف فرق الناس وجعلهم شتى، 
فأغلب الناس أصبحت تصلي الجمعة في مساجد متفرقة في أنحاء المدينة وبعيدة 

 سجد الشريف.  عن الم
 االعتكاف في المسجد الشريف وعمل حلقات الذكر: ثامنا:

إّن من عادة المؤمنين االعتكاف في العشر األواخر من رمضان، وبما أّن المسجد 
اإلبراهيمي الشريف من المساجد المقدسة بعد المسجد األقصى فقد كان العديد من 

ضيل، أما موضوع حلقات الذكر أهل الخليل يعتكفون للعبادة في أواخر الشهر الف
 والدروشة فكانت تقام في الزوايا القريبة من المسجد الشريف. 

وتعتبر موواًل للعديد من أصحاب  (1) المتعددة" وألّن مدينة الخليل تمتاز بزواياها 
الكرامات والخرق الذين وفدوا إلى هذه المدينة في العصور اإلسالمية وزاروا جد 

ي هذا البلد وتدرجوا في العلم والكرامات، فكان الواحد منهم يقيم األنبياء وجاوروا ف
في زاويته يتعبد ويتهجد ويذكر اهلل في جميع أوقاته ويرقى في مراتب العبادة 
ويعيد في هذه الزاوية إلى أن يتوفاه اهلل، ثّم يدفن فيها ويقام على األضرحة قبة 

 اء دفن هو أو من بعده.وتعرف هذه الزاوية باسم الشخص الذي دفن فيها سو 

 المبحث الثالث: الزوايا والسبل
 الزوايا: :أوال

 زاوية األشراف: -1
تقع هذه الزاوية في الجهة الجنوبية العربية من المسجد اإلبراهيمي الشريف، 

الرحمن الشريف، الذي خلف والده في  فتعاقب على هذه الزاوية المرحوم الشيخ عبد
 . المشيخة وتاله ابنه حسن الشريف

 
 

                                                           

 .088 -082( أبو صالح، الخليل عربية إسالمية، ص 1)
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 زاوية أبي بكر الشبلي:  -2
تنسب إلى أبي بكر بن جحدر أبو جعفر الشبلي وهو خراساني األصل بغدادي 

ودفن بمقبرة الخيزران. وتتألف هذه الزاوية من  942النشأة، توفي في بغداد سنة 
 مسجد وبور ماء. 

 زاوية الجعابرة:  -3
ف ويبدو أن منشئ تقع في الجانب الجنوبي الشرقي من المسجد اإلبراهيمي الشري

هذه الزاوية أحفاد العالمة برهان الدين الجعبري الذي ارتحل من جعبر مسقط رأسه 
 على الفرات وعاد في الخليل ودفن في هذه المدينة.   

 الزاوية القادرية:   -4
م وتقع في 0082 – 0100القادر الجيالني المولود بجيالن سنة  أسسها أتباع عبد

إلبراهيمي. وقد نقلت إلى حي القلعة فيما بعد ويبدو أّنها الجنوبية للمسجد ا الجهة
 اندثرت.
  السعيد:آل  زاوية -5

الزاوية  تقع في الموقع المعروف اآلن بباب الزاوية في مدينة الخليل، ومؤسس هذه
البناية التي  م. وقد جدد عمارة0866الذي أوقفها سنة  القارئالشيخ محمد السعيد 

 رحمهما اهلل.  يخ محمد السعيد والشيخ يحيى السعيديقع فيها ضريح المرحوم الش
  :البكاءالشيخ علي  زاوية -8

تقع هذه الزاوية بمحلة الشيخ والتي سميت هذه الحارة باسمه تيمنًا بالشيخ علي 
البكاء. وهو أحد أصحاب الخرق الصوفية، الذين وفدو من الشرق لمجاورة جد 

 م.0200قر بالمدينة حتى وفاته سنة األنبياء إبراهيم الخليل عليه السالم. واست
  زاوية قيطون : -0

وقد سميت المنطقة التي تحيط بها حارة قيطون وتقه في الجنوب من المسجد 
اإلبراهيمي الشريف بمحاذاة بركة السلطان وتشتمل على بناء صغير يقضي إلى 

 كهف داخل الصخر وهي زاوية قديمة.
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 المجرد:زاوية الشيخ عمر  -6
شمال من المسجد اإلبراهيمي وبها مسجد ولها قّيم يشرف عليها، فذكرها تقع إلى ال

 مجير الدين الحنبلي وهي مسقوفة بطريقة األقواس على النمط اإلسالمي.  
  سمي:زاوية القوا -9

هي بمدخل المدينة وبها مسجد كبير، تقام فيها الجمعة والجماعات وهي زاوية 
ل القواسمي، وتعرف بزاوية الشيخ حسن خاصة غي تابعة لاوقاف وتحت إشراف آ

 القواسمي.  
 القيسي:زاوية آل  -01

 تقع على الطرف الشمال الشرقي لحارة قيطون بالقرب من زاوية أبي الريد.
   زاوية المدرسة القيمرية:  -00

 تقع في الجهة الجنوبية للمسجد اإلبراهيمي الشريف وهي مهملة اآلن وبها غرف
 في العصور الغابرة. وهي مفقودة بأقواس حجرية. كانت تستخدم للدراسة

  الريش:زاوية أبي  -02
 تنسب إلى ولي اهلل أبي الريد، أنشوت قبل القرن الخامس عشر الميالدي وكان

يقدم فيها الطعام للمريدين وتتألف من قسمين بناء قديم، وبناء حديث، وبها محراب 
 . وبها موظف، وتقدم فيها الشعاور كبقية المساجد

 زاوية األدهمي:  -03
تقع في الجانب الغربي لبركة السلطان، وبها مقام للشيخ علي كنفود، وهو أحد 

