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بسم هللا الرحمن الرحیم

قبرستان شهدا وصحابه
در بیت المقدس

در ماه جنوری سال  ۲۰۱۹م طی یک سفر به سوم محل مقدس جهاا یننای بیا المقادس
سفر داشتم و رفتم که در پهلوی کسب منلوما وسیع از تاریخ ادیا ابراهیما باه مقباره
صحابه کرام که در آ سرزمی شهید و یا وفا شده اند نیز شرفیاب شادم و رسایدیما اناا
هلل و انا الیه راجنو ا به حق شا دعا کردیم و درسهای آماوتتیم کاه باا شاما ویال و جازوه
هااای جداگاناان نوشااته هااای پاایهم اتیاار تااوی رابتاااطر و محلوتااا منلومااا فرهن اای و
دینی حتی با ابناد سیاسی و تاریتی آ با شریک ساتتم و اینک شریک میسازما
قبل از هماه بایاد تفا کاه قاوم بنای اسارا یل در بادو فاقاد یاک زعاما پادشااهی بودناد
امور اداری ای قاوم توساط گاروه هاای از قا ای هاا رهباری واداره میشاود زماانی قاوم
بنااای اسااارا یل باااه پروردگاااار مراجناااه نماااوده وارزوی پادشااااهی را بااارای قاااوم تاااوی
میگردنااد دعااای شااا در ناازد پروردگااار اسااتجاب شااد وطااالو را باار ای ا قااوم پادشاااه
سااااات ا طااااالو در دورا زمامااااداری شاااااهانه ا از میساااار الهاااای منصاااار شااااد
وپروردگار هم سلطن اورا از بی برد ا
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اودر تاورا بحیاپ پادشااه
داوود دومی پادشاه بنی اسرا یل به روای عهد عتیق اس
عادل جنگجویی متبحر و شاعری بزرگ منرفی شاده اسا ا ولای در تاورا اماده اسا
که وی از تطا مصؤ هم نبود ا
آیااه  ) 2داوود علیااه السااام را پیااامبر وتلیفااه ر در
قاارآ عتاایم الشااا در سااوره
روی زمی منرفی میادارد اوییای ازپیاامبرا بازرگ بنای اسارا یل مای باشاد ا و اولای
پیامبری اس که دارایی کتاب آسمانی بنام « زبور » بود ا
ح ر داوؤد علیه الساام از وریاه اساحا فرزناد اباراهیم وهام عصار باا « اشامو یل »
ح اار داوود از جملااه اولاای انبیااایی اس ا کااه دارایاای حیوم ا
منرفاای شااده اس ا
ومنصب ق ایی بود ا
از منجزا ح ر داوود علیه السام قرآ عتیم الشا ازفهمید زبا پرنادگا توساط
آنح ر برای ما بیا داشته اس ا
نطقَ َّ
یرااا»
ع ِلِّ ْمنَا َم ِ
اس ُ
طورییه در آیه  16:سوره نمل ) می فرماید «:یـأَی َها النَّ ُ
الط ِ
اى مردم ست گفت پرندگا به ما تنلیم داده شده … ) وبازدر آیاه  79ساوره انبیاا )
سبِ ِّْح َ َو َّ
یر …» و کوه هاا و پرنادگا را مسا ِّتر
س َّت ْرنَا َم َع َد ُاو َد ْال ِجبَا َل ی َ
میفرماید « َو َ
الط َ
داود ساااتتیم کااه بااا او تساابی ر) مااگ گفتنااد …) وباااز هاام در آیااه  10سااوره ساابا) ماای
یـج َبا ُل أ َ ِّ ِو ِبگ َم َناهُ َو َّ
یار َو أَلَنَّاا لَاهُ ْال َحدِیا َد» ماا باه
فرماید َ « :و لَقَ ْد َ اتَینَا َد ُاو َد ِمنَّا فَ ْ اً ِ
الط َ
داود از ف ل تود ننمتگ بزرگ بتشیدیم ما به کوه ها و پرندگا )گفتایم اى کاوه هااا واى
پرندگا ا با او هم آواز شوید و همراه او تسبی تدا گویید)و آه را براى او نرم کردیم).

