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Study" 
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In the twentieth century 

حسن عبد هللا حسن مهنا الباحث/   

 ملخص 

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

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

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

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

 ، لذا فقد جعلته موضوع دراستً . 

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

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

 السالم كما ٌحوي أٌضا مشهد لقبر سٌدنا ٌوسف علٌه السالم . 

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

 من حٌث الطراز ، ولعل جوهر البناء فٌه هو الحٌر . 

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

 وقد قمت بالحدٌث فً هذا البحث عن وصف دقٌق لمحتوٌات الحرم اإلبراهٌمً الشرٌف . 

ت إلاى وصاف أساطل المساجد اإلبراهٌماً ، ثام فتناولت الحدٌث عن عمارة الحٌر ، ثم انتقلت إلى وصف المئذنتان وتوجها

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

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

حدٌث عن مداخل الغار الشرٌف ، ثام تحادثت عان دكاة الماؤذنٌن ، ومان ثام انتقلات إلاى مشااهد القباور فاى باإلضافة إلى ال

 الحرم اإلبراهٌمً الشرٌف . 
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