 الصالحين المدفونين في هذا المقام.
  ": نعبد الرحمزاوية األرزومي "  -04

ب وهي مسجلة باسم األوقاف اإلسالمية في الخليل، وبها قبران وتقع في الجان
 .الشريف "اإلبراهيمي الشمالي الشرقي للمسجد 
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 :ثانيا: السبل
 بئر الماء(:اإلبراهيمي )السقاية في المسجد -1

  قال:من مدينة الخليل  (1) اسنينةعيسى أبو  معبد الحكيفي مقابلة مع السيد 
كانت تتم السقاية في المسجد عن طريق حنفية كانت تسمى الكاس، وكان إلى 

ه طاسة من النحاس أو األلمنيوم جانب الكاس يوجد وعاء من المعدن، وعلي
مربوطة بسلسلة معدنية، يشرب بها الوافدون إلى المسجد وكذلف المصلين، يقال أّن 
مصدر الماء الذي يزود به الكاس هو البور الموجود بجانب الحير المبني فوق 
مغارة المكفيال، ويصل الماء من البور إلى الكاس عن طريق طرنبة تحرف باليد 

ء من البور ويصل إلى الكاس، وهذا طبعًا قبل أن تقوم سلطات فيخرج الما
 االحتالل بهدم هذا البور.

: بعد أن هدمت سلطات االحتالل البور السقاية في المسجد في الماضي-2
المجاور لسور الحير، تطور الوضع في المدينة أصبحت البلدية هي المسؤول 

لشريف عن طريق توصيلها الماء األول عن توصيل الماء إلى المسجد اإلبراهيمي ا
 في المواسير الواصلة إلى المسجد الشريف. 

حسب ما قال الراوي فمّن السقاية في المسجد كانت عن طريق البور الموجود  
بجانب سور الحير المبني فوق مغارة المكفيال، ولكن هذا البور هدمته قوات 

 االحتالل بهدف البحث عن خاتم سليمان الذي يزعمون.
،إذ كنت أدرس في (2)فمنني أذكر وأنا طالبة في المرحلة االبتداوية واإلعدادية   

مدرسة بالقرب من المسجد اإلبراهيمي الشريف، وعندما كنت أذهب إلى المسجد، 
كنت أشاهد بالقرب من المسجد أي في مكان قريب من الغار " مغارة المكفيال " 

 ن ".حفرًة كبيرة يلتف حولها سور حديدي " درابزي
                                                           

( أبو اسنينة، عبد الحكيم عيسى: مقابلة أجراها: نجاح أبو تركي، الخليل: مقتنيات الباحثين، بتاريخ 1)
 عاما.        80م. سكان الخليل، العمر: 0/02/2101
 ( رواية الباحثة.2)
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كنت أسمع من الناس الموجودين هناف أن اليهود كانوا يحفرون في هذا البور،  
وكان كل واحد يصل إلى مرحلة معينة أسفل البور فمّنه يموت قبل أن يخرج من 
البور، وقد تكررت هذه الحادثة مرات عديدة، عندها توقفت قوات االحتالل عن 

 الحفر. 
متصل بمغارة المكفيال، التي يوجد بها قبور هذا يعني أّن هذا البور قد يكون  

 األنبياء عليهم السالم، واهلل تعالى أعلى وأعلم. 
 خدمات المسجد االبراهيمي الشريف والعادات المتصل به:الرابع: المبحث 

 المسجد:أوال: حراسة 
 : وهي (1)عاوالتنال شرف السدانة والحراسة في المسجد اإلبراهيمي الشريف عشر 

 إمام  - 2المحتسب   -4زلوم    -3الحموري    -2ب   طهبو  -0 
 مسودي  -01عسيله    -9القيمري     -6الزرو     -0البكري    -8
حيث قام األيوبيون بقيادة صالح الدين األيوبي رحمه اهلل بانتصاراتهم على  

الصليبيين في هذه البالد بتثبيت هذه العاوالت لتنال شرف السدانة والحراسة 
مة في هذا المسجد المبارف، فكانت تحيط منازلهم بهذا المسجد الطاهر، مما والخد

يدل على أن هذه العاوالت كانت موجودة في هذه المدينة قبل دخول الصليبيين 
 إليها. وهي من العاوالت العريقة التي تمتد جذورها إلى أزمنة قديمة في هذه البالد.

أي أّن  الخبز( )قمحة من الطعام كان يصرف لهذه العاوالت المخصصات الالزم
الطعام كان يوزع على أفراد هذه العاوالت ليبقوا في رباط داوم إلى يوم القيامة سدنة 
وحراسًا وخدمًا لهذا المسجد المبارف. ويصرف الشعير لخيولهم، وظلت هذه 

 الوظاوف الرتيبة إلى وقتنا المعاصر.
طهبوب والسيد مدحت طهبوب، وأسماء العاوالت أخذت من السادة المرحوم حسن 

وفضيلة الشيخ عاطف الحموري رويس سدنة المسجد اإلبراهيمي الشريف، والسيد 
 المحتسب. نعبد الرحمكمال القيمري، وفضيلة الشيخ 

                                                           

 .020الح، الخليل عربية إسالمية، ص ( أبو ص1)
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  اإلبراهيمي:المسجد  ثانيا: كسوة
كسوة  قال:عن كسوة المسجد ( 1) اسنينةالحكيم أبو  *   عندما سألت السيد عبد

تكون مسؤولية المسؤولين وليس الناس، وكل أمة حكمت هذا البلد المسجد هذه 
غالبًا ما يغلب عليها اللون  إنهكانت تتولى مسؤولية كسوة مقامات األنبياء، ويقول 

 األخضر.
يوجد ستاور على أضرحة األنبياء من قماد حريري مكتوب عليها برقوم تركية لم 

آغاي دار جددها )السيدة رفقة حيث يذكر كاتبها أو سنة صنعها، منها كسوة حجرة 
 (2)هـ(. 0001السعادة الحاج أحمد آغا سنة 

 الصبيان: ثالثا: طهور
جرت العادة على ختان االطفال في أكناف المسجد االبراهيمي للتبرف وكانوا     

والحلوى ويقومون بتوزيعها على الحضور ويقدمون النذور  معهم الذباوحيحملون 
 (3) للحرم.

