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 قدمة امل •
  األقصى ومزاياه خصائص املسجد  •
  ومضات من التاريخ القدمي للمسجد األقصى وبيت املقدس  •
 بيت املقدس وأحداث اإلسراء واملعراج  •
 الفتح اإلسالمي لبيت املقدس  •
 يت املقدس يف العهد األموي والعباسي ب •
 بيت املقدس يف عيون الرحالة املسلمني  •
 األحوال السياسية عند بداية دخول الصليبيني للمشرق  •
 قوط القدس وأصداؤه س •
 حترير القدس من الصليبيني  •
 القدس يف عهد املماليك والعثمانني  •
 دليل املسجد األقصى بكافة معامله  •
 القدس أسرية يف يد اليهود واإلجنليز  •
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 الرحيم بسم اهللا الرمحن

 

، وأبداها إىل األشياء حبكمته احلمد هللا بارئ النسم، وموجد اخللق من العدم، قدر
واخلالق املدبر، والعزيز املتجرب، تعاىل  الوجود بقدرته، فهو احلكيم القادر، واملريد القاهر،

أنظارهم وهو أعلم مبا عملوا ودانوا، ليس  عن خلقه وهو معهم أينما كانوا، وغاب عن
خملوق ومصنوع وهباء، وهو السميع البصري  كمثله شيء من األشياء، إذ كل شيء غريه

  . ليه ترفع اَألكُف بالدعاءإ

نه كم له من لطف خفي خبلقه وهم عنه غافلون، وكم أمهل سبحا.. نهسبحا
يتوبون، وكم أعلى شأن الطائعني ورفَع، وذكّر األمساع  املذنبني منهم لعلهم إليه

 أظهر ذله بني يديه، وتربأ من حوله وطَوله التجاًء إليه، أمحده محد من. بفضائلهم وقرع
جوارحه بالثناء عليه، ال أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت  وأشكره شكر من نطقت

إال اهللا وحده ال شريك له، له امللك وله احلمد وهو على  على نفسك، أشهد أن ال إله
  . كل شيء قدير

 
حممد : والسالم التامان الكامالن على سيد اخللق أمجعني، وخامت األنبياء واملرسلني والصالة

  . عبداهللا بن

 أشهد أنه عبد اهللا ورسوله، وصفيه وخليله، أرسله باهلدى ودين احلق ليظهره
 على الدين كله ولو كره املشركون، فأدى األمانة وبلّغ الرسالة، وكشف الغمة ونصح

  . األمة، وجاهد يف اهللا حق جهاده حىت لقي ربه راضياً مرضياً

القلوب ودوائها، وعافية األبدان على سيدنا حممد طب  اللهم صلِّ وسلم وبارك
وعلى آله وصحبه يف كل حملة ونفس عدد ما هو معلوم  وشفائها، ونور األبصار وضيائها،

  . لك

  
القدس من أقدم وأقدس املدن الشرقية، بل هي من عرائسها املَجِلية  فإن مدينة

 امللوك العظام، الياقوتية، خطب ودها على مدى حقب التاريخ القدمي كافة ودررها
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الكبار، والقواد الطاحمون، وتفيأ ظالل جدراا واستنشق عبري هوائها ومتتع  والسالطني
 دوحها وبساتينها األنبياُء املخلصون، والعلماُء املبدعون والصلحاُء املتبتلون، ببهي منظر

وبناء  ا،وحاول هؤالء وأولئك مجيعاً التودد إليها واكتساب بركتها وترك آثار شاهدة فيه
 معابد ومساجد ومصليات يف جنباا، حىت غدت خمزن الذكريات التارخيية ملختلف

  . احلقب، وأصبحت الشاهد الناطق مبخلفات امللوك والدول والشعوب

العروس مل تسلم من غضبة اجلبابرة الطغاة، وال نقمة اجليوش  بل إن هذه املدينة
تحِن هامتها أمامهم، ومل تبذل شرفها يف إذ مل . املتربصني اجلرارة، وال حقد العداة

ومرات، واستبيحت كرات بعد كرات، وذاقت الغصص  فدمرت مرات... عتبام
  . ونفثت الزفرات

  . املقدس، أو إيلياء، أو مدينة داود، أو يبوس، أو أورشليم إا القدس، أو بيت

القدمي عصر من العصور، أو حقبة من احلقب، منذ  مدينة مل تغب عن ذكريات
امسها لدى البعض بآدم من حيث أقدمية بناء مسجدها  اقترن... الغابر إىل احلديث املعاصر

إبراهيم ولوط وداود وسليمان وموسى وعيسى وحيىي  املقدس، مث تردد ذكرها مع نبأ
  . الصلوات والتسليم وزكريا وحممد عليهم مجيعاً أفضل

التوراة واإلجنيل  :لثالث الرئيسيةذكر امسها أو أشري إليها يف الكتب السماوية ا
األقدمني واليهود  والقرآن، وكانت حمور االهتمام ومدار األحداث يف عهود العرب

والصليبيني احلاقدين، والتتار  الغابرين والفرس والروم املتصارعني، واملسلمني الفاحتني
  . الدمويني الغازين واإلجنليز املستعمرين مث اإلسرائيليني

مرسل، أو  إما لنيب: هلا مع إشراقة كل مشس سطر خالد يف التاريخمدينة كان 
أو شاعر  مِلك حمنك، أو حواري داٍع، أو صحايب جليل، أو عامل مفكر، أو متعبد منقطع،

 !!مرهف، أو فنان مبدع

حتريك عزمي، وتوكيد القصد  وهذا اد التليد ملدينة القدس من بعض أسباب
التارخيية، اليت تتعلق ذه املدينة العظيمة  مث جتميع املادة العلميةلدي، يف االهتمام والتتبع، 

وترتيب حقائقها، وجتلية غوامضها، وبسط  اخلالدة، مث نظم عقدها، ونثر أزاهريها،
  . مزاياها، وضم ثناياها

الغابر للقدس مل يكن السبب الوحيد واحملرك الفريد، بل لو مل يكن  لكن اد
ن يل يف األحداث احلية والوقائع احلالية والظروف الواقعية لكا ذلك كله موجوداً
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واملنطقة ) فلسطني(واإلقليم املبارك ) القدس(على املدينة العظيمة  والتخوفات املستقبلية
أكرب  -  وأنا جزء من ذلك كله - )العامل اإلسالمي(والعامل املهتم ) العربية الدول(ااورة 

ب ومربر للكتابة اليت تلِْفت األنظار إىل األخطار، وحمرك، ومهيج وسائق، وسب دافع
 الدقائق من احلقائق، ومتيط اللثام عما استتر من نوايا العدو واآلثام، فيما يتعلق وتكشف

  . مبالقدس الشريف ومسجدها املبارك وشعبها املسل

مستهدفون، أفراداً ومجاعات، وحكومات  - مسلمني وعرباً -  إننا مجيعاً
الصهيونية املعاصرة، اليت دعمتها وقوى  أنظمة وشركات، للهجمة اليهوديةومؤسسات، و

وحديث، مل يكن يف يوم من األيام متخفياً  ساعدها وشد أزرها مكر صلييب مسيحي قدمي
  . وال مستتراً، وال جمامالً وال متعذراً

فاملسلمون اليوم ال يواجهون اليهود وما يف نفوسهم من حقد قدمي وثارات 
فقط، بل إم بكل صراحة وعالنية كذلك يف مواجهة النصارى الذين قد  ية ماضيةتارخي

أفواههم وما ختفي صدورهم أكرب، فكان من نصارى عصرنا لليهود  بدت البغضاء من
الدعم املايل والتأييد السياسي واملدد  - خضم هذا الصراع يف - الغازين لبالدنا

ات املساندة، والتهديدات واإلرعادات البيانات والتصرحي العسكري، وكانت منهم
املقاتلة، والتعهدات املتكررة املطمئنة إىل مصري واحد  املتوعدة، واألعتدة واألسلحة

كيف ال، والنصارى املعاصرون مل ينسوا احلروب الصليبية  اليهود والنصارى،: للطرفني
جوا منها خائبني ودمروا فيها كل ما نالته أيديهم، وخر اليت حشدوا فيها كل طاقام،
  . خيبتهم يلعقون جراحهم، وجيرون أذيال

   !أمل حيق بعد ذلك أن نكتب باستفاضة عن القدس؟

مبدينة القدس تارخياً نسرده بأمانة، وعقيدة نتحث عنها بإخالص  ويأيت االهتمام
تتعلق باملكان والناس واألحداث، وأماينّ وأحالماً وتطلعات تداعب  وتفاعل، وفضائل مجة

القدس (يف الوقت الذي تشهد فيه أرض اإلسراء وما حوهلا ... الفؤاد يال ويضطرم ااخل
وما هي إال جهاد ) ثورة(وأمساها آخرون ) انتفاضة(أمساها البعض  أحداثاً) وفلسطني

وصراع وجود بني عقيدتني متنافرتني ال ميكن أن تتعايشا معاً ما  أويل، وحرب واضحة،
تسعى لتزييف التاريخ وتغيري معامل األرض وطمس الوجود اليهودية  دامت الصهيوينة
  . األحالم املريضة على حساب العرب املسلمني يف فلسطني البشري، وحتقيق

الصهيوينة عن ذلك، ألنه أساس بنيتها وقاعدة عمودها  ولن تتخلى العقلية
اإلنصاف بالسالم واألمن والتعايش السلمي والعدل و وأركان دعوا، فكيف هلا أن تؤمن
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اليت قامت على اغتصاب األرض وطرد الشعب  وهي!!! وغري ذلك من مفردات وكلمات
   وانتهاك احلقوق؟

جحافلهم القسم الشرقي من بيت املقدس يف عام  إن اليهود منذ أن دخلت
الدؤوب املتواصل لطمس املعامل التارخيية   مل يتوقفوا حلظة واحدة عن العمل١٩٦٧

وتعطيل كل بقعة شريفة وأثر خالد للمسلمني،  يتها السكانية، وهدمللمدينة، وتغيري جغراف
إليه النصيب األكرب من املكر واألذى، إىل  وذلك ابتداء من املسجد األقصى الذي يوجه

لتدنيسه، إىل احلرم القدسي مبا فيه من  مسجد قبة الصخرة الذي جرت عدة حماوالت
منه، إىل حي املغاربة الذي هدم  حائط الرباق الذي استوىل اليهود على قسم كبري
اإلسالمية، إىل طمس مقابر حوت  بالكامل، إىل حفر األنفاق حتت أساسات املقدسات
الوقفية القدمية إىل مراكز للسلطة  جدثَ بعض الصحابة والتابعني، إىل حتويل املدارس

 على تفريغ القدس على بيوم، إىل العمل اإلسرائيلية، إىل إجالء سكان القدس واالستيالء
والتعليمية، إىل العمل اجلاد على تزييف تاريخ املدينة  من مجيع املؤسسات اإلسالمية اخلريية

آالف السنني، إىل توسيع رقعة القدس الكربى لتضم  وإظهاره باملظهر اليهودي عرب
لمة ال جيعل القدس مدينة ذات أغلبية يهودية وأقلية مس األراضي اليت سكاا من اليهود مما

  . النصري والظهري صوت هلا وال حقوق بعد أن فقدت

القدس  يف خضم هذا الواقع املرير والظرف اخلطري يأيت حديثنا عن... نعم
 مدينة ..مدينة السالم واإلسالم... اإلسالمية عروس املدن ودرة عقدها وتاج هامتها

  . وأشباهلما ح الدينمدينة عمر وصال... مدينة التضحيات والذكريات... املاضي واحلاضر

لعباده املؤمنني،  القدس للمسلمني، اليوم أو غداً، فالعاقبة للمتقني، وهذا وعد اهللا
  . دون ذلك ولن خيلف اهللا امليعاد، ولن تقف آلة اليهود العسكرية مهما عظمت

مث  والقدس للمسلمني ألم هم الذين بذلوا أرواحهم رخيصة حىت أخرجوا الروم
جرارة  التتار منها، ودفعوا عنها غائلة وشرور ومكائد تسع محالت أوروبيةالصليبيني مث 

حىت  يف األرض فساداً استترت وراء الصليب، وزعمت أا تريد محاية املسيحيني، فعاثت
 أُخرجت منه قهراً، فأين كان اليهود كل هذه القرون الطويلة من احلروب املريرة

   !!!واألحداث اجلسيمة

عنها وال التفريط  ، ألا أرض وقفية ال حيق بيعها وال التنازلالقدس للمسلمني
فاهللا سبحانه . مقدوره يف شرب منها، ال لليهود وال لغريهم، فليس ذلك ألحد أبداً وال يف

عليه وسلم، اليت  أمة حممد صلى اهللا... جعل هذه األرض املقدسة ألطهر وأقدس أمة
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الزمن على وجه   مرور األزمنة، ويف ايةجاءت البشارات بأا الغالبة دائماً على
وغلت  اخلصوص، يف هذه البالد الطاهرة، مهما تكالب أعداء اهللا وتقادم الزمن

  . التضحيات

 
اإلسالم واإلسراء، أو  وما سنستعرضه يف هذا الكتاب من تاريخ وأحداث وقعت يف أرض

 وكشف ركام الزيف ...ارتبطت ا، إمنا حناول من خالله تسليط الضوء على احلقيقة
السليب، وفلسطني  عنها، مع استثارة محية املسلمني مجيعاً ليهبوا دفاعاً عن األقصى

  . الطاهرة، واإلسالم اجلريح

  . وإليه جنأر بالدعاء... العون ومنه نستمد... فعلى بركة اهللا منضي

ا إليه، وأَِعنا على ما ندبنا أنفسن اللهم يسر الصعب، وقرب البعيد، وحقق اآلمال،
 . جميب إنك مسيع... وارزقنا القبول بعد حسن القصد
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   :مقدمة

 لبيوت اهللا يف األرض مزية خاصة من حيث نسبتها إىل اهللا، وترداِد املالئكة
لذلك ... عليها، وإلف قلوب املؤمنني هلا، واختاذها مواطن للعبادة واالنصراف عن الدنيا