خواننده گان محترم !
ح ر داوود علیه السام درسار زمای بای مصار وشاام دیاده باه جهاا گشاود واز جملاه
نواسه های ینقوب علیه السام اس وتقریبا به ناه پشا باه ییای از فرزنادا ینقاوب مای
رسد ا
مؤرتی میگویند ایشاا ده پسار داشا کاه داوود از هماه کاوتیتر باود و باه شاپل توپاانی
مشپولی داش ا
ولی تود ح ر داود علیه السام نوزده پسر داش که از میا آنهاا سالیما جانشای او
شدا
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داوود علیااه السااام در سااال 1250
قبل از میاد توانسا اورشالیم رااز
تصااار کننانیاااا ازاد ساااازد وآنااارا
بحیاااپ پایتتااا اسااارا یل اعاااا بااادا
ردا
مطاااابق روایاااا عهاااد عتیاااق داوود
تااابو عهااد را کااه حاماال ده فرمااا
وتاااپ موسااای علیاااه الساااام ونساااته
اصالی تاورا بااود باه اورشاالیم اورد
وآنرا در منبد جدید جابجا کرد ا
تاااابو عهاااد یاااا صاااندو عهاااد
 ( Aron Ha-beritعبااااار از
صندوقی اسا مشاتمل بار دو لوحاه
سااانگی کاااه در آ ده فرماااا ر باااه
موسی علیه السام تحریار شاده وایا
نسااته اصاالی در صااندوقی اس ا کااه
در بیااااااا المقااااااادس توساااااااط داوود
گواشته شد )ا
ح اار داوود ) بااه فرمااا پروردگااار بااه ساااتت بی ا المقاادس آقاادام کاارد ومطااابق
روایا تاریتی ح ر داوؤد علیه السام) تهل سال بر بنی اسارا یل نباو و حیوما
کرد که از آنجمله هف سال در منطقاه ِحبارو التلیال اماروزی) و سای و ساه ساال آ
در اورشلیم بی المقدس) بودا کتاب مقدس کتاب ملوک 2/11ـ) 12
براساس کتب یهودی ح ار داوؤد علیاه الساام) در بیا المقادس درسا  71ساالگی
وفا یافته ودر قریه داوؤد که در تپه جبل صیهو موقنی دارد مدفو اس ا
در سااالهای کااه ح اار داوود بااه کاراعمااار بیاا المقاادس اناااز نمااود در ساا پیااری
عمر به وی یاری نیرد که کار اعمار ای بناای مقادس را باه پایاه
وکهنسالی قرار داش
اکمال برساند بنآ برای تیمیل کااری اعمااری ایا میاا مقادس باه فرزنادتوی ح ار
سلیما که جانشی ودر م پادشاه بنی اسر یل هم شد وصی فرمود ا
ح ر داود علیه السام به بنی اسرا یل اعاام داشا پروردگاار باه ما هادای فرماوده
بود تا برای تانه مقدس بسازم اما مشی الهی تنی تنلق گرفته که ایا تاناه مقادس را
فرزندم سلیما که وارپ و جانشی م اس به اتمام رساند.