 اعتاد أهل الخليل بحالقة شعر المولود في المسجد االبراهيمي ر الطفل:حالقة شع
 (4)ن الشعر بالذهب ويقدم للحرم للتبرف.ز ويو 

 رابعا: زفة العريس )خطف العريس(:
كان المسجد اإلبراهيمي الشريف قبل االحتالل تحت السيطرة العربية، فكان الناس 

لشريف، حيث أّن هناف أناس يمارسون طقوس الزواج في المسجد اإلبراهيمي ا
كانوا يطلبون أن يتم عقد الزواج )كتب الكتاب( في المسجد الشريف تيمنًا ببركة 

 سيدنا إبراهيم الخليل عليه السالم. 
                                                           

 ( أبو اسنينة، مقابلة.1)
 .000( أبو صالح، الخليل عربية إسالمية، ص 2)
ابحاث المؤتمر الثالث للتراث الشعبي -( السلوادي، حسن: التراث الشعبي الفلسطيني في محافظة الخليل3)

 .010.صم29/00/2100-26هوية وانتماء –الفلسطيني في محافظة خليل الرحمن 
 ( المرجع نفسه والصفحة.4)
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من سكان مدينة الخليل قال : كان  (1)*  في مقابلة مع السيد عبدا لودود أبو تركي
براهيمي الشريف لصالة العشاء أهل العريس بعد الحمام يذهبون به إلى المسجد اإل

جماعة في المسجد، وطبعًا يكون في المسجد عدد من العرسان، ويقول أّنه عندما 
تزوج أخوه الذي يكبره في السن، اجتمع في المسجد خمس وعشرون عريسًا،  وبعد 
أن تنتهي الصالة، يبدأ أهل كل عريس يحضرون أنفسهم لخوض السباق، فمن 

ون موكبه في المقدمة، والعريس الذي يخرج من المسجد في يخطف عريسهم أواًل يك
البداية يصطف على اليمين حتى يخرج جميع العرسان، " يخرج العريس من الباب 
الشرقي " ويبدأ موكب الزفاف الجماعي، وعندما تبدأ الزفة، يسير العرسان في 

، وطبعًا وسط الموكب الكبير، ويكون حوله الناس الذين يسيرون في موكب الزفاف
كما قلنا سابقًا فمّن االنطالق يكون من المسجد اإلبراهيمي. يسير الموكب وسط 

 الهتافات واألغاني المتعارف عليها في مواكب الزفاف. 
في ذلف الوقت لم يكن هناف إضاءة بواسطة الكهرباء، وألجل ذلف، فمّنه يسير  

، طول كل شمعة بجانب كل عريس ثالث من الشباب يحملون ثالث شمعات كبيرة
 سم، إضافة إلى مشاعل الزيت التي تنير الطريق أمام الموكب.   021

كان موكب زفاف العرسان جمياًل جدًا في ذلف الوقت، إاّل أّنه كانت أحيانًا    
تحصل هناف مشاكل بسبب السباق على خطف العريس، وعلى من خرج قبل 

حيان إلى إشهار اآلخر ومن سيكون موكبه قبل اآلخر، تصل في بعض األ
السالح، والخالفات والنزعات، ويضيع الوقت أحيانًا وتؤجل الزفة إلى أن يتدخل 

 أهل اإلصالح ويحل   الخالف.
يقول الراوي: أّنه يوم زفاف أخيه الذي يصغره في السن حصل خالف بينهم وبين  

أهل عريس آخر على من خطف قبل اآلخر، ثم تدخل بعض الوجهاء، وتم االتفاق 
على أن يتقدم العريس األكبر موكب الزفاف أواًل فوافق الطرفان وكان أخوه العريس 

 األكبر، فتقدم أخيه العريس موكب الزفاف. 
                                                           

 ( أبو تركي، عبد الودود، مقابلة.1)
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يسير موكب زفاف العرسان وسط األغاني والزغاريد إلى أن يصل كل عريس إلى 
بيته، أو إلى المكان المقام فيه العرس، ثم يحمل على أكتاف الشباب إلى أن 

 خلونه إلى البيت، فتستقبله النسوة باألغاني والزغاريد.يد
قلنا أن الزفة تكون بعد صالة العشاء، فتتغنى النساء وتقول: خواتم العرسان فضه  

 ومطلية.. ويا زفة العرسان بعد العيشاويه.
الحكيم أبو اسنينة قال: كنا نرسل العريس إلى  *     في مقابلة مع السيد عبد

مي بعد المغرب ليصلي العشاء، وبعد صالة العشاء يخرج إلى المسجد اإلبراهي
ن كان أكثر من عريس يتسابقون على من  ساحة المسجد من الباب الشرقي، واا
سيكون أواًل، فالذي يسبق يقف على اليمين، ومن الساحة الموجودة أمام الباب 

ى الرسول الشرقي تنطلق زفة العريس بالطبول والكاس والهتافات، وتبدأ الصالة عل
 على الشكل التالي: 

الصالة والسالم عليف يا رسول اهلل وعليف الصالة والسالم يا خليل اهلل ثم يبدأ  
 يقول: 

 صلوا يا أهل الفالح
 ومن سرى بالليل حقاً 

 على النبي زين المالح
 احـــــــــــــوأتــــــى قبل الصب

رات على مسامع المارة، وكان سبع م يردد الكورال المرافق للزفة كل فقرة بخمس أو
موكب الزفة إذا مّر ببيت عزاء، فمّن الصمت يسود على الزفة، عندوذ يأتي أهل 
العزاء ويحلفون على أهل العريس باالستمرار بالمديح ويقولون إن عزاءنا واحد 
وفرحنا واحد فنحن أهل ويشاركون في الزفة، وعندما تصل الزفة إلى بيت العريس 

