






ونحن نقدم هذا الكتاب للقراء، فاإنه ي�شعدين اأن اأتقدم بال�شكر اجلزيل والتقدير العايل 
واالمتنان لـ “بنك االأردن دبي اال�شالمي” ولرئي�شه التنفيذي ال�شيد �شامي االفغاين لرعايتهم 
”  اذ لوال دعم البنك،  هذه الطبعة من كتاب “املقامات واالأ�شرحة وامل�شاجد القدمية يف االأردن

ما كان لهذا الكتاب ان ي�شدر.

 كما اأ�شكر من الذين عملوا معي ليكون هذا العمل ناجزاً الدكتور هايل ط�شطو�ش، الذي 
عمل يف البحث بعلمية ومو�شوعية.

وال�شكر مو�شول ملعايل وزير االأوقاف وال�شوؤون واملقد�شات اال�شالمية الدكتور هايل داود 
الذي رحب بالفكرة واأمدها معنوياً وو�شع بني اأيدينا كتبا ومعلومات من الوزارة اأفدنا منها، 

واتقدم ب�شكر خا�ش الى هيئة تن�شيط ال�شياحة.

وال�شكر كذلك للمخرجني ابراهيم احلطاب وبالل املالح، واأي�شاً طاقم مكتبي الذي اأجرى 
االت�شاالت وتابع وحر�ش ان يتكامل العمل.

شكر وتقدير 

املوؤلف 

�شلطان احلطاب
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 مقام النبي شعيب
�أر���ض  يف  ومقام  موقع  من  �أك��ر    �شعيب  للنبي 
جنوب  15كم  بعد  على  يقع  فمقامه  �ملباركة،  �لأردن 
يف  عمان  �لعا�شمة  من  و40ك��م  �ل�شلط  مدينة  �شرق 
عنه  يتحدث  �ملقد�ض  و�ل��ك��ت��اب  با�شمه،  ي�شمى  و�د 
با�شم )يرول(53 وكاهن مدين وحمو مو�شى، و�شعيب 
�إبر�هيم  �أولد  �أح��د  مدين  بن  ي�شجر  بن  ميكيل  بن 
وقبل ل��وط  بعد  كانت  بعثته  ل��وط،  بنت  و�أم��ه   �خلليل 

 . مو�شى

�شهد مرقد �لنبي �شعيب جتديد�ت عديدة، كان �آخرها 
ملقامات  �لها�شمي  لالعمار  �مللكية  �للجنة  نفذته  ما 
جذري  ب�شكل  �ملوقع  ط��ور  حيث  و�ل�شحابة  �لأنبياء 
م�شجدً�  �ل�شريف  مرقده  جانب  �إل��ى  لي�شم  وحديث 
و�شطه  حو�ض  يتو�شطها  �لأغ��ر����ض  متعددة  وق��اع��ة 
نافورة حتيطه �أروقة مظللة، ومت بناء م�شلى للرجال 
للإمام  و�شكن  �شحية  ومر�فق  ومكتبة  للن�شاء  و�آخ��ر 
�حلديث  و�لبناء  �ل�شرورية،  �ملر�فق  وكافة  و�مل��وؤذن 
جميل �ل�شكل مبني من �حلجر �لأبي�ض له مئذنة ترتفع 
�شريح  بد�خلة  بي�شاء،  قبة  وتعلوه  م��ر�   30 ح��و�يل 

مقامات األنبياء والرسل
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نبوخذ  من  حلمايته  فيه  �خفي  قد  �لعهد  تابوت 
ويف  رب��ه،  مو�شى  خاطب  �جلبل  هذ�  ومن  ن�شر، 
ف�شيف�شائية  �أر�شية  ذ�ت  كني�شة  بنيت  �ملوقع  هذ� 
ر�ئعة ودير منذ نهاية �لقرن �لر�بع للميالد تو�شعت 
حتى �أ�شبحت جتمعا و��شعا ياأتي �ليه �حلجاج من 
�ملجمع من�شة ميكن  بقايا هذ�  و�أم��ام  كل مكان، 
حلم،  وبيت  و�لقد�ض  �مليت  �لبحر  م�شاهدة  منها 
كما و�شع فيها ن�شب تذكاري برونزي ميثل �أفعى 
مرفوعة على �شليب، �إ�شارة �إلى �لأفعى �لتي رفعها 
يقع جبل  �مل�شيح،  �ل�شيد  �شلب  كما ميثل  مو�شى، 
تبعد  "ماأدبا" �لتي  �لف�شيف�شاء  مدينة  نيبو غرب 
م�شب  على  وي�شرف  33ك��م  عمان  �لعا�شمة  عن 
هذ�  عرف  وقد  �أريحا،  مدينة  وعلى  �لأردن  نهر 
�جلبل قدميا بعدد من �لأ�شماء منها نبه و�بارمي 