بنآ کار اعمار بی المقدس را کاه ح ار داوود علیاه الساام انااز نماوده باود اداماه آنارا
ح ر سلیما علیه السام به نام منبد یاهییل سلیما پی برد وبه پایه اکماال رساانید ا
مطابق روایا تورا تیمیال بناای منباد مقادس ماد هفا ساال بای ساال هاای  961تاا
 967قبل از میاد یننی  970سال پی از میاد مسی را دربر گرف ا
درکتاب تاریخ اورشلیم نوشته حمیدی سیدجنفر منتشره مؤسسه انتشاارا امیار کبیار
سال  1364تهرا در صفحا  76و 78آ آمده اس  :ای میا مقدس در هجوم
صر تنداد از پادشااها بابال باود
نبوکد نصر بت النصر) دوباره ویرا شد ا نبوکد نَ َ
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ص ِر دوم فرزناد نباو پلسار اشااره دارد کسای کاه او لای حملاه باه
ای نام بیشتر به نبوکدنَ َ
هییل سلیما یهودیا در اورشلیم بنمل اورد ودر ام ناابودی هییال سالیما واساار
قوم یهود به او نسب داده میشود ا)
در اواتر قر ششم و در عصر کورو هتامنشی مجددا با نام بی همیقدا دوم بنا شاد
تا اینیه هفتاد سال پس از میاد مسی توسط تیتوس) سردار رومی بطاورکلی ویارا شاد
و برای بار سوم در زما کنستانتین امپراطور روم تجدید بنا شد و باه تادری تپییارا و
ا افاتی بر آ اورده شد ا
دیاااوار ندبهههه یااااا دیااااوار
بههههرا کااااه در فرهنااااگ
یهاااااود باااااه ناااااام حصاااااار
نربااای منااارو اسااا و
میگوینااااااد ایاااااا دیااااااوار
آتاااااااااااااری بازماناااااااااااااده
حصااارهای دوماای بیاا
«همیقاادا » بی المقاادس
اساااا کااااه از سااااال 70
ماایادی کااه تانااه تاادا بااه
دس ا «تیتااوس» سااردار
رومااای ویااارا شاااد ایااا
حصااااار بااااه مقاااادستری
میاااا بااارای قاااوم یهاااود
مباادل شااد زیاارا کااه قااوم
یهاااااااااااااااااااااااااود در دورا
پراکنااادگی تاااود همیشاااه
باااااه ساااااوی بی المقااااادس
نمااااز مااای گاااوارده و در
داتاااااال آ بااااااه نماااااااز و
عباااااااد میپرداتتهانااااااد
زعیتااااااااااااار اکااااااااااااارم
سرگوشاااااااا فلسااااااااطی
ترجمااااااااااااااه هاشاااااااااااااامی
) .58
رفسنجانی اکبر قم تاپتانه حیم
در آناز جنگهای صلیبی در مجماع کلرمهون) کاه باه دعاو پاا اوریهاتوس) دوم در
سااال  1095ماایادی در ای ا شااهر ترتیااب یاف ا پااا در یااک محفاال بزرگاای کااه باارای
تحریک مسیحیا اننقاد یافته بود طی بیانیه در مورد بی المقادس گفا  :ای یاارا مسای ا
آ سرزمی مقدس که از برکا وجاود متلا عیسای مسای تبارک یافتاهااا آ کلیسااهای
مقدس و آ امااک فروزانای کاه جهاا را تابنااک کارده بودناد اکناو درتلما و تاارییی
فرو رفته و از نترها ناپدید شدهاند هما بی المقادس کاه مایاه افتتاار و سرتشامه فیاا
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ما بود اینک به دس مسلمانا افتاده و به نیر از مآثر دینیِّه تود اثر دیگری در آ بااقی
نگواردهاندااا امروز بایاد باه جاناب بی المقادس رفتاه و آ سارزمی را از دسا ناصابی
گرفتااه و تااود وارپ آ هااا شااوید تاااریخ اورشاالیم نوشااته حمیاادی ساایدجنفر منتشااره
مؤسسه انتشارا امیر کبیر سال  1364تهرا صفحه  ) 206ا
همتنااااا وی در ایاااا تطابااااه تااااوی
اعاااام کااارد  :اگهههر اصهههخا م هههرم و
گنهکهههارم دهههم در ایهههن ههههاد اصهههترا
نماینههد ب ب ه یگههین گنادانصههان بخصههیده
می صود ب ب اصدار این فتوا دینی پاپ
تعدادم کثیرم از م رمین امع بهرام
زدودن گنادهههان خهههویی وبهههرام ن ههها
بی المگدس ون ها ببرخیهالی و بهرام
گهههرفتن وهههو و بخصهههی در ایهههن ههههاد
مگهههدس کههه توسهههی پهههاپ در یههه فتهههوا
ا الن گردیده بود وبیور وسهی توسهی
ردبهههران کلیسههها بخهههی ونصهههر کردیهههد ب
منسههه م صهههدند زعیتااار اکااارم کتااااب
سرگوش فلسطی صفحه ) 58ا
بنآ مجرما مسیحی در سال  1099باا
قااااو وارد بیاااا المقاااادس شاااادند ببهههه
الصخره را به کلیسای شهساورا تبادیل
کردنااااااد و داتاااااال و تااااااار آ را بااااااا
نقاشاااایها و تصاااااویر مساااایحیی ماااازی
ساااتتند وبرقبااه آ صاالیب مساایحیی را نیااز نصااب نمودنااد ا حمیاادی ساایدجنفر تاااریخ
اورشلیم تهرا مؤسسه انتشارا امیر کبیر  1364صفحه ) 18
خواننده محترم !