ستقبال العريس، وتقف أمام البيت مدة نصف ساعة بالمديح، تخرج النساء ال
ويلعب الشباب ألعاب تسر أهل العريس، ويشارف الشباب بعمل حلقة داورية ويقف 

 في داخلها الشخص الذي يغني فيكمل من حيث انتهى فيقول: 
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 أمينة في أمانيها
 مليحة في معانيها

 أهلل يهنيها سألته
 تجلت ليلة االثنين وحملت

 رف أراضيهاش
 بالنبي الزين محمد

                   :ويكمل بقية المديح الذي بدأه وينتقل إلى أناشيد أخرى منها
  –يا حاللي يا مالي  -خلفه الشباب  الرسول ويرددأول ما نبدى نصلي على طه   

 آه يمـــــــــــــــــــا ويـــــــــــــــــــا يابـــــــــــــــــــا وهـــــــــــــــــــذا
 

ـــــــــــــــــاه ـــــــــــــــــدنا إي ـــــــــــــــــي ب ـــــــــــــــــوم الل  الي
 

 واهلل يهنــــــــــــــــــــــــــــــــــــي هــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعريس
 

 هوعقبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال العزابيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 وهـــــــــــــــــــــــــذي قصـــــــــــــــــــــــــة أرددهـــــــــــــــــــــــــا
 

ــــــــــــــــــــى مســــــــــــــــــــامع الشــــــــــــــــــــباب     عل
 ويــــــــــــــــــا حاللــــــــــــــــــي ويــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــالي

 

 ويــــــــــــــــا حاللــــــــــــــــي ويــــــــــــــــا مــــــــــــــــالي
 

 لسنا هنا بصدد سرد كلمات الزفة جميعها ولكننا نقتطف بعضًا منها مثل : 
 يــــــــا بنــــــــت يــــــــا اللــــــــي فــــــــي القصــــــــر

 

ـــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــي وشـــــــــــــــــــــوفي رجالن  طل
 

ــــــــــــــــــــــــــلتف ــــــــــــــــــــــــــواف كحــ ـــــــــــــــــــــــــت هـ  أن
 

 واحنــــــــــــــــــــــا هوانــــــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــــالحنا
 

 أوووووو
 يلة منـحـــــــــــــــــــلةيــــــــــــــــــا أبــــــــــــــــــو جــــــــــــــــــــد

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  والمــــــــــــــــــــــــــــــــــــوت وال المذل
 

 يــــــــــــا أبـــــــــــــو جديلــــــــــــة يـــــــــــــا رفـــــــــــــراف
 

 وقــــــــــــــــــــوي قلبــــــــــــــــــــف ال تخــــــــــــــــــــاف
 

 صــــــــــــهيوني ويــــــــــــد إلــــــــــــف عنــــــــــــدنا
 

   هــــــــــــــــــــــــذي الــــــــــــــــــــــــبالد بالدنــــــــــــــــــــــــا 
 وبالد أبونا وجدنا

وبعد كل هذه الكلمات واألغاني يحمل العريس ويدخل به إلى داخل البيت إلى عند 
 (1)العروس الستكمال بقية مراسيم الزواج. 

                                                           

 ( أبو سنينة، مقابلة.1)
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أّن بعض العادات القديمة التي كانت موجودة سابقًا أيام األجداد كانت  ال شف
جميلة، ونحن عندما نسمع بها نتوق لسماعها، بل ولمعايشتها، كزفة العريس من 

ال يحول المسجد اإلبراهيمي وسط الشموع وعلى أنغام األغاني التراثية الجميلة، 
 االحتالل. وجود دونها سوى

جلوة العروس التي تطرَّقت كلماتها إلى المسجد اإلبراهيمي:  ومن األغاني الشعبية
 كانوا يغنون:  ، حيثو التجاليةأ

 ى الحبيبـــــــــــنقرأ ونصلي عل اس صلوا على محمد      يا ن
 من بيت أبوها لبيت العريس ة   ــــبنت األمارة لبست البدل
 رم الخليلــــــــــمن بيت أبوه لح ة   ـــــــــوابن األمارة لبس البدل

 من بيت أبوها لبيت العريس بنت األمارة لبست الخاتم      
 رم الخليلــــــــــــمن بيت أبوه لح وابن األمارة لبس الساعة       

 :حلف اليمين-خامسا: خمس اليمين
لقد جرت العادة منذ الماضي البعيد، والقريب، على حلف اليمين في المسجد 

 اإلبراهيمي الشريف.
عندما قابلناه  : جرت العادة في مدينة الخليل  (1)قال السيد محمود أبو ماضي

على أن يحلف الشخص الذي يتهم في قضية ما أن يحلف اليمين في المسجد، 
سواء كان متهم بالسرقة، أو بالحرق، أو بقطع الشجر، وحتى بالقتل أيضًا، أن 

ور أحد الشيوخ الموثوق يحلف اليمين في المسجد أمام الناس الموجودين وبحض
بهم، ويكون حلف اليمين بأن يضع يده على المصحف، ويقوم الشيخ الموجود في 
المسجد بتنقيله كلمات اليمين وال يقبل يمينه، إاّل إذا تم خمس يمينه، بأن يقوم 
خمسة من أهله، بوضع أيديهم على المصحف، وتثبيت يمينه، وبذلف يكون قد 

 مام الحاضرين.أخمس اليمين في المسجد أ
                                                           

 ( أبو ماضي، مقابلة.1)
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ن كان هو الفاعل. فالمثل   شو إلف على قتال  يقول:وبذلف ترفع التهمة عنه واا
                                                                                         .أبوف غير يمين

 قال:ل من مدينة الخلي (1) اسنينةوفي مقابلة مع السيد عبد الحكيم أبو         
يكون حلف اليمين عند مقام سيدنا اسحق عليه السالم، يقال للشيخ الذي يتفق 
الغريمان أن يكون موجود عند حلف اليمين عن الموضوع الذي سيحلف عليه 