  .انت املساجد أفضل بقاع األرض على اإلطالقك

خاصة ومزايا كبرية تفوق ما أعطيت بيوت اهللا  إال أن لبعض املساجد فضائل
  ...األخرى من مرتلة ومكانة

املسجد احلرام يف مكة املكرمة، : املساجد املفضلة على غريها ثالثة وأهم تلك
  .  يف بيت املقدساملدينة املنورة، واملسجد األقصى واملسجد النبوي يف

احلرام واملسجد األقصى بالرجوع إىل املصادر  وباإلمكان معرفة فضائل املسجد
  ).الشهرية يف العامل تاريخ املساجد(اخلاصة، ومنها كتابنا 

   :مزايا املسجد األقصى املبارك

   :وهي كما يلي... هنا فضائل املسجد األقصى وسوف نسرد باختصار

   :شد الرحال إليه) ١

املسجد األقصى والسعي بقصد عبادة اهللا وإقامة شىت أنواع العبادات  زيارةإن 
والدعاء والصوم واالعتكاف والذكر وقراءة القرآن سنة متفق عليها عند  فيه، كالصالة

ملا ثبت يف الصحيحني عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا  علماء املسلمني،
مسجدي هذا، واملسجد احلرام، :  إال إىل ثالثة مساجدال تشد الرحال: (عليه وسلم قال

إمنا يسافر ( ويف رواية )...تشد الرحال إىل ثالثة مساجد(ويف رواية ، )واملسجد األقصى
  ).الكعبة ومسجدي هذا ومسجد إيلياء: مساجد إىل ثالثة

  . إعمال املَِطي وهذا ما يقصده العلماء بشد الرحال أو

يدفعهم إىل ذلك  احل أم رحلوا لزيارة املسجد األقصى،وقد نقل عن السلف الص
: بنت سعد قالت حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الذي رواه الطرباين، فعن ميمونة
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ائتوه فصلوا فيه فإن  أرض احملشر وأرض املنشر،: يا رسول اهللا أفتنا يف بيت املقدس؟ قال(
من مل : إليه؟ قال ن مل يستطع أن يتحمليا رسول اهللا فم: قلنا. صالة فيه كألف صالة

  ).زيتاً كان كمن أتاه يستطع أن يأتيه فَلْيهِد إليه زيتاً يسرج فيه، فإن من أهدى إليه

   : الصالة فيه مضاعفة األجر)٢

األقصى املبارك مضاعفة مبا يساوي مخسمائة ضعف أو ألف  الصالة يف املسجد
وكان ممن جاور يف بيت  - داء رضي اهللا عنهأيب الدر روى الطرباين والبزار عن. ضعف
الصالة يف املسجد احلرام مبائة ألف : (اهللا عليه وسلم قال رسول اهللا صلى: قال - املقدس

بألف صالة، والصالة يف بيت املقدس خبمسمائة  صالة، والصالة يف مسجدي هذا
  ).صالة

ألف ضعف، إىل املضاعفة للصالة الواحدة ب وإذا كانت بعض األحاديث تشري
مسألة فضيلة أكثر منها مسألة عدد، وهذا ما  وبعضها يشري إىل مخسمائة ضعف، فاملسألة

  .كان يأخذه السابقون يف احلسبان

   :ااورة سنة مستحبة) ٣

بيت املقدس مستحب عند كثري من  وتبعاً لذلك فإن ااورة واملقام يف مدينة
والثواب، مما ال حيصل له يف غري بيت  الطاعاتالعلماء، ملا حيصل يف ذلك للعبد املسلم من 

ولذلك فإن بيت املقدس يف بعض . املقدس عموماً واملسجد األقصى على وجه اخلصوص
كما أا حمرمة على الدجال ال  األحاديث هي عقْر دار املؤمنني يوم اشتداد احملن،

  ..والعلماءوالتابعني  وكانت منذ القدمي حمط رحال كثري من الصحابة... يدخلها

بالد اهللا يسكنها خريته  عليكم بالشام فإا صفوة: (وقد جاء يف احلديث الشريف
  . أخرجه ابن عساكر عن واثلة بن األسطح رضي اهللا عنه) من خلقه

ال تزال : (وجاء يف احلديث اآلخر الذي رواه الطرباين يف الكبري عن مرة البهزي
حىت يأيت  - وهم كاإلناء بني اَألكَلَة -  اوأهممن أميت على احلق ظاهرين على من ن طائفة
  ).بأكناف بيت املقدس: يا رسول اهللا وأين هم؟ قال: قلنا. اهللا وهم كذلك أمر

وعالمته : (قال -  يذكر الدجال آخر الزمان - جنادة األزدي وجاء يف حديث
كعبة ال: صباحاً يبلغ سلطانه كل منهل، ال يأيت أربعة مساجد ميكث يف األرض أربعني
 .رواه أمحد) األقصى والطور ومسجد الرسول واملسجد
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   : األرض من حول األقصى مباركة)٤

األقصى أرض مبارك فيها وفيما حوهلا بنص القرآن الكرمي يف آيات  واملسجد
سبحان الذي أسرى بعبده ليالً من : (وأظهرها قوله سبحانه كثرية عديدة، أوضحها

 الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع األقصى املسجد احلرام إىل املسجد
وجنيناه ولوطاً إىل : (إبراهيم ولوط وقد هاجرا إىل فلسطني ، وقوله سبحانه عن)البصري

يا قوم : ( وقوله سبحانه عن موسى وهو خياطب قومه،)للعاملني األرض اليت باركنا فيها
 من قائل عن موسى بن عمران ، وقوله عز)كتب اهللا لكم ادخلوا األرض املقدسة اليت

نودي من شاطئ الواد األمين يف البقعة املباركة من الشجرة  فلما أتاها: (عندما أتاه الوحي
 ).رب العاملني أن يا موسى إين أنا اهللا

   : اية األسراء وبداية املعراج)٥

شرفاً وفضالً أن يكون منتهى إسراء النيب صلى اهللا عليه  ويكفي بيت املقدس
واملعراج إليه، فكأنه هو املستهدف من اإلسراء أو الغاية  م من مكة يف ليلة اإلسراءوسل

باملسجد احلرام وبالنيب صلى اهللا عليه وسلم أمر ليس بالسهل ومسألة  األخرية منه، واقترانه
  . ليست باهلينة

أخرج اإلمام مسلم يف صحيحه عن أنس رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا 
أتيت بالرباق، وهو دابة أبيض طويل فوق احلمار ودون البغل، يضع : (قال لمعليه وس

فربطته باحللْقة اليت : قال. فركبت حىت أتيت بيت املقدس: منتهى طرفه، قال حافره عند
مث دخلت املسجد فصليت فيه ركعتني مث خرجت، فجاءين جربيل : قال. األنبياء يربط به

. اخترت الفطرة:  من لنب فاخترت اللنب فقال عليه السالمبإناء من مخر وإناء عليه السالم
  ).بنا إىل السماء مث عرج

املعراج إىل السماوات   إشارة إىل أن بداية)...مث عرج بنا إىل السماء: (ويف قوله
  . العال برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كانت من بيت املقدس

   : مقر األنبياء ومهدهم)٦

اسم تلك البلدة العريقة بأمساء  مرتلته السامية أن ارتبطومن شرف بيت املقدس و
عليه السالم يهاجر إليه، وهذا لوط  معظم األنبياء يف حيام وبعد ممام، فهذا إبراهيم
ويعيشان فيه، ليأيت بعدمها يوسف  يرافقه يف هجرته، وهذا إسحاق مث يعقوب يولدان
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املقدس ومصر، مث يكون موسى عليه   بيتواألسباط وتبدأ الصالت القوية يف عهدمها بني
العودة إىل بيت املقدس، ويستكمل  السالم الذي يقود بين إسرائيل ومعه أخوه هارون حنو

املقدس سليمان عليهما السالم،  طريق العودة طالوت وداود، ويوطن بين إسرائيل يف بيت
ى عليهم مجيعاً وعلى نبينا حيىي وعيس مث تتواىل طوائف من األنبياء العداد هلا كزكريا وابنه

كثري، كان حمياهم يف بيت املقدس أو ممام  هؤالء وغريهم... أفضل الصوات وأمت التسليم
اهللا عليه وسلم توجه إىل بيت املقدس يف  حىت إذا بعث خامت الرسل حممد صلى... فيه

نن قاصداً املسجد األقصى ليتبع س صالته منذ صلى، مث شد الرحال على منت الرباق
األنبياء يف بيت املقدس مجعاً حقيقياً معجزاً  األنبياء من قبله، بل إن اهللا سبحانه مجع له

  . فوقف بينهم خطيباً وقام فيهم إماماً كإسرائه ومعراجه، وليس مجعاً منامياً،

أن النيب صلى اهللا عليه وسلم : (ففي مسند أمحد عن ابن عباس رضي اهللا عنهما
  ).فإذا النبيون أمجعون يصلون معه  قام يصلي، فالتفت مث التفت،ملا دخل املسجد األقصى

األنبياء من لدن إبراهيم اخلليل  بيت املقدس الذي بإيلياء معدن: قال ابن كثري
حملتهم ودارهم فدل على أنه اإلمام األعظم  وهلذا مجعوا له كلهم فأَمهم يف. عليه السالم

بيت املقدس بنته األنبياء وعمرته األنبياء وواهللا  :قال عطاء اخلراساين... والرئيس املقدس
 . نيب ما فيه موضع شرب إال وقد سجد فيه

   : أرض احملشر واملنشر)٧

املباركة فلسطني، هي أرض مجع  وأرض بيت املقدس، ومن حوهلا األرض
  .اخلالئق ساعة احلشر يوم الدين

ى اهللا عليه وسلم بسنده عن ميمونة بنت سعد موالة النيب صل روى اإلمام أمحد
  ).أرض احملشر واملنشر: يف بيت املقدس؟ فقال يا رسول اهللا أفتنا: (قالت

يف ذلك  -  النصوص املأثورة ولو أا ضعيفة تبعاً لبعض - وفصل بعض العلماء
: "إحتاف األخصا بفضائل املسجد األقصى"كتابه  تفصيالً، فقال أبو عبداهللا املنهاجي يف

... املقدس، وينفخ إسرائيل يف الصور ببيت املقدس  القيامة ببيتوتوضع املوازين يوم(
  ).اجلنة والنار ويتفرق الناس من بيت املقدس إىل

  . العرض واحلساب ببيت املقدس: قال كعب: ويقول ابن اجلوزي
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   :أوىل القبلتني) ٨

أوىل القبلتني، فإليه توجه  ومن فضائل املسجد األقصى ببيت املقدس أنه كان
املشرفة، وهذا باتفاق العلماء، وفيه داللة  مون بصالم قبل أن حتول القبلة إىل الكعبةاملسل

أنظار املسلمني إليه فترة من الزمن ابتداء من  على أن هذا البيت شرفه اهللا وكرمه، فوجه
أو بثمانية عشر  اهلجرة النبوية بستة عشر شهراً فرض الصالة يف أول اإلسالم إىل ما بعد

  . شهراً

   :الشرعية اخلاصة باملسجد األقصى من األحكام) ٩

: املسجد األقصى فقالت وقد مجعت املوسوعة الفقهية مجلة كبرية من فضائل
   :تتعلق باملسجد األقصى أحكام منها ما يأيت(

 
كانوا يستحبون ملن أتى : فعن ابن جملّز قال. استحباب ختم القرآن الكرمي فيه :األول

املسجد احلرام ومسجد النيب صلى اهللا : تم ا القرآن قبل أن خيرجالثالثة أن خي املساجد
  . وسلم وبيت املقدس عليه

  . كما روي أن سفيان الثوري كان خيتم به القرآن

ففي سنن : ذكره الزركشي وقال، استحباب اإلحرام باحلج والعمرة منه :الثاين
من أَهلّ : ( اهللا عليه وسلمقال رسول اهللا صلى: حديث أم سلمة قالت أيب داود وغريه من
) املسجد األقصى إىل املسجد احلرام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر حبجة أو عمرة من

 ).اجلنة وجبت له(أو 

روي . حكي عن بعض السلف أن السيئات تضاعف يف املسجد األقصى: الثالث
  .عن كعب األحبار ذلك

هذا  اخرج بنا من: بن عمرقال يل ا: وذكر أبو بكر الواسطي عن نافع قال
وذكر الزركشي عن كعب . املسجد فإن السيئات تضاعف فيه كما تضاعف احلسنات

 أنه كان يأيت من محص للصالة فيه فإذا صار منه قدر ميل اشتغل بالذكر والتالوة األحبار
  . السيئات تضاعف فيه: والعبادة حىت خيرج منه بقدر ميل، ويقول



 

)١٢( منرب التوحيد واجلهاد



يمني الفاجرة فيه، وكذلك يف املسجدين فإن عقوبتها من ال أنه حيذّر: الرابع
  . عاجلة

قاله . استقبال بيت املقدس واستدباره بالبول والغائط وال حيرم يكره: اخلامس
  . النووي يف الروضة الشيخ حمي الدين

منها يف املسجد  ذهب الفقهاء إىل أن إقامة صالة العيد يف املصلى أوىل: السادس
  . وأحلق الصيدالين به مسجد بيت املقدس: ل الرافعيقا. إال يف مسجد مكة

صوم يوم يف بيت املقدس براءة من : (استحباب الصيام فيه، فقد روي: السابع
  ).النار

 ال جيوز االجتهاد مبحراب بيت املقدس: قاله الزركشي يف إعالم الساجد: الثامن
  . مينة وال يسرة، إحلاقاً له مبسجد املدينة
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   :عصر ما قبل الكتابة

والكتابة ولكنه أُشري إليه يف  للمسجد األقصى تاريخ قدمي سبق عصور التدوين
الشرعية والروايات التارخيية على  تاريخ األمم األوىل للبشرية، ونقلت إلينا النصوص

  . ه األولاختالف درجاا نبذاً ونبأً عن مبدئه وخرب

 وتقترن البدايات األوىل للمسجد األقصى بالبدايات األوىل لبيت اهللا احلرام يف
  .مكة املكرمة