بی المقدس از جمله سرزمی مقدسی اس در کره بشری که رسال انبیاي توحیدي مانناد
ح ر اباراهیم ح ار موسا و ح ار عیسا علیهم الساام) در آ تساوی رساال
نموده اند ا
مفسار ومحاادپ قار دوم جهااا اساام «مقاتاال با ساالیما » مای فرمایااد  «:های در ایههن
سههرزمین نم باصههدب م ههر ني ه پیههامبرن بههر ن نمههاز گههزارده و یهها فرصههت ان و ملي ه از
فرصت ان خداوند بر ن گذصت باصد ا» واقنا ته زیبا فرموده اس ا
عتما بیا المقاادس زمااانی ناازد مساالمانا بااا عتمتاار ومهاام شااد کااه در سااال دهاام بنث ا
ساافری شاابانه اساارا و مناارا رسااول ر صاالی ر علیااه وساالم ازمسااجدالحرام بااه مسااجد
االقص صور گرف ا
تقدیر الهی همی بود که شهربی المقدس برای اولی مرتباه باه دسا مباارک رساول ر
صلی ر علیه وسلم بطور منجازه اساا گشاوده شاودا پروردگاار باا عتما ماا تواسا باا
منجزه تود یننی منرا یک حادثه تاریتی را در ای شهر رقم بزندا
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رسول ر صلی ر علیه وسلم در ای سفر لوای اسام رااز سوی تمامی پیاامبرا تحویال
نمود ورسول ر صلی ر علیه وسلم باه عناوا نمایناده اما اساام علمباردار پارتم اما
را بر دو گرف ا
طورییه متوکر شدیم مسجداالقص محل تاق ادیا توحیدي و ابراهیم اس و به همای
تااطر اسا سااه در قارآ عتاایم الشاا از آ باهعنوا «ساارزمی مقادس» نااام بارده شااده
اس ا
ایا قداسا منحصاار بااه فاارد باار
اهمی ا و حیثیاا بی ا المقاادس و
مسجداالقصااااا ناااااازد مساااااالمانا
افزوده اس ا
دی مقدس اسام دیا یهودیا و
دی مسیحی را دی الها دانساته
و انبیااا آنهااا را پیااامبرا راسااتی
و شاانا ر و اعتقااادا واقن ا ای ا
ادیا را توحیدي م داندا
دیااا مقااادس ح ااار اباااراهیم
) ینقاااااوب )
) اساااااحا
) همگ ا
) و عیس ا
موس ا
را از جمله پیامبرا بازرگ الها
محسااااااوب م سنااااااد و احتاااااارام و
قداس اعا براي آنا قا ل اس ا
فلسااطی زادگاااه پیااامبرا باازرگ
توحیدي تاو اساماعیل اساحا
ینقااوب یوس ا داوود ساالیما
عیسااا وسریاااا و یحیااا علااایهم و
عل نبینا اف ل الصاه و االسام
ـ م باشد ا
وجود اماس مقدس اسام اعم از قبور انبیا بزرگا صحابه و تابنی مسااجد و نیاره
نیز بر جنبه تقدس مسجداالقص افزوده اس ا
مسجداالقصاای بااه باورهااای اسااامی پیونااد عمیااق تااورده وبی ا المقاادس اولاای قبلااه گاااه
مسلمانا اس و مسلمانا پی ازآ که رو به کنباه نمااز بگوارناد ماد  17مااه باه ساوی
قدس نماز میتواندند و به همی دلیل مسجد مسجد قبلتی لقب گرف .