عندها  الغريم، فيبدأ الشيخ بتنقيله طريقة القسم، فيقول الغريم ما يقول له الشيخ.
أشهد أّنه صادق فيما  فيقولون:ين، يطلب من خمسة من أهل الغريم بخمس اليم

 قال، ويكون أهل الغريم بذلف قد أخمسوا اليمين.
ن تغير المكان الذي يتم فيه       هذه العادة ما زالت موجودة إلى يومنا هذا، واا

حلف اليمين، فقد أصبح يتم حلف اليمين في المساجد المنتشرة في أنحاء مختلفة 
يعني بالضرورة وضع اليد على المصحف، وال ولكن قسم اليمين ال . من المدينة

ولكن القسم  بأن يقسم خمسة من أهله، ألّنه بمجرد القسم باسم اهلل فقد تم القسم.
ن كان الشخص كاذبًا فقد  كان يتم في المسجد لما له من رهبة في قلوب الناس، واا

ال فمّن اهلل يعاقبه في نفسه وعياله. عن قسمهيتراجع   ، واا
 لوفاة: " زيارة الميت للحرم اإلبراهيمي": طقوس ا سادسا:

الحكيم عيسى أبو  زارنا السيد عبد 2101\02\0*   وفي يوم الثالثاء الموافق 
اسنينه، فسألناه عن طقوس الوفاة في المسجد اإلبراهيمي الشريف، فقال: جرت 
 العادة أن ينقل الميت بعد تجهيزه "أي بعد أن يغسل ويكفن ويودعه األهل واألحبة

إلى المسجد اإلبراهيمي الشريف للصالة عليه، ولكي يودع المسجد قبل  واألصدقاء"
 أن يوارى الثرى.

يقول الراوي: أّن آخر ميت زار المسجد اإلبراهيمي كان والده أي " قبل أن تضع  
سلطات االحتالل الحواجز وآالت التفتيد أمام باب المسجد "، فقد كان الشيخ 

هم بوضع نعد الميت عند المحراب كي يصلى عليه محمد نجيب الخطيب يأمر 
                                                           

 ( أبو سنينة، مقابلة.1)
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صالة الجنازة، ثم بعد الصالة عليه ينقل أهل الميت النعد بين مقام سيدنا اسحق 
ومقام ستنا لبقة عليهما السالم، فيقول الشيخ : إلى سيدنا اسحق وستنا لبقة لهم منا 

لغار، فيقول الشيخ: الفاتحة، فيقرأ من في المسجد الفاتحة. ثّم ينقل إلى جانب بور ا
إلى سكان أهل الغار لهم منا الفاتحة، فيقرأ الحاضرون الفاتحة. وبعد ذلف ينقل 

سيدنا إبراهيم وستنا سارة، فيقول الشيخ إلى سيدنا إبراهيم  بين مقامالميت ويوضع 
 وستنا سارة لهم منا الفاتحة فيقرأ الحضور الفاتحة. 

لشيخ للميت عند مقام سيدنا إبراهيم وستنا وفي بعض األحيان يدعو ا الراوي:يقول  
سارة، فيقول: اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه، اللهم إنا أتيناف شافعين، 
فتشفع له يا سيدنا إبراهيم. ثّم ينقل إلى مقام سيدنا يعقوب، فيقول الشيخ إلى مقام 

 سيدنا يعقوب وستنا الوقة لهم منا الفاتحة. 
عد الميت على األكتاف، ويخرجون به إلى المقبرة كي يدفن ثّم بعد ذلف يحمل ن 

 ويوارى الثرى.
 :بيارق المسجد اإلبراهيميسابعا:   

بيارق المسجد الشريف كانت تحمل في موسم النبي موسى، فكانت الوفود        
تخرج من مدن الضفة الغربية في موسم النبي موسى إلى أريحا وكانت كل مدينة 

البيرق الخاص بها كي تميز كل مدينة عن األخرى، وكان تحمل الراية أو 
المسؤول عن البيارق في المسجد اإلبراهيمي الشريف كما يقول الراوي هي عاولة 
البكري، وكان البيرق الذي يحمل في موسم النبي موسى هو بيرق سيدنا إبراهيم 

 وهو عبارة عن بيرق حريري أخضر مطرز بخيوط ذهبية. 
تاذ محمد ذياب أبو صالح في كتابه الخليل عربية إسالمية أسماء وقد ذكر األس   

 .(1) التاليالبيارق الموجودة في المسجد وهي على النحو 
بيرق سيدنا إبراهيم الخليل عليه السالم مطرز بخيوط ذهبية من قماد حريري  -0

 .دعبد الحميأخضر جدد بأمر من السلطان 
                                                           

 .006( أبو صالح، الخليل عربية إسالمية، ص 1)
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 بيرق النبي موسى عليه السالم. -2
 يختص بموسم الحج. دعبد الحميهــ في عهد السلطان 0311سنة بيرق مكة  -3
 .دعبد الحميبيرق السلطان  -4
 هــ.0300بيرق الجيد التركي الخامس سنة  -2
 . المسجد( )حاميةالحامية التركية للمسجد اإلبراهيمي جوق باشا  بيرق -8
 بيرق الجوق السابق وفي نهايته اسم آمر الفرقة شوكت أطال اهلل بقاءه.  -0

 سيدنا إبراهيم والروايات الشعبية:  الخامس: المبحث
 : (1) الخليلحكاية جدي  أوال: 

*    تقول الحكاية: أّن إبراهيم الخليل عليه السالم عندما قدم إلى منطقة الخليل، 
استقبله أهلها باالحترام والترحاب، واحتفوا به، ودعاه بعضهم وذبح له جديًا وعمل 

وليمة كلما احتاجوا شيوًا من الخليل عليه السالم له وليمة وصار الذين عملوا ال
يقولون له: نحن الذين ذبحنا لف جديًا ونريد كذا وكذا  وصار إذا ذهب أحد من 