وضع  إن أول بيت(فإذا كانت الكعبة املشرفة أول بيت وضع للناس لعبادة اهللا 
الكعبة املشرفة  فإن املسجد األقصى مل يبعد عن) للناس للذي ببكة مباركاً وهدى للعاملني

  .  إال قليالًزمنياً

قلت يا رسول اهللا : (قال روى البخاري يف صحيحه عن أيب ذر رضي اهللا عنه
املسجد : مث أي؟ قال :قلت: قال. املسجد احلرام: قال. أي مسجد وضع يف األرض أول

شك يتحدث عن  وهذا احلديث ال).أربعون سنة: كم كان بينهما؟ قال: قلت. األقصى
  . ل من الكعبة واملسجد االقصىالبناء األول على اإلطالق لك

بعض العلماء أن الباين األول للكعبة إمنا هو آدم عليه السالم وأن بعض  وقد ذكر
بأربعني عاماً بىن املسجد األقصى، كما ذكر بعضهم أن الباين األول لكليهما  ولده بعده

القدس  ئكة بيتأوالً بىن الكعبة مث بنت املال. املالئكة، أو أن الباين األول هلما آدم كان
  . وهذه االحتماالت كلها واردة، واهللا أعلم. بعد ذلك بأربعني عاماً

   :إبراهيم اخلليل ومن بعده يوشع 

خليل الرمحن وأبا األنبياء اعتزل  ويذكر التاريخ بعد ذلك أن إبراهيم عليه السالم
د تطواف بني الشام املقام يف الشام أخرياً بع أباه وقومه يف العراق، وهاجر منها واستقر به

وهي سارة وولدها  - ينقل إحدى زوجتيه لقد سكن بيت املقدس قبل أن... ومصر
  . إىل مكة البلد احلرام - إمساعيل
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 - فترة الحقة ببناء الكعبة املشرفة مع ولده إمساعيل ليعود أدراجه إىل بلده األول ويقوم يف

قوله  وهذا يتفق مع. ام بأربعني سنةفيبين املسجد األقصى بعد بناء املسجد احلر -  القدس
إليه  إذا مجعنا) وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإمساعيل ربنا تقبل منا(سبحانه 

السالم  وهذا معىن ما نقله بعض املؤرخني من أن إبراهيم عليه... حديث أيب ذر السابق
ولوط عليهما  ة إبراهيموقد أشار القرآن الكرمي إىل هجر. اختذ عند الصخرة معبداً ومذحباً

  ).فيها للعاملني وجنيناه ولوطاً إىل األرض اليت باركنا(السالم إىل فلسطني بقوله سبحانه 

بناء إبراهيم  ومل ميض وقت طويل حىت قام يعقوب بإعادة بناء املعبد بعد أن هرم
  . عليه السالم على مكان الصخرة نفسها

بيت املقدس إىل مصر يف عهد من ) إسرائيل وهم بنو(وقد خرج بنو يعقوب 
إىل أن بعث موسى بن عمران عليه  يوسف بن يعقوب عليهما السالم فاستقروا فيها

لفرعون وقومه فخرج م صوب  السالم وأمره اهللا أن حيرر بين إسرائيل من العبودية
 وجبنوا عوقبوا بالتيه يف سيناء فلما نكلوا عن ذلك. فلسطني وأمرهم بقتال اجلبارين فيها

مدة التيه وكانا يأمالن دخول  ولقد مات موسى وهارون عليهما السالم يف. أربعني سنة
  .أن يدفنا قريباً منها رمية حجر األرض املقدسة فلما أدركهما املوت قبل ذلك سأال اهللا

أمتين من األرض  رب: ففي الصحيحني أن موسى قال عندما أدركته املنية
قال . األرض املقدسة ه سأل اهللا أن ينظره حىت يدنو مناملقدسة رميةً حبجر ويف رواية أن
إىل جانب الطريق عند  واهللا لو أين عنده ألريتكم قربه: (رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

عند الكثيب األمحر  مررت على موسى ليلة أسري يب: (وجاء يف رواية ).الكثيب األمحر
  ).وهو قائم يصلي يف قربه

عليه  -  موسى الذي صحبه للقاء اخلضر وهو فىت - هذا مث إن يوشع بن نون
وكان نبياً كما ثبت يف  - عليه السالم السالم توىل شئون بين إسرائيل بعد وفاة موسى

بيت (التيه إىل األرض املقدسة  فجمع بين إسرائيل وخرج م من - السنة الصحيحة
 -  عشية مجعةوكان الوقت - وحاصرها، إال أن الشمس أوشكت على الغروب) املقدس

الشمس حىت فتح بيت  فخشي أن تغيب الشمس وحيبس عنه الفتح، فدعا ربه فأمسك له
  . املقدس، وكانت تلك معجزة ظاهرة بينة

السالم بيت املقدس جبيشه منتصراً، ونصب قبة موسى  ودخل يوشع بن نون عليه
لتها وهي يصلون إليها، فلما بادت صلوا إىل حم عليه السالم موضع الصخرة، فكانوا



 

)١٥( منرب التوحيد واجلهاد



األنبياء بعد إىل زمان رسول اهللا صلى اهللا عليه  الصخرة، فلهذا كانت تلك الصخرة قبلة
 . وسلم

   :املقدس طالوت وحترير بيت

 وبقيت مدينة القدس مدة طويلة يف عهدة بين إسرائيل، وذلك يف الفترة اليت
سة بين  سنة، ولكن القضاة عجزوا عن سيا٤٠٠تسمى عهد القضاة، وامتدت قرابة 

مما أطمع فيهم األعداء فقهروهم على بيت املقدس ونصبوا جالوت ملكاً فيها،  إسرائيل،
 بين إسرائيل إىل اللجوء إىل أحد أنبيائهم طالبني منه أن يدعو اهللا ليبعث هلم ملكاً مما دفع

 قال اهللا.. يلتفون حوله فيجمع أمرهم، ويقاتلون معه يف سبيل اهللا دون تردد وال توان،
ملكاً  أمل تر إىل املأل من بين إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنيب هلم ابعث لنا: (عاىلت

وما لنا أال  :هل عسيتم إن كتب عليكم القتال أن ال تقاتلوا قالوا: قال. نقاتل يف سبيل اهللا
قاً القتال تولوا إال فري فلما كتب عليهم. نقاتل يف سبيل اهللا وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا

أىن : قالوا. بعث لكم طالوت ملكاً إن اهللا قد: وقال هلم نبيهم. منهم واهللا عليم بالظاملني
قال إن اهللا اصطفاه . سعة من املال يكون له امللك علينا وحنن أحق بامللك منه ومل يؤت

وقال هلم . ملكه من يشاء واهللا واسع عليم عليكم وزاده بسطة يف العلم واجلسم واهللا يؤيت
سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل  إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه: يهمنب

إن كنتم مؤمنني فلما فصل طالوت باجلنود  هارون حتمله املالئكة إن يف ذلك آلية لكم
إال من . مين ومن مل يطعمه فإنه مين إن اهللا مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس: قال

ال : فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا  منه إال قليالً منهماغترف غرفة بيده فشربوا
يظنون أم مالقوا اهللا كم من فئة قليلة غلبت  طاقة لنا اليوم جبالوت وجنوده، قال الذين

ربنا أفرغ علينا : وملا برزوا جلالوت وجنوده قالوا. الصابرين فئة كثرية بإذن اهللا واهللا مع
فهزموهم بإذن اهللا وقتل داود جالوت . رنا على القوم الكافرينوانص صرباً وثبت أقدامنا

  . ٢٥١ - ٢٤٦سورة البقرة من اآلية ) واحلكمة وعلمه مما يشاء وآتاه اهللا امللك

أا تتحدث عن فتح بيت املقدس على يد طالوت  وواضح من تلك اآليات
ه البلدة املقدسة وبعدما باجتا) ر األردن(الشريعة  وجنوده على قلة فيهم بعدما عربوا ر
ليخلف طالوت يف ملك بين . امللك اجلبار فقتله نازل داود اجلندي الشجاع جالوت

  . إسرائيل ويورث امللك عقبه
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   :داود وسليمان ملكان ونبيان

وكان ذلك عام  - القدس وذكر املؤرخون أن داود عليه السالم ملا فتح مدينة
آثاراً من آثار موسى  إليها، وقد حوى التابوتنقل تابوت بين إسرائيل  -  م. ق ٩٧٧

ألواح التوراة، وشيء  وهارون عليهما السالم وآثار أهلهما، كعصا موسى، والرضاض من
فتح داود بيت املقدس نقل  فلما. من املن املرتّل عليهم يف التيه، وثياب هارون، ونعالن

يشيد عليها املسجد األقصى ل التابوت إليها وأعد يف وسط املدينة ساحة منبسطة فسيحة
  . العهد ببنائه من جديد، فقد يكون جالوت قد عفى آثاره أو أنه اندرس لطول

ميهله حىت  وكان داود يف ذلك احلني قد بلغ سن الشيخوخة وأحس أن أجله لن
القدس ونشأ  يكمل البناء فعهد إىل ابنه ووريث عرشه سليمان عليه السالم الذي ولد يف

  ).م.  ق٩٢٣ -  ٩٦٣(ه أربعني سنة ا واستمر ملك

غاب عن سرير ملكه أربعني يوماً مث عاد إليه، وإذ ذاك  وذكر بعض املفسرين أنه
فخمة ضخمة تليق مبا أعطاه اهللا سبحانه من ملك مل يؤت  بدأ يف بناء املعبد على هيئة

الذي  -  اهليئة اليت بىن سليمان عليها املسجد األقصى أحد من العاملني مثله، ولفخامة
هذا املعبد إليه، وإال ففي احلقيقة مل يكن هو منشؤه  نسب -  يسميه بنو إسرائيل اهليكل

 . وال بادئه

   :مملكة اليهود يف فلسطني اكتساح

أقدم  -  عليه السالم قرابة مئيت سنة عقب وفاة سليمان -  وبعد فترة من الزمن
مملكتني يهوديتني  نت إحدىعلى تدمري مملكة إسرائيل اليت كا) سرجون(ملك اآلشوريني 

اململكة شعبها واعتقل  انقسمت إليهما مملكة داود وسليمان، وشرد سرجون عند تدمري
  . آخر ملوكها

. ق) ٦٠٨(غزاها فرعون مصر سنة  أما اململكة األخرى وهي مملكة يهوذا فقد
ظة ملك إسرائيل، مما أثار حفي م، ومل يقف عند حدودها، بل اكتسح بعدها أيضاً مملكة

فرعون مصر، واستعاد منه  فزحف على فلسطني، وهزم) خبتنصر(اآلشوريني يف بابل 
بين إسرائيل وساقهم إىل  ، ودمر املسجد األقصى، وسىب أكثر)إسرائيل ويهوذا(اململكتني 

تعاىل يف إشارة إىل ذلك  قال. البابلي أرض بابل، حىت عرفت تلك الفترة بفترة السيب
فإذا جاء . ولتعلن علواً كبرياً رائيل يف الكتاب لتفسدن يف األرض مرتنيوقضينا إىل بين اس(
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فجاسوا خالل الديار وكان وعداً  وعد أوالمها بعثنا عليكم عباداً لنا أويل بأس شديد
 ).مفعوالً

   :زوال حمنة اليهود

بالد بابل تبعته بالد فلسطني تلقائياً، ) قورش(احتل ملك الفرس األمخيين  وملا
) اليهود(الضطهاد عن بين إسرائيل وأعادهم إىل أرض يهوذا، ومسوا منذ ذلك احلني ا فرفع

كانوا  وقام اليهود بإعادة إعمار مدينة القدس واهليكل، ولكنهم) اليهودية(ومسيت ديانتهم 
  . شعباً بال دولة وال سلطة

واالسكندر املقدوين مث البطالة مث  وتتابع على حكم بيت املقدس كل من الفرس
 ونصبوا هريودس ملكاً )م. ق( ٦٣ بعدهم الرومان الذين استولوا على بيت املقدس عام
نسق بناء سليمان عليه السالم، وذلك  عليها فقرب إليه اليهود، وبىن هلم اهليكل ثانية على

  ).م.  ق١٨ و٢٠(فيما بني 

   :عليهما السالم زكريا ومرمي

ربنا سبحانه  م، وقد ذكر لناوبقي املسجد األقصى إىل عهد زكريا عليه السال
وكان رئيساً لسدنة  وتعاىل يف القرآن الكرمي أنه تكفل مبرمي ابنة عمران، فرباها يف حجره،

باالستقامة والتدين، مث  اهليكل، فأودع مرمي يف احملراب ورباها أحسن تربية إىل أن عرفت
  .  هلا مثيالًالبشر كان من شأا أن وهبها اهللا عيسى عليه السالم معجزة مل تر

   :وتدنيس املسجد األقصى... عيسى واليهود

التاريخ أن جرائم بين إسرائيل يف عهد عيسى عليه السالم كثرت  وتذكر كتب
املسجد األقصى فجعلوه سوقاً للصيارفة واملرابني وملعباً  وزادت وامتدت حىت دنست

 أقدموا على قتل زكريا وابنه بل إم طغوا طغياناً كبرياً عندما للحمام ومكاناً لالستهزاء،
يف حادثتني شائنتني، فأنذرهم عيسى عليه السالم أن هذا االفساد  حيىي عليهما السالم
الدمار سيلحق ببين إسرائيل ومبعبدهم وملكهم حىت يستحوذ عليهم  عاقبته وخيمة، وأن

 وقد وقع ذلك عندما غزا امللك الروماين. رقام الذل واهلوان عدوهم ويضرب على
م وأحرق املدينة املقدسة ودمر املسجد تدمرياً ٧٠مدينة القدس عام  )طيطس(االمرباطور 

  ... شديداً
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فإذا جاء (أشار اهللا سبحانه إىل ذلك بقوله عن اإلفساد الثاين لبين إسرائيل  وقد
 اآلخرة ليسوؤا وجوهكم وليدخلوا املسجد كما دخلوه أول مرة وليتربوا ما علوا وعد
  ).تتبرياً