آ منجازهای کاه
اسامی مسجداالقصی به واقنه اسرا و منرا نبی اکرم ساندی یافا
به رسول میرم اسام ح ر محمد مصطفی صلی ر علیه وسلم اتتصا یاف .
ایا فرمااوده حااق تنااالی اسا  « :سههبحان الههذم اسههرم بعبههده لههیالد مههن المسه دالحرام الههی
المس د االبصی الذم بارکناحول لنری من یاتنا إن دوالسمی البصیر ».
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فت عتیم قدس به دس تلیفه دوم درساال  15هجاری رویاداد ا تلیفاه دوم امیار الماؤمنی
عمار با التطاااب بااا ورود مساالم آمیااز تااود و از تااال امااا ناماهای کااه بااه امااا نامااه
امنی کامل را برای مردم ای شهر به ارمپا آورد ا
عمری موسوم گش
تلیفه دوم اسام عمر ب تطاب در گام بندی بمنتور تنتایم بهتاری اماور دولتاداری یزیاد
ب ابی سفیا را به حیپ والی و عباده ب الصام را در مسند ق او نشاندند.
امیر المومنی ح ر عمر تنداد از صحابه کارام را کاه باایشاا وارد قادس شاده بودناد
وتیفه داد تا در بی المقدس سیون جویند و عاوه بر وتاای اداری باه امار تنلایم در
مسجداالقصی بپردازند ا از جمله ای صحابیو عبااده با الصاام متاوفی  34هجاری )
اولی قا ی در فلسطی و شداد ب أوس متوفی  58هجری) کاه هار دوی آ هاا در بیا
القدس دار فاانی را ودا گفتاه و در مقباره بااب الرحماه واقاع در بیارو از حصاار شارقی
مسجداالقصی به تاک سپرده شدند.
ر عنه روای اس که پیاامبر صالی ر علیاه وسالم
در حدیثی که از أب هریرة ر
فرموده  «:ال تصد الرحال إال إلى ثالث مسا د :المس د الحرامب ومس د الرسول صهلى هللا
لی وسلمب ومس د األبصى » سفر متصو به نی عباد جز به ساه مساجد باه های
جای دیگری جایز نیس مسجد الحرم مسجد پیامبر صلی ر علیه وسلم ومسجد اقصی)
ف یل مسجد نبوی در ای اس که شت پیامبر صلی ر علیه وسلم در کار اعمار ایا
مسجد سهم گرفته وتطاب باه مسالمانا فرماوده اسا کاه ثاواب تواناد نمااز در مساجد
نبوی بر تر از هزار نماز در نیر آ اس ا
بنآ در طول تاریخ تندادی کثیری از علمای شهیر جها اسام کشور های عربی واسامی
به منتاور فراگیاری علاوم باه ساوی مسجداالقصای عزیما کردناد کاه از آ جملاه میتاوا
ازمقاتل ب سلیما مفسر متوفی  150هجری) و امام اوزاعی ب عبدالرحم با عمار و
فقیااه اهاال شااام متااوفی  157هجااری) و امااام ساافیا الثااوری پیشااوای اهاال عاارا متااوفی
 161هجااری) و امااام لیااپ ب ا سااند عااالم مصاار متااوفی  175هجااری) و امااام محمااد ب ا
إدریس شافنی از ا مه اربنه متوفی  204هجری) وتنداد کثیری دیگری نام برد ا
در سافری کاه ما نویسانده ایا مقالاه ) در مااه جنااوری  2019مایادی بااه بیا المقاادس
داشتیم بند ازنمااز صاب پروردگاار باا عتما بارایم توفیاق نصایب نماود تاا باه قبرساتا
صحابه شهدا ومسلمانا باه «ببرسهتان مگبهره بهال الرحمه » رفتاه وباه اروا شاهدا
اتحا دعا نمودیم ا
قابل یاد اوری اس که «:مگبره بهال الرحمه » ییای از مشاهور تاری هادیره مسالما در
بی المقدس می باشد ای قبرستا در دیاوال شارقی مساجد االقصای موقنیا دارد ایا
مقبره از بال اآلسهبای آنااز وتاا اتیار دیاوال شارقی تاا نزدیاک قصاور االماوی در طار
جنااوبی ای ا دیااوال ادامااه ماای یابااد ا مساااح ای ا قبرسااتا بااه  23دوناام میرسااد در ای ا