 معارفهم أو أقاربهم يقولون له نحن من أقارب الذين ذبحوا لف الجدي.
 وتكررت القصة مرات ومرات حتى أّن الخليل عليه السالم ضج من ذلف. 
اء بعض األشخاص وعندما سألهم من أنتم. قالوا له: نحن من جيران وفي يوم ج 

 الذين ذبحوا لف الجدي. 
يجري على  اً يقال: أّن الخليل وضع إصبعه في فمه وتقيأ بشدة فخرج الجدي حي 

 أقدامه. فقال لهم خذوا جديكم واذهبوا في حال سبيلكم. 
ل لمن يكرم بشيء ويعود ومثاًل يتناقله الناس، حيث يقا أصبحت قصةومن يومها  

 مثل جدي الخليلي ". به "يذكر 
 
 

                                                           

، 2113ن.، شباط ، النقب: د.( زيادنة، صالح: حكايات من الصحراء، مجموعة من الحكايات الشعبية، رهط1)
 .90ص 
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القصة ال تتعدى أن تكون مجرد حكاية شعبية، وال يمكن أن تكون هذه أخالق 
)لو كنت فظًا غليظ السالم. األنبياء، وأّن هذا ليس من أخالق سيدنا إبراهيم عليه 

 القول النفضوا من حولف(.
 : (1)قرش الطق نق  ثانيا: حكاية

أّن سيدنا إبراهيم عليه السالم كان يعمل  قال:مقابلة مع السيد نعيم فرحات  في 
يومًا مع ابنه إسماعيل في وضع أساسات لبناء بيت، فارتطم حجر بمصبع سيدنا 

 إبراهيم عليه السالم، فانقرض إصبعه، فقال: قرد الطق نق.
ون هذه أيضًا أكثر من رواية، فال يمكن أن تك أن تكونهذه القصة ال تتعدى     

أخالق األنبياء والرسل ألّن األنبياء يدعون إلى العمل الشريف، ومهنة البناء مهنة 
" ال يأكل أحدكم طعامًا قط  العمل:شريفة، والحديث النبوي الشريف يحث على 

 خير من أن يأكل من عمل يده ". 
  الضيفان:سيدنا إبراهيم أبو  ثالثا:

كان سيدنا إبراهيم أبو األنبياء  قال: (2) ماضيأبو  *   وعندما قابلنا السيد محمود 
والمرسلين الكرام يكنى بأبي الضيفان ألّنه كان ال يأكل الطعام إاّل مع الضيف، 

ن لم يأت إليه ضيف يبقى دون طعام حتى يأتي إليه ضيف فيأكل معه.  واا
 فقد كان كريمًا ومضيافًا. ويحب الضيوف ويكرمهم، ويقدم لهم الطعام.

، إذ أحضر إليهم العجل بشروه بمسحقد على ذلف قصته مع المالوكة الذين وتشه
 يأكلوا.وقدمه إليهم لكنهم لم 

هذه القصة صحيحة، فقد عرف عن سيدنا إبراهيم الكرم، وسمي أبو الضيفان،    
وقصة المالوكة  الطعام،والكثير من أهالي الخليل يقتدون به في الكرم وتقديم 

 وردت في القرآن الكريم  وتقديمه العجل إليهم
                                                           

( فرحات، نعيم سليمان داود: مقابلة أجراها: نجاح أبو تركي، الخليل: مقتنيات الباحثين، بتاريخ 1)
 عاما.    03م. سكان سعير، العديسة، في الخليل، العمر 20/00/2101

 ( أبو ماضي، مقابلة.2)
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وصفة الكرم والجود التي اتسم بها سيدنا ابراهيم عليه السالم، وحب الضيافة واكرام 
 (1) بها.الضيف من العادات الحميدة المتوارثة الى يومنا هذا ويتباهى السكان 

  مصر:قصة سيدنا إبراهيم والسيدة سارة في رابعا: 
يقال أّن زوجة إبراهيم اسمها  قال: (2) وازبةالك*   وفي مقابلة مع السيد نعيم   

 سارة، وقد جاء االسم من جمال سارة الشديد، فهي ساّرة " تسر من يراها ".
كان سيدنا إبراهيم في مصر ومعه زوجه سارة، وكان في جماعة فسول عن المرأة  

هلف التي معه. فقال: هي أختي، ولم يقل أّنها زوجته، فلو قال أّنها زوجته فلربما 
 عند هؤالء القوم، ولكن ذكاء وفطنة سيدنا إبراهيم جعله يقول أّنها أخته.

 المصاهرة،فصار الجميع يتوددون إليه، ويقدمون إليه الهدايا والطعام طمعًا في  
 إاّل أّن سيدنا إبراهيم عليه السالم رحل من مصر ومعه زوجته سارة.

ا يكون لها أصل، ولكن األشخاص أغلب الحكايات التي يتناقلها الناس غالبًا م   
الذين ينقلونها هم الذين يتالعبون في طريقة نقل الحكاية، والحكاية غالبًا ما تختلف 
روايتها من شخص إلى آخر، وقد أخبرنا الرسول صلى اهلل عليه وسلم عن قصة 
سيدنا إبراهيم والسيدة سارة في مصر كما ورد في كتاب قصص األنبياء إلبن 

 كثير: 
قد رواه الحافظ أبو بكر البزاز عن عمرو بن علي الفالس عن عبدالوهاب " و  

الثقفي عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى 
اهلل عليه وسلم قال: إّن إبراهيم لم يكذب قط إاّل ثالث كذبات كل ذلف في ذات اهلل 

(  83له كبيرهم هذا "  )األنبياء ( وقوله " بل فع 69قوله " إّني سقيم " ) الصافات 
                                                           

 .98( السلوادي، التراث الشعبي الفلسطيني في محافظة الخليل، ص1)
م. سكان 8/00/2101( الكوازبه، نعيم قاسم: مقابلة أجراها: نجاح أبو تركي، الخليل: مقتنيات الباحثين، بتاريخ 2)

 عاما. 03وادي الشرق، العمر -سعير
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وبينما هو يسير في أرض جبار من الجبابرة إذ نزل منزاًل فأتى الجبار فقيل له : 
 (1)إّنه نزل هاهنا رجل معه امرأة من أحسن الناس.