احلديث  ذه صفحات جمملة من تاريخ القدس القدمي لن تغنينا عن الوقوف معه
وسليمان  املفصل يف القرآن الكرمي عن أعظم مملكة لليهود يف القدس وهي مملكة داود

  . وهو حديث ممتع شيق. عليهما السالم
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   :متهيد

القرآن الكرمي الحترام كافة األنبياء والرسل واإلميان  انسجاماً مع الدعوة العامة يف
، حتدث القرآن الكرمي بكل احترام )نفرق بني أحد من رسله ال(م وعدم التفريق بينهم 

  . وملكان يهوديان عن داود وسليمان ومها نبيان

ابتداء من  ب، وذلكوجاء حديث القرآن الكرمي عنهما مفصالً يف بعض اجلوان
يف جيش  بزوغ جنم داود عليه السالم الذي كان جندياً قوي الشكيمة شديد البأس اخنرط

  . طالوت، وانتهاء بوفاة ابنه سليمان بعد ملك واسع يف مدينة القدس

   :القرآن الكرمي وداود

عندما تقدم  وقد بني القرآن الكرمي أن بروز داود عليه السالم بدأ وظهر
داود  وقتل: (طل تصدى للجبار جالوت ملك الظلمة فصرعه وقتله، قال تعاىلكمصارع ب

وبعد قتل ).وآتاه اهللا امللك واحلكمة وعلمه مما يشاء(ومن مثة آتاه اهللا النبوة ) جالوت
مصداق وعد  جالوت عاد بنو إسرائيل فدخلوا إىل البلدة املقدسة اليت كانوا طردوا منها

  ).قدسة اليت كتب اهللا لكمادخلوا األرض امل(اهللا هلم 

   :داود عليه السالم فضائل

: قال تعاىل. صاحلاً وكان داود عليه السالم ملكاً عادالً حكيماً، ونبياً عابداً
النبوة، والزبور، وفصل  :، وقد فُسر هذا الفضل املطلق بأنه)ولقد آتينا داود منا فضالً(

الصوت، وتسخري اجلبال له  اء، وحسنالقضاء بالعدل، والفطنة والذكاء والرمحة بالضعف
صدى تسبيحه لربه وقراءته يف  أي رجعي) يا جبال أَويب معه: (مث يقول سبحانه. والطري

فكان بني يديه ) وأَلَنا له احلديد (فقد أُمرت كذلك بالترجيع وراءه) والطري(مزامريه 
أن اعمل سابغات (ه اهللا احلرب بعد أن علم إنه أول من صنع دروع: مطواعاً له، حىت قيل

  ).تعملون بصري وقدر يف السرد، واعملوا صاحلاً إين مبا
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   :عفة اليد وحسن القضاء

نبياً ملكاً مجع بني الوحي والعدل، والعبادة  وهكذا كان داود عليه السالم
ذلك أنه كان يتعفف عن األموال العامة فال يأكل  والقضاء، والرمحة والقوة، وأضاف إىل

قال رسول اهللا صلى اهللا )... آل داود شكراً اعملوا( كسب يده وكسب عياله إال من
  ).من كسب يده إن نيب اهللا داود كان يأكل: (عليه وسلم

واذكر عبدنا : (ويذكر لنا كتاب اهللا موقفاً من مواقف حياة داود، يقول سبحانه
العشي واإلشراق، ب إنه أواب، إنا سخرنا اجلبال معه يسبحن" أي القوة"داود ذا األيد 

اخلطاب، وهل أتاك نبأ  والطري حمشورة كل له أواب، وشددنا ملكه وآتيناه احلكمة فصل
ال ختف خصمان بغى  اخلصم إذ تسوروا احملراب، إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا
الصراط، إن هذا أخي  بعضنا على بعض فاحكم بيننا باحلق وال تشطط واهدنا إىل سواء

اخلطاب، قال لقد  عون نعجة ويل نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزين يفله تسع وتس
بعض إال  ظلمك بسؤال نعجتك إىل نعاجه وإن كثرياً من اخللطاء ليبغي بعضهم على
وخر راكعاً  الذين آمنوا وعملوا الصاحلات وقليل ما هم، وظن داود أمنا فتناه فاستغفر ربه

  ).لفى وحسن مآبوأناب، فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لز

يا داود إنا : (سبحانه بعض ما أوحاه إىل امللك داود يف بيت املقدس مث بين اهللا
األرض فاحكم بني الناس باحلق وال تتبع اهلوى فيضلك عن سبيل اهللا  جعلناك خليفة يف

  ).سبيل اهللا هلم عذاب شديد مبا نسوا يوم احلساب إن الذين يضلون عن

   :مثايل سليمان بن داود شاب

نبيهاً فطناً  وكان من فضل اهللا سبحانه على النيب امللك داود أن رزقه ولداً ذكياً
لداود سليمان نعم  ووهبنا(يليق بامللك والنبوة وارثاً هلما من بعده عن جدارة وكفاءة 

الكرمي عن سليمان يف  ، وأروع مثال على نباهة سليمان ما حكى القرآن)العبد إنه أواب
وداود : (قال تعاىل  كان يدربه على تصريف أمور اململكة املقدسية،حياة أبيه الذي

شاهدين،  وسليمان إذ حيكمان يف احلرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا حلكمهم
  ).ففهمناها سليمان وكال آتينا حكماً وعلماً
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   :عظيم حمراب داود أثر

 ه لبيت املقدسوقبل أن ننتقل إىل احلديث عن مملكة سليمان عليه السالم وحكم
لنا  وقد سطر" أحكام القرآن"بعد أبيه داود نقف مع اإلمام أيب بكر بن العريب يف كتابه 

شاهدت  :بعض ما رآه عياناً يف بيت املقدس اليت أقام فيها من آثار مملكة داود، يقول
صلدة  يف بيت املقدس بناًء عظيماً من حجارة) أي مكان تعبده(حمراب داود عليه السالم 

قام   تؤثر فيها املعاول، طول احلجر مخسون ذراعاً وعرضه ثالثة عشر ذراعاً، وكلماال
يظهر  بناؤه صغرت حجارته، ويرى له ثالثة أسوار، ألنه يف السحاب أيام الشتاء كلها ال

 الرتفاع موضعه وارتفاعه يف نفسه، له باب صغري ومدرجة عريضة، وفيه الدور
 فيه كوة شرقية إىل املسجد األقصى يف قدر الباب، وليسواملساكن، ويف أعاله املسجد، و

 ألحد يف هدمه حيلة، وفيه جنا من جنا من املسلمني حني دخلها الروم حىت صاحلوا على
  . عنه أنفسهم بأن أسلموه إليهم على أن يسلموا يف رقام وأمواهلم فكان ذلك، وختلوا هلم

الذي  ن أعمال سليمان عليه السالموال مانع عندنا أن يكون هذا القصر املشيد م
  . سخر له اجلن فيما سخر له من جنود

   :غنية مملكة سليمان عليه السالم قوية

 وهو أعظم ملوك بين -  ولقد حدثنا القرآن الكرمي عن سليمان ونبوته وملكه
 وكان عنده من اخليل املطهمة وعدة احلرب وأة امللك الشيء - إسرائيل يف بيت املقدس

  . الكثري

إين  :إذ عرض عليه بالعشي الصافنات اجلياد، فقال: (فقال سبحانه عن سليمان
 أحببت حب اخلري عن ذكر ريب حىت توارت باحلجاب، ردوها علي فطفق مسحاً بالسوق

  . ، فكان خري خبري ومتعامل مع اخليل املعروفة بالذكاء والشفافية)واألعناق

   :ابتالء مث عطاء

تودي   كذلك عن تعرض ملك سليمان هلزة عنيفة كادتوحدثنا القرآن الكرمي
أناب، قال  ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسداً مث(به لوال لطف اهللا وتأييده له 

عاد له  وهكذا ).رب اغفر يل وهب يل ملكاً ال ينبغي ألحد من بعدي إنك أنت الوهاب
فقد أضيف إىل  حقق مثله ألحد بعده،ملكه، بل آتاه اهللا ملكاً عظيماً واسعاً شاسعاً مل يت

فسخرنا له (مادية  إعطائه األسباب املادية املعروفة يف ملك امللوك أن سخرت له قوى غري
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بأمره إىل األرض  ولسليمان الريح عاصفة جتري) (الريح جتري بأمره رخاء حيث أصاب
  ).اليت باركنا فيها وكنا بكل شيء عاملني

د أُعطي سليمان يف بيت املقدس تسخري اجلن املسخرة فق وإضافة إىل الريح
  ).كل بناء وغواص، وآخرين مقرنني يف األصفاد والشياطني: (كذلك، قال سبحانه

الشياطني من يغوصون له ويعملون عمالً دون  ومن: (وقال أيضاً يف موطن آخر
  ).ذلك وكنا هلم حافظني

 شهر وأسلنا ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها: (وعال وقال عن ذلك جل
بني يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من  له عني القطر ومن اجلن من يعمل
من حماريب ومتاثيل وجفان كاجلواب وقدور راسيات  عذاب السعري، يعملون له ما يشاء

  ).الشكور اعملوا آل داود شكراً وقليل من عبادي

من  واملساكن والصور اليتالقصور : وقد ذكر املفسرون أن مما عمل لسليمان
حناس أو رخام سواء كانت صور طواويس وعقباٍن ونسوٍر يضعها حول عرشه ملزيد 

فكانت غاية ) وهي صحف الطعام(أما اجلفان . واجلمال أو صور األنبياء السابقني املهابة
الكرب والضخامة كأا حياض أو حيطان وكذلك القدور الراسيات العظيمة اليت ال  يف

  . هلا مثيل

   :قوة ومهابة، وتواضع وإنابة

أخرى من صور مملكة سليمان عليه السالم يف  ويعرض علينا القرآن الكرمي صورة
موكب مهيب لكنه ال يبطر وال يفتر،  بيت املقدس، وهي صورة امللك الذي حيف به

والطري فهم يوزعون، حىت إذا أتوا على  وحشر لسليمان جنوده من اجلن واإلنس: (فيقول
مساكنكم ال حيطمنكم سليمان وجنوده وهم ال  واد النمل قالت منلة يا أيها النمل ادخلوا

أوزعين أن أشكر نعمتك اليت أنعمت علي  يشعرون، فتبسم ضاحكاً من قوهلا وقال رب
  ).برحتمك يف عبادك الصاحلني وعلى والدي وأن أعمل صاحلاً ترضاه وأدخلين

  ... وتفقد الطري

شف عن مدى قوة مملكة نيب اهللا سليمان عليه السالم وبلوغ مهمة تك ويف لفتة
آفاقاً بعيدة عن أرض بيت املقدس، يقول سبحانه وتعاىل عن قصة سليمان  نفوذه وسلطانه
وتفقد الطري فقال ما يل ال أرى اهلدهد أم كان من الغائبني، ألعذبنه : (سبأ وبلقيس ملكة
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 فلما جاء واستدعاه) طان مبني، فمكث غري بعيدشديداً أو ألذحبنه أو ليأتيني بسل عذاباً
أحطت مبا مل حتط به وجئتك من : (سليمان وسأله عن سبب غيابه عن عرض الطري قال

إين وجدت امرأة متلكهم وأوتيت : (مث فصل األخبار له فقال) بنبٍأ يقني(اليمن  من) سبأ
 اهللا وزين هلم شيء وهلا عرش عظيم، وجدا وقومها يسجدون للشمس من دون من كل
ولقد تريث سليمان عليه السالم ) أعماهلم فصدهم عن السبيل فهم ال يهتدون الشيطان

قال سننظر أصدقت أم كنت من : (اهلدهد أو تصديق ما ادعاه فرد عليه يف معاقبة
بكتايب هذا فألقه إليهم مث تول عنهم فانظر ماذا يرجعون، قالت يا أيها  الكاذبني، اذهب

 لقي إيل كتاب كرمي، إنه من سليمان وإنه بسم اهللا الرمحن الرحيم، أال تعلوا عليأُ املأل إين
 واتوين مسلمني، قالت يا أيها املأل أفتوين يف أمري ما كنت قاطعة أمراً حىت تشهدون،

إذا  قالوا حنن أولو قوة وأولو بأس شديد واألمر إليك فانظري ماذا تأمرين، قالت إن امللوك
دية  سدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون، وإين مرسلة إليهمدخلوا قرية أف

خري مما آتاكم  فناظرة مب يرجع املرسلون، فلما جاء سليمان قال أمتدونِن مبال فما آتاين اهللا
ولنخرجنهم منها أذلة  بل أنتم ديتكم تفرحون، ارجع إليهم فلنأتينهم جبنود ال قبل هلم ا

خماطباً ) قال( يعرج القرآن على استخدام سليمان لسلطة اجلن، مث )وهم صاغرون
يأتوين مسلمني، قال  يا أيها املأل أيكم يأتيين بعرشها قبل أن(حاشيته بعد أن مجعها 

أمني، قال الذي  عفريت من اجلن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإين عليه لقوي
مستقراً عنده قال  إليك طرفك، فلما رآهعنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد 

ومن كفر فإن ريب  هذا من فضل ريب ليبلوين أأشكر أم أكفر ومن شكر فإمنا يشكر لنفسه
وتدخل ) يهتدون غين كرمي، قال نكروا هلا عرشها ننظر أتدي أن تكون من الذين ال

كأنه هو  فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت(بلقيس بيت املقدس وافدة على سليمان 
كانت من  وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمني، وصدها ما كانت تعبد من دون اهللا إا

وكشفت  فلما رأته حسبته جلة(أي قصر سليمان ) قوم كافرين، قيل هلا ادخلي الصرح
 قالت رب إين(وهنا استسلمت بلقيس و ) عن ساقيها، قال إنه صرح ممرد من قوارير