مقامات األنبياء والرسل











































































































































































































































جاللة �مللك عبد �هلل �لثاين، ير�فقه �شمو �لمري �حل�شني ويل �لعهد، ي�شارك �مل�شلني �أد�ء �شالة �جلمعة �لأخرية من �شهر رم�شان �ملبارك يف م�شجد عجلون �لكبري

































تاأ�ش�ض بنك �لأردن دبي �لإ�شالمي يف عّمان، يف �ململكة �لأردنية �لها�شمية، و�شّجل ب�شفته �شركة 
�ل�شناعي.  �لإمناء  بنك  با�شم   8 �لرقم  بتاريخ 1963/6/23 حتت  �ل�شركات  �شجل  عامة يف  م�شاهمة 
حيث تاأ�ش�ض مبوجب �لقانون رقم 5 ل�شنة 1972 و�لذي مت �إلغاوؤه مبوجب قانون �إلغاء قانون بنك �لإمناء 

�ل�شناعي رقم 26 لعام 2008، وحل حمله بنك �لأردن دبي �لإ�شالمي حلوًل قانونيًا وو�قعيًا.

�لإ�شلمية  �ل�شريعة  �أحكام  وفق   2010/1/17 بتاريخ  �أعماله  �لإ�شالمي  دبي  �لأردن  بنك  با�شر 
وتعليمات �لبنك �ملركزي وقانون �لبنوك �لأردين.

بنك �لأردن دبي �لإ�شالمي م�شرف �إ�شالمي متكامل يجمع �لقيم �لإ�شالمية �لر��شخة مع �أحدث 
و�أعلى م�شتويات �خلدمات �مل�شرفية. موؤ�ش�شة م�شرفية ر�ئدة تقدم ملتعامليها منتجات ذ�ت جودة 
عالية بلم�شة �شخ�شية لتلبي بذلك �حتياجاتهم جم�شدة فل�شفة و�حدة و�شعارً� ثابتًا - مبادئ ر��شخة، 

حلول مبتكرة.

ي�شعى �لبنك �لى تطبيق قيم �لتنوع و�حلد�ثة بالإ�شافة ليكون ر�ئدً� يف عك�ض قيم �لعد�لة و�ل�شفافية 
�شمن جميع ما يقوم به من �أن�شطة. نقدم منظومة من �حللول �لبنكية �ملتو�فقة مع �ل�شريعة �لإ�شالمية 
ب�شيغة ع�شرية من خالل �شبكة متنامية من �لفروع وعددها �شبعة ع�شر فرعًا منت�شرين يف جميع �أنحاء 
�ململكة، ون�شعى جاهدين دومًا لتطوير خدماتنا وحتديث منتجاتنا مبا يتو�فق مع �لأحكام �لإ�شالمية. 
يوفر بنك �لأردن دبي �لإ�شالمي �أي�شًا حلوًل م�شرفية متويلية لل�شركات و�ملوؤ�ش�شات �لكبرية و�ملتو�شطة 
�حلجم من خلل خدمات ومنتجات مالية �إ�شلمية متنوعة وحلول مبتكرة تتفّهم وتلبي جميع �لإحتياجات 
�لتمويلية لهذه �ل�شريحة. كما ويويل �هتمامًا خا�شًا لكبار متعامليه من خالل باقة من �خلدمات �خلا�شة 

�لتي تلبي تطلعات هذه �لفئة. 

بالتقدم، و�للتز�م  �أوفياء جلذورنا وقيمنا وتقاليدنا. ندمج �لر�ث  للحد�ثة دومًا ول نز�ل  نتطلع 
متميزة  فريدة وجتربة  �لإ�شالمي خربة  دبي  �لأردن  بنك  مع  �مل�شرفية  تعامالتك  من  لنجعل  باملرونة 

تتجّدد يوميًا، �إ�شافة �إلى تطبيق �أحدث �لتكنولوجيا و�أف�شل �ملمار�شات �لعاملية.

عن الراعي .. 

بنك االردن 

دبي اال�سالمي 

ال�شيد �شامي االأفغاين
مدير عام بنك االأردن دبي االإ�شالمي





�ململكة �لأردنية �لها�شمية
رقم �لإيد�ع لدى د�ئرة �ملكتبة �لوطنية

)2015/5/1927(

يتحمل �ملوؤلف كامل �مل�شوؤولية �لقانونية عن حمتوى م�شنفه ول يعرّبهذ� 
�مل�شنف عن ر�أي د�ئرة �ملكتبة �لوطنية �أو �أي جهة حكومية �أخرى.