قبرستا صحابه کرام ومجاهدی که در فت قدس فتح مرم وفتح االیوبی ) سهم گرفتاه
اند مدفو هستند از آنجمله میتوا از عباد ب الصام وشداد ب اوس نام برد ا

صدّاد بن أوس :
مگبره َ
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شدِّاد ب أوس از جمله ییی از محدثی مشهور جها اسام می باشاد
صحابی جلیل القدر َ
طورییه در فو هم یاد اور شدیم وی به همرای امیر المومنی ح ر عمر تلیفاه دوم
اسام به بی المقدس تشری اوردند وبنابرحیم ح ر عمر بحیپ قا ی دیار فلساطی
تنیی شدند ا
صدّاد بن أوس ب ثاب انصاری نجاری مادنی از قبیلاه بن ُح َدیلاه باود ساه نساب آنهاا باه
َ
عمروب مالك ب ن ِّجار میرسد او برادرزاده حسا ب ثابا شااعر مشاهور صادر اساام
اس ا
پدر شدِّاد اوس از جمله انصاری بود سه در بین عقباه نیزح اور داشا وباه گفتاه ابا
سااند ح اار عثمااا ر ) بنااد از مهاااجر از میااه بااه مدینااه در تانااه اوس ب ا ثاب ا
زندگی می کردا
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همتنی پیامبرصلی ر علیه وسلم در جریا عقد مؤاتا میا مهاجرا و انصار میاا
اوس ب ثاب و عثما پیما برادری بس ا
اوس در جنگ ها ونزوا متنددی از جمله در جناگ بدرباه رساول صالی ر علیاه وسالم
اشتراک داش ا
مؤرتی مینویسند :شدِّاد با اوس در ساال  58درعمار  75ساالگی در بی المقادِّس وفاا
یاف ودر هدیره مسلمانا در باب رحمه مدفو اس انا ر وانا الیه راجنو ا

مگبرۀ بادة بن صام (رض):
عبادة ب صام ییی از بزرگاا و اصاحاب پیاامبر رساول ر صالی ر علیاه وسالم در
مدینااه بااود و در بین ا عقبااه ح ااور داش ا ا او در جنگهاااى باادر احااد تنااد و همااه
جنگهاى دیگر پیامبر صالی ر علیاه وسالم رامنیتای وهمارای نماوده وباا مسالمانا در
جنگ شام اشتراک کرد ودر فت مصر با عمر اب النا همراه باود وباا منیتای ح ار
عمر به بی المقدس امد وبه اسا س حیم وفرما آنح ر بحیاپ قا ای فلساطی تنیای
شد در سال  34هجر به عمر  72سالگی وفا یاف ودر بی المقادس درمقباره بااب
الرحمه مدفو می باشدا انا ر وانا الیه راجنو ا

وصی نامۀ باده بن صام

(رض) ب پسری:

در راوی ا کااه امااام احمااد از ولیااد با عباااده نمااوده آمااده اس ا کااه عباااده ب ا صااام بااه
پسر در مورد «ایمان ب اندازه خیر و صر» تنی وصی فرموده اس :
ولید ب عباده میگوید :نازد عبااده درحاالی رفاتم کاه ماری باود و مارگ را تصاور مای
نمودم بنابرای گفتم :ای پدرم برایم وصیتی کا و در نصایح بارایم بیاو گفا  :مارا
بنشانید هنگامی کاه وی را نشاانیدند گفا  :ای پسارم تاا زماانی کاه باه تقادیر تیار و شار
ایما نیاوری طنم ایما را نمیتشی و به حق حقیق علم باه تداوناد را درک نمینماایی
گفتم :ای پدرم تگونه میتوانم بدانم که تقدیر تیار و شار تیسا ف گفا  :اینیاه بادانی آنتاه
به تو نمیرسیده و آنته به تو رسیده از تو رد نمیشدها ای پسرم ما از
از تو رفته اس
رسول تدا صلی ر علیه وسلم شانیدم کاه میگفا  « :اولای تیازی کاه تداوناد آفریاد قلام
بود بند از آ باه او گفا  :بناویس و قلام در آ سااع هار تیازی را کاه تاا روز قیاما
میباشد نوش »ا ای پسرم اگر بمیری و به ای منتقد نباشی داتل آت میشوی .ترموی
ای روای را از ولید ب عباده از پدر روایا نماوده و گفتاه :حسا صاحی و نریاب
اس تنانیه در تفسیر اب کثیر ) ۴/۲۶۸آمده اس .