  ).نيليمان هللا رب العاملظلمت نفسي وأسلمت مع س

عليه السالم أعظم ملوك بيت  وهكذا أسلمت وتابعت وتزوجت سليمان
  . املقدس

   :تسخري اجلن وموت سليمان

بداً من التعريج على نبأ وفاة نيب اهللا سليمان عليه السالم كما أشار إليه  وال جند
  ما أخرب اجلن الذين زعمواأي) فلما كتبنا عليه املوت ما دلَّهم على موته(الكرمي  القرآن
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 علم الغيب واالطالع على األمور ماضيها وحاضرها ومستقبلها، فلما مات سليمان عليه
 ما(السالم كان جالساً على عرشه وبقيت اجلن تعمل بني يديه خائفة منه أمداً طويالً 

على دابة  طلعوافلم يطلعوا على موته ومل ي) دلَّهم على موته إال دابة األرض تأكل ِمنسأَته
وأكل  بعد الك العصا) فلما خر(األرض وهي تنخر عصاه اليت كان يتوكأ عليها 

صدق اهللا ) تبينت اجلن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا يف العذاب املهني(السوس هلا 
  . العظيم

   :داود وسليمان واملسجد األقصى

عادة بناء املسجد األقصى، أو قام به سليمان يف مملكته إ ومما ال خيفى أن مما
بنائه، بعد أن بدأ بذلك أبوه داود عليهما السالم، وقد أشار  بشكل أدق تنفيذ واستكمال

وسلم إىل أن سليمان ملا مت له بناء املسجد األقصى قام هللا شاكراً  النيب صلى اهللا عليه
عاص عن النيب صلى النسائي وابن ماجة وغريمها عن عبداهللا بن عمرو بن ال روى... داعياً

 حكماً: ملا فرغ سليمان ابن داود من بناء بيت املقدس سأل اهللا ثالثاً: (وسلم قال اهللا عليه
يأيت  وملكاً ال ينبغي ألحد من بعده، وأال) أي سداداً وتوفيقاً يف القضاء(يصادف حكمه 

فقال النيب  ،)هذا املسجد أحد ال يريد إال الصالة فيه إال خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه
  ).الثالثة أما اثنتان فقد أعطيهما، وأرجو أن يكون قد أعطي: (صلى اهللا عليه وسلم

سليمان حىت  فلم يزل بيت املقدس على ما بناه: قالوا: يقول البغوي يف تفسريه
وحيطانه  غزاه خبتنصر فخرب املدينة وهدمها، ونقض املسجد وأخذ ما كان يف سقوفه

  . العراق ر والياقوت وسائر اجلواهر فحمله إىل دار مملكته يف أرضمن الذهب والفضة والد

  

  

  

  

  

  



 

)٢٥( منرب التوحيد واجلهاد



  
  :متهيد

يتوقف حديث القرآن الكرمي عن بيت املقدس عند عهد إبراهيم ولوط حيث هاجرا  مل
املقدس وأقاما بأطرافها، وال عند عهد طالوت وداود وسليمان حيث نشأت يف بيت  إليها
 ممالك بين إسرائيل، وإمنا جند يف القرآن الكرمي حديثاً عن بلدة بيت املقدس يف عهد أكرب

 . زكريا وحيىي وعيسى عليهم وعلى مجيع األنبياء الصالة والسالم

   :ورمحة اهللا له... زكريا

ربك لعبده  أي هذا ذكر رمحة) ِذكْر رمحة ربك عبده زكريا: (قال اهللا تعاىل
شيباً ومل   نادى ربه نداء خفياً، قال رب إين وهن العظم مين واشتعل الرأسإذ(زكريا 

يل من  أكن بدعائك رب شقياً، وإين خفت املوايل من ورائي وكانت امرأيت عاقراً فهب
بغالم امسه  لدنك ولياً يرثين ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضياً، يا زكريا إنا نبشرك

عاقراً وقد بلغت  ، قال رب أىن يكون يل غالم وكانت امرأيتحيىي مل جنعل له من قبل مسياً
ومل تكن شيئاً،  من الكرب عتياً، قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل
على قومه من  قال رب اجعل يل آية قال آيتك أال تكلم الناس ثالث ليال سوياً، فخرج

  ).احملراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشياً

يا حيىي خذ الكتاب بقوة (القرآين إىل حيىي بن زكريا مباشرة  ينتقل اخلطابمث 
وحناناً من لدنا وزكاة وكان تقياً، وبراً بوالديه ومل يكن جباراً  وآتيناه احلكم صبياً،
  ).يوم ولد ويوم ميوت ويوم يبعث حياً عصياً، وسالم عليه

 سدنة بيت املقدس إمنا كان كبري هذا الكالم الرباين عن نيب اهللا زكريا الذي
عيسى عليه السالم ألم دون أب،  حيكي لنا بعض تاريخ تلك البلدة يف فترة شهدت ميالد
واصطفائه املبني آلل عمران فيمن  فكان معجزة املعجزات وآية اآليات على قدرة اهللا

  . اصطفى على العاملني

   :الصاحلة الطاهرة... مرمي ابنة عمران

 . الصاحلة رمي السبب الذي دفع زكريا لتمين الذريةوحيكي لنا القرآن الك
إذ قالت امرأة  (قال تعاىل عن مبدأ قصة مرمي وأمها امرأة عمران ومها من أهل بيت املقدس

املقدس  أي خالصاً خلدمة مسجد بيت) عمران رب إين نذرت لك ما يف بطين حمرراً
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واهللا أعلم   إين وضعتها أنثىفتقبل مين إنك أنت السميع العليم، فلما وضعتها قالت رب(
املقدس  وكانت تتوقع أن تلد ذكراً يصلح أن تنذره خادماً خاصاً للمسجد) مبا وضعت

الرجيم،  وليس الذكر كاألنثى وإين مسيتها مرمي وإين أعيذها وذريتها بك من الشيطان(
  ).فتقبلها را بقبول حسن وأنبتها نباتاً حسناً وكفلها زكريا

كان زوج خالة مرمي، فأراد أن يقوم بكفالتها دون غريه، زكريا  وذلك أن
فما كان منه أال أن اتفق معهم على أن يلقوا أقالماً من  فخاصمه السدنة اآلخرون،

وما كنت لديهم إذ يلقون أقالمهم أيهم : (قال تعاىل خشب كانت بأيديهم يف املاء،
ا أخذ مرمي وأودعها يف فلما طفا قلم زكري) خيتصمون يكفل مرمي وما كنت لديهم إذ

  . حمراب بيت املقدس

كلما : (هو املكان املخصص للعبادة بعيداً عن أعني الناس، قال تعاىل واحملراب
احملراب وجد عندها رزقاً قال يا مرمي أىن لك هذا قالت هو من عند  دخل عليها زكريا

هب يل من لدنك من يشاء بغري حساب، هنالك دعا زكريا ربه قال رب  اهللا إن اهللا يرزق
الدعاء، فنادته املالئكة وهو قائم يصلي يف احملراب أن اهللا يبشرك  ذرية طيبة إنك مسيع

  ).بكلمة من اهللا وسيداً وحصوراً ونبياً من الصاحلني بيحىي مصدقاً

زكريا كبري سدنة بيت املقدس بالفتاة الناشئة  وإذن فإن إعجاب واستحسان
مرمي وتقواها وإكرام اهللا سبحانه هلا دفعه إىل سؤال اهللا  هرةالصاحلة أو الصبية الصغرية الطا

  . لعلها تكون كمرمي يف عبادا وصفائها ومقامها أن مينحه الذرية الصاحلة

   :صاحل نيب... حيىي بن زكريا

 وكما حتدث القرآن الكرمي عن زكريا عليه السالم بكل تبجيل واحترام، تناول
 يا حيىي خذ الكتاب بقوة وآتيناه احلكم: ( قال عنهكذلك احلديث عن ولده حيىي الذي

وسالم عليه  صبياً، وحناناً من لدنا وزكاة وكان تقياً، وبراً بوالديه ومل يكن جباراً عصياً،
نادت زكريا  أي) فنادته املالئكة: (وقال عنه كذلك) يوم ولد ويوم ميوت ويوم يبعث حياً

وسيداً وحصوراً   بيحىي مصدقاً بكلمة من اهللاوهو قائم يصلي يف احملراب أن اهللا يبشرك(
الذين ولدوا وبعثوا  وهو من األنبياء - لقد كان احلديث عن حيىي).ونبياً من الصاحلني

  . وقتلوا يف بيت املقدس 
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   :اهللا يف األرض عيسى بن مرمي آية من آيات

كما السالم، وهو  ويرافق حيىي يف الزمن مولداً وحياة عيسى ابن مرمي عليهما
  . قدمنا ابن خالته

عيسى عليه السالم مفصالً تفصيالً  ويأيت حديث القرآن الكرمي عن ميالد ودعوة
يكون هلا زوج، بل بأمر اهللا  أكرب، وذلك ابتداء من حني محل أمه مرمي به دون أن

أي ) أهلها مكاناً شرقياً واذكر يف الكتاب مرمي إذ انتبذت من: (سبحانه، قال تعاىل
لوحدها لتعبد اهللا وحده ال  واختذت لنفسها متعبداً شرقي بيت املقدس ختلو فيهاعتزلتهم 
  . شريك له

إذ قالت (املالئكة الكرام ختاطبها  ويف متعبدها ذلك شرقي بيت املقدس كانت
على نساء العاملني، يا مرمي اقنيت لربك  املالئكة يا مرمي إن اهللا اصطفاك وطهرك واصطفاك

مرمي خطاب العابدات الصاحلات وهي  ، هكذا خوطبت)راكعنيواسجدي واركعي مع ال
يا مرمي إن اهللا يبشرك بكلمة : (املالئكة يف متعبدها حمراب بيت املقدس، وكان مما قالته هلا

الدنيا واآلخرة ومن املقربني، ويكلم الناس يف  منه امسه املسيح عيسى ابن مرمي وجيهاً يف
ويعلمه الكتاب واحلكمة (هلا املالئكة كذلك عنه  ، وقالت)املهد وكهالً ومن الصاحلني

إسرائيل أين قد جئتكم بآية من ربك أين أخلق لكم من  والتوراة واإلجنيل ورسوالً إىل بين
فيكون طرياً بإذن اهللا وأبرئ األكمه واألبرص وأحيي املوتى  الطني كهيئة الطري فأنفخ فيه

بيوتكم إن يف ذلك آلية لكم إن كنتم تأكلون وما تدخرون يف  بإذن اهللا وأنبئكم مبا
دوم حجاباً فأرسلنا إليها روحنا فتمثل هلا بشراً سوياً، قالت  فاختذت من)... (مؤمنني

منك إن كنت تقياً، قال إمنا أنا رسول ربك ألهب لك غالماً زكياً،  إين أعوذ بالرمحن
 قال ربك هو علي غالم ومل ميسسين بشر ومل أكن بغياً، قال كذلك قالت أىن يكون يل
، كل ذلك تلقيه املالئكة إليها )للناس ورمحة منا وكان أمراً مقضياً هين ولنجعله آية

وتطمئنها إىل اآلية العظمى اليت سيظهرها اهللا للعاملني منها، إا أعظم ما مر  لتهدئ روعها
   !!!بل على األرض... اآليات على بيت املقدس من

يقال إا خرجت به إىل بيت حلم بعيداً عن ) قصياًفحملته فانتبذت به مكاناً (
  . أنظار الناس يف بيت املقدس

املخاض إىل جذع النخلة قالت يا ليتين مت قبل هذا وكنت نسياً  فأجاءها(
فناداها من حتتها أن ال حتزين قد جعل ربك حتتك (حتت ظل النخلة  ولكنها ولدته) منسياً
 جبذع النخلة تساقط عليك رطباً جنياً، فكلي واشريب وهزي إليك( ً،راً جاريا) سرياً
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ترين من البشر أحداً فقويل إين نذرت للرمحن صوماً فلن أكلم اليوم  وقري عيناً فإما
  ).إنسياً

وهكذا محلت مرمي وليدها عيسى من بيت حلم وعادت به إىل مدينة القدس 
ياً، يا أخت هارون ما كان أبوك قومها حتمله قالوا يا مرمي لقد جئت شيئاً فر فأتت به(

ولكنها مل جتبهم بلساا ألا نذرت الصوم عن الكالم، ) وما كانت أمك بغياً امرأ سوء
فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من (كالم يقنع الناس برباءا مهما كانت صادقة  فليس مثة
  ).املهد صبياً كان يف

أن وِلد لغري   عيسى يف املهد بعدوهنا حدثت املعجزة ثانية بكالم الوليد اجلديد
أينما كنت وأوصاين  قال إين عبد اهللا آتاين الكتاب وجعلين نبياً، وجعلين مباركاً(أب 

شقياً، والسالم علي يوم  بالصالة والزكاة ما دمت حياً وبراً بوالديت ومل جيعلين جباراً
  ).ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حياً

 يف أكناف بيت املقدس، مث بعث إىل بين إسرائيل السالم وهكذا ولد عيسى عليه
يا بين إسرائيل إين رسول اهللا إليكم مصدقاً ملا بني يدي (بقوله  يف املدينة املقدسة فخاطبهم

برسول يأيت من بعدي امسه أمحد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر  من التوراة ومبشراً
  ).مبني

   :دعوة عيسى إىل توحيد اهللا 

عموم أهل بيت املقدس  شرت املالئكة مرمي بربكات وليدها عيسى علىوكما ب
إىل عبادة اهللا وحده،  من بين إسرائيل وسواهم، وخاصة املرضى وأصحاب العلل، فإنه دعا
إسرائيل وكفرت طائفة  وترك االحنراف عن الوحدانية الصافية، فآمنت به طائفة من بين

للحواريني من أنصاري إىل   كما قال عيسى ابن مرمييا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار اهللا(
إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا  اهللا قال احلواريون حنن أنصار اهللا فآمنت طائفة من بين

الطائفة املؤمنة قد دعت را  وكانت هذه) الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين
 ). الشاهدينمع ربنا آمنا مبا أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا(بقوهلا 