فأرسل إليه فسأله عنها فقال: إّنها أختي فلما رجع إليها قال: إّن هذا سألني     
ّنه ّنف أختي في الدين فال  عنف فقلت: إّنف أختي واا ليس اليوم مسلم غيري وغيرف واا

تكذبيني عنده. فانطلق بها، فلما ذهب يتناولها أخذ، فقال: ادعي اهلل لي وال أضرف 
فدعت له فأرسل، فذهب يتناولها فأخذ مثلها أو أشد منها. فقال: ادعي اهلل لي وال 

لم تأتني بمنسان أضرف فدعت فأرسل ثالث مرات فدعا أدنى حشمه فقال: إّنف 
براهيم قاوم يصلي فلما  ،ولكن أتيتني بشيطان أخرجها، وأعطاها هاجر فجاءت واا

" كفى اهلل كيد  فقالت: خبرف؟أحس بها انصرف فقال: مهيم؟ أي "ما شأنف وما 
 الظالم وأخدمني هاجر "

 هو ملف مصر " فرعون "  الجبار: 
 خامسا: مغارة المكفيال: 

ليها المسجد اإلبراهيمي الشريف والتي يوجد فيها قبور هي المغارة المقام ع   
األنبياء ومنهم إبراهيم واسحق ويعقوب وزوجاتهم عليهم السالم، ويقال أن سيدنا آدم 

 وسيدنا نوح عليهما السالم مدفونان في نفس المغارة.
*   تشير إحدى الروايات إلى أّن الرسول عليه السالم، قد صلى في المكان ليلة 

اء كما يروي ابن بطوطة نقاًل عن كتاب علي بن الرازي الذي سماه )الميسر اإلسر 
للقلوب( عن أبي هريرة رضي اهلل عنه أّنه قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه 
وسلم: " لما أسري بي إلى بيت المقدس مر بي جبريل على قبر إبراهيم، فقال: 

مر بي على بيت لحم، وقال:  انزل فصل ركعتين، فمّن هنا قبر أبيف إبراهيم، ثمّ 
 انزل هنا فصل ركعتين فمّن هنا ولد أخوف عيسى، ثّم أتى بي إلى الصخرة ".

                                                           

 .231( ابن كثير: قصص األنبياء، تحقيق: عماد زكي البارودي، ص1)
 



 المسجد اإلبراهيمي الَشريف تاريخًا وتراثاً  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة "التاريخية الفلسطينية" ـــــــــــــــــــــــ

 193 

هـ حدث حادث بأن دخل الفرنج المغارة " حكى من ورد من بيت 203*   في سنة 
المقدس ظهور قبور الخليل وولديه اسحق ويعقوب األنبياء عليهم السالم، وهم 

ة وكأنهم أحياء لم يبل لهم جسد وال رم عظم وعليهم في مجتمعون في مغارة واحد
 (1)المغارة قناديل معلقة من الذهب والفضة وأعيدت إلى حالها التي كانت عليها.

 *    وهناف قصة أخرى تتحدث عن الدخول إلى المغارة يقال فيها: 
جمة " أّن رجاًل يقال له أألرمني قصد زيارة الخليل وأهدى لقيم الموضع هدايا   

وسأله أن يمكنه من الدخول إلى جثة إبراهيم عليه السالم، فقال له : أما اآلن فال 
يمكن أما إذا أقمت إلى أن ينقطع الجثل، وينقطع الزوار، فعلت، فلما انقطعوا قلع 
بالطة هناف وأخذ معه مصباحًا ونزال في نحو سبعين درجة إلى مغارة واسعة 

ا إبراهيم عليه السالم ملقى وعليه ثوب أخضر، والهواء يجري فيها وبها دكة عليه
لى جانبه سارة خلف هذا الحاوط، فهّم أن ينظر إلى ما وراء  والهواء يلعب بشيبته واا

 الحاوط فمذا بصوت يرتفع بقوة " إياف والمسجد " ! قال : فعدت من حيث أتيت. 
 المسجد اإلبراهيمي في المثل الشعبي والتشبيهات:  سادسا:

 جد اإلبراهيمي في المثل الشعبيأوال: المس
وعن أمثال ذكر فيها المسجد اإلبراهيمي، فكانت اإلجابة بأّنه ال يوجد أمثال     

 فيها المسجد اإلبراهيمي ومنها: " لو أّنف مقطع سجاديد المسجد ". كثيرة ذكر
يقال هذا المثل للشخص الذي يدعي أّنه يصلي وال يترف فراوضه أبدًا، ومن حوله  

 أعماله وأفعاله كناية عن االستهزاء به.   ونه ويعرفونيعرف
 المسجد االبراهيمي في التشبيهات الشعبية:  ثانيا:

 .زي جدي سيدنا ابراهيم 
 .زي الشحاد على باب المسجد 
 المسجد.-يحرم على الجامع-العيلة-اللي يلزم بيتف 

  
                                                           

 .91( أبو صالح، الخليل عربية إسالمية، ص 1)
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 خاتمة:
 أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة: 

، حيث يمي بناء قديم ارتبط بسيدنا إبراهيم وتسمى باسمهالمسجد االبراه .0
المحور الذي دارت يحتضن مقام إبراهيم في مغارة المكفيال تحته، وأصبح 

 .حوله القصص والحكايات الشعبية
بأحياء مدينة الخليل وحاراتها وعاوالتها وقراها. كما  اإلبراهيمي المسجد يرتبط .2

 اهيم أبي الضيفان عليه السالم.التكية "الشوربة" بسيدنا إبر ترتبط 
، التي المسجد اإلبراهيمي الشريف تحت السيطرة اإلسراويلية الكاملةيقبع  .3

 .ضمه إلى قاومة اآلثار اإلسراويليةتمارس إجراءات تهويديه تهدف ل
 التوصيات:

العمل على إحياء الجوانب االيجابية من التراث الفلسطيني لتنميتها والمحافظة  .0
 عليها.