خواننده محترم!
در م بازید از اماک تاریتی ودینی در شهر زیبا بیا المقادس باه کاوه زیتاو کاه در
شر و مجاور شاهر قادیمی اورشالیم قاراردارد رفتایم ادر دامناه ایا کاوه درتتاا وباا
های بزرگی از زیتو قرار دارد ودر بت جنوبی ای کاوه هادیره بزرگای یهاودا وجاود
دارد اکه تنداد مقبره ها در ای گورستا به ییصادو پنتااه هازار کاور میرساد در دامناه
ای کوه بانی اس بنام «جتسیمانی » که مطابق روایا انجیل در ای با ماادر ح ار
عیسی علیه السام بی بی مریم نیز مدفو می باشدا
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مگبرۀ نواسۀ سیدنا حضر

مر (رض):

مقبااره عبااد الاارحم ب ا محمااد ب ا عبااد
الااارحم بااا یوسااا النماااری النلیمااای
الحنبلاااای نواسااااه ساااایدنا ح اااار عماااار
ر ) در نزدیااک کلیسااای مشااهور بنااام
کلیساااای «کهههل االمهههم » در بااادای کاااوه
زیتاااااو در فاصاااااله کمتااااار از قبرساااااتا
مسلمانا موقنی دارد ا
سلسااله نسااب عبااد الاارحم ب ا محمااد ب ا
عباد الارحم با یوسا النماری النلیماای
الحنبلی باه عباد ر با عمار با التطااب
میرسد ا
ناااامبرده عبااادالرحم بااا محماااد) روز
 13وی القناااااااده  860هجاااااااری 1455
میادی در منطقه جلیل بیا المقادس در
یااک فامیاال دیناای وعلماای متولااد گردیااده
پاادر ا قا اای بیا المقاادس بااود ا وی تنلیمااا دیناای رااز علمااا مشااهور قاادس از جملااه
شاایخ عبااد ر ب ا محمااد القلقشااندی فاارار
گرف ا ایشا نتر به اساتنداد کاه داشا
درسااا  18ساااالگی اجاااازه ناماااه تنلااایم
قواعااد عرباای حفاات قاارآ عتاایم الشااا
وحاااادیپ شااااری را بدساااا آورد وبااااه
منتور کسب تحصیا عالی در سالهای
 880هجری  1475میادی ) به قاهره
رف وتا سالهای  889هجاری ـ 1475
میادی ) در قاهره باه تحصایا تاوی
ادامه داد بنادآ باه منطقاه الرملاه فلساطی
برگش وبحیپ قا ی اجارا وتیفاه نماود
بندآ دربی المقدس مسؤلی ق ا ی بیا
المقدس را بدو گرف و در ساال 927
هجاری  1521ماایادی در بیا المقاادس
وفا یاف اانا هللا وانا الی را عون
یادداص  :منرفای ساایر شاهدای مادفو
در بیاا المقاادس ا شااا ر تنااالی در
سفر های بند م ادامه تواهد شدا
بی المقدس
جنوری 2019
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