   :براءة عيسى من املنحرفني

مل يقف بعضهم عند حد اإلميان بأنه رسول اهللا  ويبدو أن الذين آمنوا بعيسى
غالوا فيه مغاالة منكرة حىت عبدوه إهلاً دون وجه  وكلمته ألقاها إىل مرمي وروح منه، بل
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نت قلت للناس وإذ قال اهللا يا عيسى بن مرمي أأ (حق، ودون رضى منه أو دعوة إىل ذلك
  ).سبحانك ما يكون يل أن أقول ما ليس يل حبق اختذوين وأمي إهلني من دون اهللا قال

   :للمؤمنني وآية املائدة من السماء

عليهما  هو وحيىي بن زكريا -  وعاش عيسى عليه السالم حياته يدعو إىل اهللا
املائدة  مي قصةوكان مما قصه علينا القرآن الكر - السالم يف بيت املقدس وما حوهلا

يرتل  هل يستطيع ربك أن(العجيبة إذ قال بعض أهل بيت املقدس لعيسى عليه السالم 
أن نأكل  اتقوا اهللا إن كنتم مؤمنني، قالوا نريد: (فزجرهم وقال) علينا مائدة من السماء

عيسى  قال(عندها ) منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين
وارزقنا  بنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيداً ألولنا وآخرنا وآية منكاللهم ر

قال اهللا (،  وقد استجاب اهللا لعيسى دعوته لكنه سبحانه بين للناس) وأنت خري الرازقني
 ).العاملني إين مرتهلا عليكم فمن يكفر بعد منكم فإين أعذبه عذاباً ال أعذبه أحداً من

   :عاون على الدعوة مشتركعيسى وحيىي وت

النيب صلى اهللا عليه وسلم نرى كيف كان ابنا اخلالة عيسى  ويف حديث فريد عن
عليهما السالم يتعاونان على الدعوة إىل اهللا يف بيت املقدس، فعن  بن مرمي وحيىي بن زكريا
ىي بن إن اهللا أمر حي: (اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال احلارث األشعري رضي
أن يعمل ا ويأمر بين إسرائيل أن يعملوا ا وإنه كاد أن يبطئ ا،  زكريا خبمس كلمات

اهللا أمرك خبمس كلمات لتعمل ا وتأمر بين إسرائيل أن يعملوا ا فإما  إن: قال عيسى
أخشى إن سبقتين ا أن خيسف يب أو أعذب، : وإما أن آمرهم، فقال حيىي أن تأمرهم

إن اهللا أمرين : فقال) النوافذ(بيت املقدس فامتأل وقعدوا على الشرف  يففجمع الناس 
  . أعمل ا وآمركم أن تعملوا ا خبمس كلمات أن

وإن مثَل من أشرك باهللا كِمثْل رجل  أن تعبدوا اهللا وال تشركوا به شيئاً،: أوالهن
فاعمل وأَد إيلّ، داري وهذا عملي  اشترى عبداً من خالص ماله بذهب أو ورق فقال هذه

  . يكون عبده كذلك فكان يعمل ويؤدي إىل غري سيده فأيكم يرضى أن

وجهه لوجه عبده  وإن اهللا أمركم بالصالة فإذا صليتم فال تلتفتوا فإن اهللا ينصب
  . يف صالته ما مل يلتفت
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عصابة معه صرة فيها مسك  وأمركم بالصيام فإن مثل ذلك كمثل رجل يف
وأمركم . ريح املسك به رحيها وإن ريح الصائم أطيب عند اهللا منفكلهم يعجب أو يعج

وقدموه ليضربوا  بالصدقة فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فأوثقوا يده إىل عنقه
وأمركم أن تذكروا . عنقه فقال أنا أفدي نفسي منكم بالقليل والكثري ففدى نفسه منهم

على حصن حصني   سراعاً حىت إذا أتىاهللا فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو يف أثره
  . فأحرز نفسه منهم، كذلك العبد ال حيزر نفسه من الشيطان إال بذكر اهللا

 السمع والطاعة: وأنا آمركم خبمس اهللا أمرين ن: قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
 واجلهاد واهلجرة واجلماعة، فإنه من فارق اجلماعة قيد شرب فقد خلع ربقة اإلسالم من

 يا رسول: عنقه إال أن يراجع، ومن ادعى دعوى اجلاهلية فإنه من جثاء جهنم، فقال رجل
) وإن صلى وصام، فادعوا اهللا الذي مساكم مسلمني عباد اهللا: اهللا وإن صلى وصام؟ فقال

  . حديث حسن صحيح: رواه الترمذي وقال

ثر بيت املقدس كان هلا أ هكذا استفاض حديث اإلسالم عن أحداث عظام يف
  . كبري يف صناعة تارخيه يف فترة من الفترات
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   :متهيد

بداية  بدأت صلة النيب حممد بن عبداهللا صلوات اهللا وسالمه عليه ببيت املقدس مع
 - بالعشي وكانت ركعتان بالغداة وركعتان -  البعثة النبوية، حينما فرضت عليه الصالة

صالته، وكان  علت له قبلة صالته إىل بيت املقدس يقيم وجهه تلقاءها كلما ض إىلإذ ج
كان جيعل الكعبة  وإن كانت الروايات تذكر أنه -  شأنه يف ذلك شأن األنبياء السابقني له

  . املشرفة بينه وبني بيت املقدس فذلك أمر آخر

قدس طيلة مكثهم اهللا عليه وسلم وأصحابه يصلون إىل بيت امل وبقي النيب صلى
هجرم إىل املدينة بقرابة سنة ونصف قبل أن حتول القبلة ائياً إىل  يف مكة، وإىل ما بعد

سواء ... املشرفة، وهذا يعين أم صلوا حنو بيت املقدس أكثر من أربع عشرة سنة الكعبة
 . فرض الصلوات اخلمس أو بعدها قبل

   :اإلشارات القرآنية إىل بيت املقدس

 -  وهو املسمى باملكي -  ال شك فيه أنه مل خيل القرآن الذي نزل يف مكة ومما
  . أهل الكتاب وأنبيائهم وبيت املقدس الذي أوى إليه أكثرهم من احلديث عن

من إشارات القرآن الكرمي إىل بيت املقدس قول احلق  وعلى سبيل املثال نقرأ
ني لقد خلقنا اإلنسان يف أحسن سينني وهذا البلد األم والتني والزيتون وطور: (سبحانه
إن التني يقصد به الشام، والزيتون يقصد به بيت  :وقد قال بعض املفسرون) تقومي

الذي كلم اهللا موسى عليه وأنزل عليه التوراة، وهو  املقدس، وأما طور سينني فهو اجلبل
  ... جبل الطور جبوار بيت املقدس

كي عن بيت املقدس وأهله وهذا املثال غيض من فيض من حديث القرآن امل
  . وحوادثه

   :اإلسراء إىل بيت املقدس

املقدس يف فترة ما قبل اهلجرة بل يف  ولكن الشيء املؤكد أن أبرز ما يتعلق ببيت
مبعجزة اإلسراء من مكة إىل بيت املقدس، مث  فترة البعثة النبوية تلك األحداث املتعلقة
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مث العودة يف نفس الطريق، وهي وال شك العلى،  املعراج من بيت املقدس إىل السموات
والكافرين عن فهمها واإلميان ا، لذلك  أحداث غيبية جسام، ضعفت عقول املتشككني

سبحان الذي أسرى بعبده ليالً من املسجد : (تعاىل أشري إليها يف كتاب اهللا سبحانه بقوله
  ). هو السميع البصريباركنا حوله لنريه من آياتنا إنه احلرام إىل املسجد األقصى الذي

  . الدالالت العظيمة واإلشارات الكرمية الشيء الكثري إن اإلسراء آية حوت من

   :اإلسراء الصلة الوثيقة بأرض

 وال شك أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم كان متشوقاً إىل املسجد األقصى
 ألنبياءمتطلعاً إليه، فهو القبلة اليت يصرف وجهه ووجه أصحابه إليها، وهو معدن ا

وقد دلت األحاديث اليت تتعلق ببيت املقدس . ومرقدهم، وجوهر األرض املباركة وسرها
حادثة اإلسراء واملعراج على صلة وثيقة للنيب صلى اهللا عليه وسلم بتلك األرض ال  يف

  . للباحث املنصف جتاهلها ميكن

لم راكباً اهللا عليه وس ففي الطريق إىل بيت املقدس وبينما كان رسول اهللا صلى
حىت بلغنا أرضاً بيضاء،  فانطلقت وي بنا يقع حافرها عند منتهى طرفها: يقول(الرباق 
اهللا : أين صليت؟ قلت أتدري:انزل فرتلت، فقال صلِّ فصليت مث ركبنا، فقال: فقال

  . الترمذي رواه) صليت ببيت حلم حيث ولد عيسى ابن مرمي: أعلم، قال

الطريق إىل  ين والبزار أن جربيل قال له قبل ذلك يفويف رواية الترمذي والطربا
اهللا  :أتدري أين صليت؟ قلت: فصليت مث ركبنا فقال: انزل فصل يقول(بيت املقدس 

 صليت مبدين عند شجرة موسى أو صليت بطور سيناء حيث كلم اهللا موسى: أعلم، قال
  ).تكليماً

من بيت   قرب موسى قريباًويف رواية ملسلم حيدد النيب صلى اهللا عليه وسلم مكان
 مررت مبوسى ليلة أسري يب عند الكثيب األمحر وهو قائم يصلي يف: (املقدس فيقول

  ).فلو كنت ثَم ألريتكم قربه: (ويقول يف رواية أخرى) قربه

   :زيارة للقدس أول املسلمني

معاً ال  وبناء على القول الصحيح أن اإلسراء واملعراج كان بالروح واجلسد
اهللا عليه   فقط، وأنه كان يقظة ال مناماً، فإنا نقول جازمني إن رسول اهللا صلىبالروح

له من أمته،  وسلم دخل بيت املقدس دخوالً مادياً حقيقياً، فكان أول املسلمني الزائرين
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باا اليماين فأتى  من" بيت املقدس"يب حىت دخلنا املدينة " أي الرباق"مث انطلق : (يقول
إىل موقفه الذي كان  فأتى الرباق(ويف رواية )  املسجد فربط فيه دابتهقبلة" أي جربيل"

املسجد من باب متيل فيه  يقف فيه فربطه فيه وكان مربط األنبياء عليهم السالم، ودخلنا
  ).الشمس والقمر، فصليت من املسجد حيث شاء اهللا

   :لقاء األنبياء وإمامتهم

اهللا عليه وسلم صلى  ل اهللا صلىوقد جاء يف حديث اإلسراء واملعراج أن رسو
مجعوا يل فرأيت إبراهيم  ورأيت األنبياء: (يقول. باألنبياء إماماً يف املسجد األقصى

  ... )وموسى وعيسى

من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من  واسأل: (وقد قيل يف تفسري قوله تعاىل
 صلى اهللا عليه وسلم اجتماع رسول اهللا إن اآلية تشري إىل) دون الرمحن آهلة يعبدون

  . باألنبياء يف بيت املقدس وكانوا سبعني نبياً

 ويقول) بعثنا بالتوحيد: فقالوا(أي عما بعثوا به ) وسألتهم(وجاء يف احلديث 
  ).فظننت أنه ال بد من أن يكون هلم إمام فقدمين جربيل حىت صليت بني أيديهم(أيضاً 

م باألنبياء وصالته م أكان قبل وقد اختلف العلماء يف اجتماعه عليه السال
إىل السماء أم بعد نزوله منها، ويرحج ابن كثري أن صالته باألنبياء إماماً كانت  عروجه

  . من السماء عائداً إىل بيت املقدس صلى اهللا عليه وسلم عودته بعد

اهللا عليه وسلم من داخل بيت املقدس صفة خلْق بعض األنبياء،  ونقل لنا صلى
مجاعة من األنبياء فإذا موسى قائم يصلي فإذا رجل ضرب جعد  قد رأيتين يفو: (يقول

عيسى بن مرمي عليه السالم قائم يصلي أقرب الناس به شبهاً  كأنه من رجال شنوءة، وإذا
وإذا إبراهيم عليه السالم قائم يصلي أشبه الناس به صاحبكم  عروة بن مسعود الثقفي،

  ).يعين نفسه(

   :ليه وسلم يف األقصىخطبته صلى اهللا ع 

قوله عليه السالم  -  جرير يف تفسريه وجاء يف دالئل النبوة للبيهقي وعند ابن
يا جربيل من هذا : الصالة قالوا فلما قضيت( - يذكر خطب األنبياء يف بيت املقدس

: قال. أوقد أرسل إليه: فقالوا. نعم: أوقد أرسل إليه؟ قال: فقالوا. حممد: معك؟ فقال
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: قال. ونعم اخلليفة ونعم ايء جاء حياه اهللا من أخ ومن خليفة، فنعم األخ: واقال. نعم
  . مث لقي أرواح األنبياء فأثنوا على رم

 احلمد هللا الذي اختذين خليالً وأعطاين ملكاً عظيماً، وجعلين أمة: فقال إبراهيم
  . قانتاً يؤمت يب، وأنقذين من النار، وجلعها علي برداً وسالماً

احلمد هللا الذي كلمين تكليماً، وجعل هالك آل : على ربه فقال  إن موسى أثىنمث
  . على يدي، وجعل من أميت قوماً يهدون باحلق وبه يعدلون فرعون وجناة بين إسرائيل

احلمد هللا الذي جعل يل ملكاً عظيماً، وعلمين : فقال مث إن داود أثىن على ربه
بال يسبحن والطري، وأعطاين احلكمة وفصل يل اجل الزبور، وأالن يل احلديد، وسخر

  . اخلطاب

احلمد هللا الذي سخر يل الرياح، وسخر يل : ربه فقال مث إن سليمان أثىن على
حماريب ومتاثيل وجفان كاجلواب وقدور راسيات،  الشياطني يعملون يل ما شئت من

اإلنس فضالً، وسخر يل جنود الشياطني و وعلمين منطق الطري، وآتاين من كل شيء
وآتاين ملكاً عظيماً ال ينبغي ألحد من  والطري، وفضلين على كثري من عباده املؤمنني،