وعدم إعطاء اليهود  ف،المسجد اإلبراهيمي الشريب صلة المسلمونتعميق  .2
 .فرصة التفرد فيه

، وتسيير والمحافظة عليه بالمسجد اإلبراهيمي اهتمامه العالم اإلسالميمنح  .3
 .رحالت دينية وعلمية إليه

العالم العربي واإلسالمي والعالم أجمع بالهجمة الصهيونية الشرسة  تعريف .4
من إجراءات تهويد ومساعي  سجد اإلبراهيمي الشريفالتي يتعرض لها الم

 لقاومة اآلثار الصهيونية.لضمه 
 المراجع والمصادر:

، الخليل: مقتنيات الباحثين، بتاريخ نجاح أبو تركيمقابلة أجراها:  :الحكيم عبد ،أبو اسنينة .0
 . م0/02/2101

يل: مقتنيات الباحثين، ، الخلنجاح أبو تركيمقابلة أجراها:  :رضوان عبد الحكيم ،أبو تركي .2
 .م00/02/2101بتاريخ 
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، الخليل: مقتنيات نجاح أبو تركي: مقابلة أجراها: الحكيم الودود عبد عبد ،أبو تركي .3
 .م01/00/2101، 2الباحثين، بتاريخ 

 م.2110 0، طالشيوخطريق الشموخ إلى طريق  صقر:جرادات، إدريس محمد  .4
داورة  :نابلس ،وحل النزاعات في فلسطينالصلح العشائري  جرادات، ادريس محمد صقر: .2

 م.2104جامعة النجاح الوطنية، -المعارف الفلسطينية
، في البال أغنية: األغنية الشعبية النسائية في فلسطينجرادات، ادريس محمد صقر:  .8

 م.2111 ،مركز السنابل للدراسات والتراث الشعبي :الخليل-سعير
لجنة  :الخليل، تاريخيةسحر مدينة وعمارة الخليل القديمة : الجعبة، نظمي، وآخرون .0

 م.2116 0ط، إعمار الخليل
، الخليل: مقتنيات الباحثين، نجاح أبو تركيمقابلة أجراها:  :الجليل إنعام عبد ،أبو حديد .6

 .م8/00/2101بتاريخ 
، الخليل: مقتنيات الباحثين، بتاريخ نجاح أبو تركيمقابلة أجراها:  :حسن محمد ،و حمادبأ .9

 .م04/00/2101
عدنان يونس عبد ، تحقيق: األنس الجليل في تاريخ القدس والخليل الدين: الحنبلي، مجير .11

 .، د.تمكتبة دنديس، الخليل: المجيد أبو تّبانة
 : د.ن.،رهط النقب ،مجموعة من الحكايات الشعبية ،حكايات من الصحراءصالح:  ،ةزيادن .00

2113. 
ابحاث المؤتمر الخليل: -محافظة الخليل التراث الشعبي الفلسطيني في السلوادي، حسن: .02

-26 ،هوية وانتماء–الثالث للتراث الشعبي الفلسطيني في محافظة خليل الرحمن 
 م.29/00/2100

 0ط ،دار األيتام اإلسالمية: القدس، الخليل عربية إسالميةأبو صالح، محمد ذياب:  .03
 م.2111

اصدار هيوة  ،التراث اليهوديالمعالم االسالمية المنوي الحاقها ب عباد، عبد الرحمن: .04
 م.2102، 0طالمقدس، بيت -العلماء والدعاة في فلسطين

رقوم المسجد اإلبراهيمي الشريف في خليل الرحمن. عمرو، يونس ونجاح أبو سارة:  .02
 م.0991الخليل، مركز البحث العلمي. جامعة الخليل: 

مركز البحث  ، الخليل:الزوايا والمقامات في خليل الرحمنيونس ونجاح أبو سارة:  عمرو، .08
 م.0960 ،العلمي في جامعة الخليل



 المسجد اإلبراهيمي الَشريف تاريخًا وتراثاً  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة "التاريخية الفلسطينية" ـــــــــــــــــــــــ
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، الخليل: مقتنيات الباحثين، نجاح أبو تركيمقابلة أجراها:  :نعيم سليمان داود ،فرحات .00
 .م20/00/2101بتاريخ 

عماد  تحقيق:. قصص األنبياء ه(:004كثير، عماد الدين أبو الفداء إسماعيل )ت ابن  .06
 م.2116تبة التوفيقية، زكي البارودي، القاهرة: المك

، الخليل: مقتنيات الباحثين، بتاريخ نجاح أبو تركيمقابلة أجراها:  :نعيم قاسم الكوازبة، .09
 م.8/00/2101

، الخليل: مقتنيات الباحثين، نجاح أبو تركيمقابلة أجراها:  :محمود إبراهيم ،أبو ماضي .21
 .م3/00/2101بتاريخ 

، الخليل: مقتنيات الباحثين، نجاح أبو تركي: مقابلة أجراها :النبي تحسين عبد ،النتشة .20
 .م00/00/2101بتاريخ 

، دمشق: هيوة الموسوعة الفلسطينية، الموسوعة الفلسطينية هيوة الموسوعة الفلسطينية: .22
  . م0964

، الخليل: مقتنيات الباحثين، بتاريخ نجاح أبو تركيمقابلة أجراها:  :الجواد مريم عبد ،وزوز .23
 م.3/00/201

24. https://ar.wikipedia.org/wikiمذبحة_الحرم_اإلبراهيمي/ 
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