  . حساب بعدي، وجعل ملكي ملكاً طيباً ليس علي فيه

مثل  احلمد هللا الذي جعلين كلمته، وجعل مثلي: مث إن عيسى أثىن على ربه فقال
واإلجنيل،   واحلكمة والتوراةآدم خلقه من تراب مث قال له كن فيكون، وعلمين الكتاب

وجعلين أبرئ  وجعلين أخلق من الطني كهيئة الطري فأنفخ فيه فيكون طرياً بإذن اهللا،
من الشيطان  األكمه واألبرص وأحيي املوتى بإذن اهللا، ورفعين وطهرين، وأعاذين وأمي

 أثىن على وسلم مث إن حممداً صلى اهللا عليه: قال. الرجيم، فلم يكن للشيطان علينا سبيل
أرسلين رمحة للعاملني،  فاحلمد هللا الذي: كلكم أثىن على ربه، وأنا مثٍن على ريب: ربه فقال

كل شيء، وجعل أميت خري أمة  وكافة للناس بشرياً ونذيراً، وأنزل علي الفرقان فيه تبيان
اآلخرون، وشرح يل  أخرجت للناس، وجعل أميت وسطاً، وجعل أميت هم األولون وهم

ذا : قال إبراهيم.  ووضع عين وزري، ورفع يل ذكري، وجعلين فاحتاً وخامتاًصدري،
  ).فضلكم حممد

   :اخترت الفطرة

إىل شيء حدث للنيب صلى اهللا عليه وسلم يف بيت  وأشارت أحاديث عدة
وأخذين من العطش أشد ما : (اهللا وسالمه عليه يقول صلوات. املقدس ساعةَ كان فيه
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ويف اآلخر عسل، أُرسل إيلّ ما مجيعاً، فعدلت  ن يف أحدمها لنبأخذين، فأُتيت بإناءي
اللنب فشربت حىت عرقت به جبيين، وبني يدي  بينهما، مث هداين اهللا عز وجل فأخذت

رواه البيهقي يف ) الفطرة إنه ليهدى أخذ صاحبك: شيخ متكئ على مثوات له، فقال
  . دالئله

خذ : فقيل يل. مها لنب ويف اآلخر مخرأحد فأُتيت بإناءين يف: (ويف رواية مسلم
الفطرة أو أصبت الفطرة، أما إنك لو  هِديت: فأخذت اللنب فشربته فقال. أيهما شئت

  ).أخذت اخلمر غوت أمتك

   :من بيت املقدس بداية املعراج

لرسول اهللا  وإذا أردنا أكثر من كل ما مر من آيات بينات، ومواقف خالدات،
معجزة  وهو -  بيت املقدس ومسجدها، فلنقل إن اإلسراءصلى اهللا عليه وسلم داخل

  ... مل يكن إال مقدمة ألمر أعظم أعقبه وتاله، وهو املعراج إىل السماء -  كربى

 وباتفاق أهل العلم فإن معراج النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل السماء ابتدأ وانطلق
  ... من أرض املسجد األقصى

عليه وسلم عرج به من عند  ف أحد أنه صلى اهللامل خيتل: جاء يف السرية احللبية
  . القبة اليت يقال هلا قبة املعراج من عند ميني الصخرة

 واملعراج مل يكن بالرباق كما يتوهم البعض، بل إن الرباق بقي مربوطاً باحللقة
أما املعراج الذي نصب من بيت ... خارج باب املسجد حيث يربطه األنبياء من قبل

سماء فهو شبيه السلم أو درج تعرج فيه األرواح إذا قبضت، وهو من أمر إىل ال املقدس
ويف وصفه . جاء يف بعض اآلثار أنه يعاينه املرء عند املوت فيشخص إليه بصره الغيب،

فوضعت له مرقاة من فضة ومرقاة من ذهب، حىت عرج هو : (أهل العلم جاء عند
  ).ن يساره مالئكةباللؤلؤ، عن ميينه مالئكة وع وجربيل، وأنه منضد

ملا فرغت مما كان : (الدالئل قوله عليه السالم ويذكر اإلمام الطربي والبيهقي يف
شيئاً قط أحسن منه، وهو الذي ميد إليه ميتكم عينيه  يف بيت املقدس أُيت باملعراج ومل أر

: حىت انتهى إىل باب من األبواب، يقال له) أي جربيل (إذا حِضر، فأصعدين صاحيب فيه
  ).باب احلفظة
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عودته صلى اهللا عليه وسلم من السماء حل ثانية بأرض اإلسراء يف  ويف طريق
املقدس، ليعاود ركوب الرباق متجهاً به صوب مكة املكرمة، فاملسجد  البلدة املقدسة بيت
وكما كان املسجد األقصى غاية اإلسراء . فيه بداية املعراج ففيه ايته األقصى كما كانت

 !!. وأكرم بذلك من مسجد ،فمنه عودته

   :يا واصف األقصى أتيت بوصفه

اإلسراء و املعراج عند هذا احلد الذي غلب عليه اجلانب  وال تنتهي أحداث
  . اهللا سبحانه وتعاىل على ما يريد ويشاء اإلمياين احملض املتعلق بقدرة

 أكرمه عليه وسلم إىل مكة وأخربها مبا لكن قريشاً ملا عاد رسول اهللا صلى اهللا
للتكذيب وإلثارة الشكوك يف نفوس املؤمنني  اهللا به رأت يف حادثة اإلسراء واملعراج فرصة

   :مما قالوه له إذ عجزت عقوهلم عن استيعاب املعجزة، فكان

ويف القوم  - يف بناؤه وهيأته وقربه من اجلبل؟يا حممد صف لنا بيت املقدس، ك
   -  من سافر إليه

وسلم، ففي رواية  على رسول اهللا صلى اهللا عليهوكان ذلك املوقف شديداً 
أشياء من بيت  لقد رأيتين يف اِحلجر وقريش تسألين عن مسراي فسألتين عن: (مسلم

اهللا يل أنظر إليه، ما  فرفعه: قال. املقدس مل أُثبتها، فكربت كرباً شديداً ما كربت مثله قط
: فذهب ينعت هلم: (والطرباين البزارويف املسند وعند ).يسألونين عن شيء إال أنبأم به

فكم للمسجد من باب؟ ومل يكن  :مث قالوا... بناؤه كذا وهيأته كذا وقربه من اجلبل كذا
صدقت، : رضي اهللا عنه يقول عدها، فجعل ينظر إليه ويعدها باباً ويعلمهم، وأبو بكر

 ).أصاب أما النعت فواهللا لقد: فقال القوم. أشهد أنك رسول اهللا

اهللا صلى اهللا عليه  ذا يقول أمري الشعراء أمحد شوقي رمحه اهللا مادحاً رسولويف ه
   :وسلم، ذاكراً طرفاً من صلته عليه السالم باملسجد األقصى

  فكأنك الرسام والبناء  واصف األقصى أتيت بوصفه يا
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  : متهيد 

  بن عمر الواقدي، املتوىف سنةأليب عبداهللا حممد) فتوح الشام(يعترب كتاب 
 للهجرة، من أوسع الكتب التارخيية اليت حتدثت عن غزوات املسلمني لبالد الشام) ٢٠٧(

  . يف عهدي اخلليفتني الراشدين أيب بكر وعمر رضي اهللا عنهما بإسهاب وتفصيل

ال شك فيه أن هناك كتباً يف التاريخ أوثق من ناحية الرواية، وأحفظ من  ومما
يبقى هو األوسع واألبسط واألقرب ) فتوح الشام(إال أن الواقدي يف تارخيه  لسند،جهة ا

  . من حيث التصوير الفين، والتعامل مع العواطف، واحلديث عن املشاعر إىل النفس

   :بيت املقدس عند الواقدي فتوح

ويتحول سرد  ويف فتوح بيت املقدس متتزج وال شك العواطف باحلوادث،
فلحظة،  ط من الصور ناطق ملون، حىت لكأن القارئ يعيش احلدث حلظةالوقائع إىل شري

  . وجزءاً فجزءاً، ابتداء من ساعة الصفر وحىت اية القصة

على هذا الكتاب كثرياً يف إيراد قصة الفتح األول ملدينة  ولذلك فسوف نعول
  . املقدس

 قد هز -   ومها أعظم مدينتني سياسياً وجتارياً- دمشق مث محص  وإذا كان فتح
الشام هزاً عنيفاً، فإما قد مهدا لفتوح بيت املقدس أهم مدينة دينية  وجود الروم يف بالد

  . الشرق على اإلطالق للمسيحية يف

   :أبو عبيدة ابن اجلراح ومشاورة القادة

تردد أبو عبيدة بن اجلراح رضي اهللا عنه القائد العام للمسلمني يف  ويف أول األمر
 اليت اختذت قاعدة لتجمع - التوجه من دمشق بل حتديداً من اجلابية  نيبالد الشام، ب

   ؟؟.  إىل قيسارية، أو االنطالق حنو بيت املقدس- اجليوش الشامية 

علي مبا أصنع وأين أتوجه، فقال معاذ بن  أشريوا: فجمع جملس مشورته وسأهلم
  . استعن باهللاخلطاب، فحيث أمرك فسر و اكتب إىل أمري املؤمنني عمر بن: جبل
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 :وقد جاء رد عمر رضي اهللا عنه كما يلي

  بسم اهللا الرمحن الرحيم(

فإين أمحد اهللا  :عبيدة، أما بعد من عبداهللا عمر بن اخلطاب إىل عامله بالشام أيب
علي كتابك وفيه تستشريين يف أي ناحية  الذي ال إله إال هو، وأصلي على نبيه، وقد ورد

يقصد علياً رضي اهللا  - اهللا عليه وسلم  بن عم رسول اهللا صلىتتوجه إليها، وقد أشار ا
 . )والسالم عليك. على يديك  بالسري إىل بيت املقدس، فإن اهللا يفتحها- عنه

   :التوجه حنو بيت املقدس

بالتخطيط والتحضري لفتح بيت املقدس وهو يعلم يقيناً أا  وهكذا بدأ أبو عبيدة
  ... ن يفرطوا ا دون جوالت وجوالتالروم ل ليست سهلة املنال، وأن

وعقد له راية على مخسة آالف  - املسلول سيف اهللا - فدعا خبالد بن الوليد
  . فارس من خيل الزحف، وسرحه إىل بيت املقدس

مث دعا بيزيد بن أيب سفيان وعقد له راية على مخسة آالف، وأمره أن يلحق خبالد 
  . اليوم الثاين لرحيل خالد يف

عليه وسلم وعقد له  رحبيل بن حسنة كاتب وحي رسول اهللا صلى اهللامث دعا ش
حىت تقدم على  ِسر مبن معك: راية وضم له مخسة آالف فارس من أهل اليمن، وقال له

  . بيت املقدس، وانزل بعسكرك عليها، وال ختتلط بعسكر من تقدم من قبلك

سة آالف فارس مع مث دعا باملرقال بن هاشم بن عتبة بن أيب وقاص وضم إليه مخ
انزل على حصنها وأنت : من املسلمني وسرحه على إثْر شرحبيل بن حسنة وقال له مجع

  . بأصحابك منعزل

من  مث عقد راية فسلمها للمسيب بن جنية الفزاري وضم إليه كذلك مخسة آالف
  . النخع وغريهم من القبائل

وة بن مهلهل بن زيد لعر مث عقد راية سادسة لقيس بن هبرية املرادي، وسابعة
  ... اخليل
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جبموع عددها مخسة وثالثون  وهكذا سار األمراء السبعة يف سبعة أيام متتالية
  . ألفاً

   :الضغط املعنوي على نفوس الروم

وكانت خطة أيب عبيدة أن يلقي الرعب يف قلوب القوة الرومية اليت تتحصن 
رف على بلدم كبر وكبر أصحابه، لذا فإن خالداً ملا أش... بيت املقدس املنيعة بأسوار

 مسع أهل بيت املقدس ضجيج أصوام انزعجوا، فلما تطلعوا من وراء السور إىل قلة فلما
  ... املسلمني استحقروهم بادئ ذي بدء ظناً منهم أن هؤالء كل املسلمني

 قبالة باب أرحياء، مث حلق به يف اليوم الثاين يزيد بن أيب سفيان، مث يف ونزل خالد
شرحبيل بن حسنة، وهكذا بقيت اإلمدادات تتواىل سبعة أيام حتت مسع وبصر  الثالث

كانوا يزدادون خوفاً وفرقاً كلما صبحهم فريق من املسلمني وهم يرفعون  الروم، الذين
  . بالتكبري، ويثريون النقع، ويدكون األرض حتت أقدامهم دكاً أصوام

 ة املسلمني والذراري وأثقاهلم وأمواهلموقد حلق م بقي -  وأقام جيش املسلمني
القدس ال يكلمهم أحد من أهلها إال أم أحصنوا أسوارهم  ثالثة أيام حول أسوار - 

  . والطوارق والدرق واجلواشن والزرد الفاخرة باملنجنيق وعدة احلرب

   :اإلسالم حتريك الوضع والدعوة إىل

 لى النفاد، وبدأت أصواتحىت كان اليوم الرابع، وقد أوشك صرب املسلمني ع
  . بعضهم تعلو بضرورة عمل شيء ما لتحريك الوضع

أهل بيت املقدس يزيد بن أيب سفيان الذي  فكان أول من برز من األمراء لسؤال
يبلغه عنهم ما يقولون، فدعاهم إىل  لبس سالحه، وتقدم حنو األسوار ومعه ترمجانه

الرد القبيح واإلباء والعناد واالستهزاء  اإلسالم وحذرهم مغبة احلرب، فما كان منهم إال
  . باملسلمني

إىل أمراء اجليوش خيربهم جبواب القوم ويدعوهم  وتراجع يزيد عن السور ومشى
عبيدة أمرينا، فكتب إليهم أبو عبيدة يأمرهم  نراجع يف ذلك أبا: إىل اهلجوم فقالوا

  . ون الصباحوباتوا ليلتهم تلك ينتظر بالزحف ومهامجة األسوار فاستبشروا
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   :أبو عبيدة القائد العام يصل

 إن املناوشات األوىل استمرت أحد عشر يوماً قبل أن يتقدم أبو: ويقول الواقدي
 عبيدة، الذي كان املدد األعظم والسواد األكثر جليش املسلمني، فتلقاه الناس بالتكبري

صداها األرجاء، والتهليل، وضجوا ضجة واحدة جتاوبت فيها القبائل واجلموع، ومأل 
الروم خائفة، فعلموا مبقدم أمري األمراء وقائد اجلند األعلى أيب عبيدة، فداخلهم  فأطلت

  . الغم الشيء الكثري من

   :كتاب أيب عبيدة ألهل القدس

األنس اجلليل بتاريخ القدس (عبيدة رضي اهللا عنه كما جاء يف كتاب  وكان أبو
   :ومعهم كتاباً ألهلها نصه ما يلي) بيت املقدس (الرسل إىل أهل إيلياء قد بعث) واخلليل

   الرمحن الرحيم بسم اهللا(

على من اتبع  من أيب عبيدة بن اجلراح إىل بطارقة أهل إيلياء وسكاا، سالم
   :اهلدى وآمن باهللا وبالرسول، أما بعد

إله إال اهللا حممد رسول اهللا، وأن الساعة آتية ال  فإنا ندعوكم إىل شهادة أن ال
القبور، فإن شهدمت بذلك حرمت علينا دماؤكم  ريب فيها، وأن اهللا يبعث من يف

وإن أبيتم فأقروا لنا بأداء اجلزية عن يد وأنتم  وأموالكم وذراريكم وكنتم لنا إخواناً،
بقوم هم أشد حباً للموت منكم لشرب اخلمرة  صاغرون، وإن أنتم أبيتم سرت إليكم

اهللا أبداً حىت أقتل مقاتليكم وأسيب  عنكم إن شاءوأكل حلم اخلرتير، مث ال أرجع 
  ).ذراريكم

   :فوق السور النظر إىل أيب عبيدة من

 وطلب -  وهو أكرب البطارقة -  وقد أطل من فوق سور بيت املقدس اجلاثليق
 أنه إذا رأى فيه الصفات - على لسان ترمجانه - رؤية أيب عبيدة، وأعلن للمسلمني

مراجعه حول من يفتح بيت املقدس، فسوف يسلم إليه بيت املعلومة عنده يف كتبه و
  . طواعية واختياراً املقدس

ليس : مث قال ملن حوله فربز إليه أبو عبيدة رضي اهللا عنه فنظر البطرك إليه ملياً،
  . هو هذا الرجل



 

)٤١( منرب التوحيد واجلهاد



  . دون أن يكلم أبا عبيدة وأمرهم باالستمرار يف القتال وعاد إىل كنيسته

   : اخلناقتشديد احلصار وتضييق

املناوشات كرة أخرى والروم صامدون بقوة، وهم يظنون أن املسلمني  وعادت
بسبب الشتاء والربد، ولكن املسلمني أبدوا من ضروب الشجاعة  ال يقدرون عليهم

مما هو معهود عنهم يف ساحات الوغى، فكيف إذا كانوا على  واالستبسال الشيء الكثري
   !!! بيت املقدسمشارف أطراف املسجد األقصى وعند

. النبالة من أهل اليمن وقد أبلى بالء حسناً يف اهلجمات على أسوار بيت املقدس
رأيتهم يرمون بالنبل الروم  هللا در عرب اليمن، فلقد: قال عوف بن مهلهل: قال الواقدي

  . فيتهافتون من سورهم كالغنم

ينما ترصد األزور يف الروم نكاية شديدة، وذلك ح كما أنكى يومها ضرار بن
حىت إذا ساواه وقرب من برجه أطلق عليه نبلة  ألحد قواد الروم، فتخفى حتت السور،

يف فيه، فتردى وعليه عدة حرب كاملة إىل  فوقعت - وكان رامياً جيد الرمي - شديدة
  . هائلة وارتياع كبري أسفل برجه، فسمعت للقوم ضجة عظيمة وصيحة

يف احلرب : جهداً  وأبو عبيدة ال يألوواستمر حصار بيت املقدس أربعة أشهر،
  . من جهة، والصرب على ألواء الشتاء من جهة أخرى

مرة كبري الروم وبطركهم على السور، وخاطب أبا عبيدة  وقد أشرف ذات
منا يف هذه البلدة املقدسة، ومن قصدها يوشك أن اهللا  ما الذي تريدون: وكان مما قاله

ومنها أسري بنبينا إىل  نعم إا بلدة شريفة،: يدةعب فأجابه أبو. يغضب عليه ويهلكه
أو أدىن، وإا معدن األنبياء وقبورهم فيها، وحنن  السماء، ودنا من ربه كقاب قوسني

أقسم : فقال البطرك. ميلكنا اهللا إياها كما ملكنا غريها أحق ا منكم، وال نزال عليها أو
وإمنا تفتح لرجل صفته ونعته يف كتبنا فتحتموها أبداً،  لو أقمتم علينا عشرين سنة ما

  ... أبداً ولسنا جند صفته ونعته معك

   :الكتابة إىل اخلليفة الفاروق يف املدينة

رأي أيب عبيدة أن يكتب إىل عمر بن اخلطاب ليقدم إليه،  وبعد أخذ ورد اتفق
املقدس سلماً على يديه، فكتب أبو عبيدة رضي اهللا عنه  راجياً أن يكون فتح بيت

  :اخلطاب التايل



 

)٤٢( منرب التوحيد واجلهاد



   الرمحن الرحيم بسم اهللا(

اجلراح، أما  إىل عبداهللا أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب من عامله أيب عبيدة بن
  :بعد

نبيه حممد صلى اهللا عليه  السالم عليكم، فإين أمحد اهللا الذي ال إله إال هو، وأصلي على
يلياء، نقاتلهم أربعة أشهر كل يوم، إ وسلم، واعلم يا أمري املؤمنني أنا منازلون أهل مدينة

عظيمة من الثلج والربد واألمطار إال أم ٠ نقاتلهم ويقاتلونا، وقد لقي املسلمون مشقة
كان اليوم الذي كتبت إليك الكتاب فيه  فلما. صابرون على ذلك، ويرجون اهللا رم

يفتح بلدهم إال جيدون يف كتبهم أنه ال  إم: أشرف علينا بطرقهم الذي يعظمونه، وقال
يف كتبهم، وقد سألنا حقن الدماء  صاحب نبينا، وأنه يعرف صفته ونعته، وهو عندهم

  ).والسالم. البلدة علينا على يديك فسر إلينا بنفسك وأجندنا لعل اهللا أن يفتح هذه

العبسي فوصلها على جناح  وقد محل الكتاب إىل املدينة ميسرة بن مسروق
 . السرعة

   :إىل بيت املقدسعمر يف الطريق 

عمر بن اخلطاب من عنده من الصحابة فاستشارهم، فوافقوا على سري  ومجع
  . فأمرهم باالستعداد للخروج وأن جيتمعوا خارج املدينة عمر إىل بيت املقدس،

املدينة وهو على بعري له أمحر، وعليه غرارتان يف  وخرج عمر رضي اهللا عنه من
يديه قربة ماء، وخلفه جفنة للزاد، ومعه مجاعة من  بنيإحدامها سويق ويف األخرى متر، و
وعادوا إىل املدينة منهم الزبري بن العوام وعبادة بن  الصحابة ممن شهد وقعة الريموك

مسريه ترفعه أرض وبط به أخرى، وهو يف سفره يتفقد  فما زال يف. الصامت وآخرون
  ... خالط قوماًشئوم كلما مر بقرية أو  أحوال الناس ويعلمهم ويصلح

مع عمر بن اخلطاب حني سار إىل  كنت: ينقل الواقدي عن عمر بن مالك قال
فأخرب أن  - واملاء يدعى ذات املنار - الشام، فمر على ماء جلذام وعليه طائفة منهم نزول
فغضب ودعاه وانتهره، مث عذره جلهله  فيهم رجالً عنده امرأتان ومها أختان ألم وأب،

  ).األخرى أقرع بينهما فأمسك إحدامها وسرحوخريه بينهما ف

قوم من  لقيه -  وهو يريد أن يصعد منها إىل بيت املقدس - وملا دنا من العقبة
حيثوا التراب  املسلمني عليهم ثياب الديباج مما أخذوه من الريموك، فأمر عمر من معه أن

  . يف وجوههم، وأن متزق الثياب عليهم



 

)٤٣( منرب التوحيد واجلهاد



   :سلبيت املقد الفتح األول

   :النتظار على أحر من اجلمرا

بعد كتابه إىل أمري املؤمنني عمر بن  وبقي أبو عبيدة بن اجلراح رضي اهللا عنه
أحر من اجلمر، وكان يسرح بعض اخليالة  اخلطاب رضي اهللا عنه للقدوم عليه منتظراً على

  . أمري املؤمنني أحياناً لتلقي الركبان، لعله يستبشر بقدوم

الشام نظرنا  فلما أشرفنا على: موىل عمر ورفيقه يف سفرهيقول أسلم بن برقان 
فأسرع الزبري  أسرع وانظر ما هذه اخليل،: إىل طائفة من خيل املسلمني، فقال عمر للزبري

عبيدة لنأخذ له  حنن من عرب اليمن قد وجهنا أبو: من أنتم؟ قالوا: فلما قرب منها قال
وطالت األعنق   املؤمني قد ذرفت العيونيا أمري: حىت إذا دخلوا عليه قالوا. خرب عمر

  . بطول قدومك، فلعل اهللا أن يفتح بيت املقدس على يدك

  . عمر ومن معه: مبشرين أليب عبيدة ومن معه بقدوم الركب امليمون مث رجعوا

   :اخلليفة واخلطبة العظيمة بعد الفجر لقاء

عمر إىل أيب عبيدة واألمري، ونظر  وقريباً من أسوار بيت املقدس التقى اخلليفة
بعباءة قطوانية وخطام  وهو البس سالحه متنكب قوسه، راكب على قلوصه مغطى
أناخ قلوصه وأناخ عمر  قلوصه من شعر، فلما نظر أبو عبيدة إىل عمر رضي اهللا عنهما

مث تبعه الناس يسلمون  بيده وترجال، مث أقبل أبو عبيدة فصافح عمر وعانقه وسلم عليه،
  . على عمر

 
الفجر مث خطبهم خطبة حسنة قال   صبيحة اليوم التايل صلى عمر باملسلمني صالةويف
   :فيها

الفعال ملا يريد، إن اهللا قد أكرمنا  احلمد هللا احلميد ايد، القوي الشديد،
وأزاح عنا الضاللة، ومجعنا بعد الفرقة،  باإلسالم، وهدانا مبحمد صلى اهللا عليه وسلم،

اهللا على هذه النعم تستوجبوا منه املزيد، فقد  د البغضاء، فامحدواوألف بني قلوبنا من بع
من يهد اهللا (، مث قرأ )ولئن كفرمت إن عذايب لشديد لئن شكرمت ألزيدنكم: (قال اهللا تعاىل

  ).ولياً مرشداً فهو املهتد ومن يضلل فلن جتد له



 

)٤٤( منرب التوحيد واجلهاد



   :أما بعد

سواه، الذي شيء  فإين أوصيكم بتقوى اهللا عز وجل الذي يبقى ويفىن كل
  .  ومبعصيته يفين أعداءهبطاعته ينفع أولياءه،

زكاة أموالكم طيبة ا قلوبكم وأنفسكم، ال تريدون ا جزاء  أدوا: أيها الناس
افهموا ما توعظون به، فإن الكَيس من أحرز دينه والسعيد من  من خملوق وال شكوراً،
بالسنة سنة نبيكم صلى اهللا عليه وسلم األمور مبتدعاا، وعليكم  اتعظ بغريه، أال إن شر

االقتصاد يف السنة خري من االجتهاد يف البدعة، والزموا القرآن فإن فيه  فالزموها، فإن
  . والثواب الشفاء

: فيكم وقال إنه قد قام فينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كقيامي: أيها الناس
من مل   مث يظهر الكذب حىت يشهدالزموا أصحايب مث الذين يلوم مث الذين يلوم،

 يستشهد، وحيلف من مل حيلف، فمن أراد حببوحة اجلنة فليزم اجلماعة، وتعوذوا من
 الشيطان، وال خيلونّ أحد منكم بامرأة فإن من حبائل الشيطان، ومن سرته حسنته

  ...)وساءته سيئته فهو مؤمن، والصالة الصالة

   :أذان بالل حيرك كوا من الشوك

فرغ عمر من خطبته جلس فجعل أبو عبيدة حيدثه مبا لقي من الروم، فلم فلما 
  . كذلك إىل أن حضرت صالة الظهر يزل

يؤذن لنا، وكان بالل قد حلق بالناس  يا أمري املؤمنني اسأل بالالً أن: فقال الناس
يقاتل معهم، فلما حضرت الصالة وسأل  ملا نزلوا على بيت املقدس وشاهد قتاهلم وجعل

  . نعم: اس عمر أن يؤذن هلم بالل، قال باللالن

فلما أذن اقشعرت األبدان، وخشعت اجللود، وبكى الناس بكاء شديداً حىت 
قلوم أن تتصدع، ملا تذكروا أذان بالل بني يدي رسول اهللا صلى اهللا عليه  كادت
  . وسلم

   :تفقد أحوال اجليش ومنازل الناس

ازل القبائل يف حصار بيت املقدس، ومن وقام عمر فركب يتفقد أحوال اجليش
فيها أربع عشرة رقعة بعضها من  فلما هم بالركوب على بعريه وعليه مرقعة من صوف



 

)٤٥( منرب التوحيد واجلهاد



. بعريك جواداً ولبست ثياباً بيضاً، ففعل يا أمري املؤمنني لو ركبت بدل: أَدم، قال الناس
 ليس جديداً وال على عاتقه منديالً من كتان فقدموا له برذوناً من براذين الروم وطرح

  . باخلَلَق دفعه إليه أبو عبيدة

سار الربذون جعل يهملج بعمر ويتبختر، فلما نظر عمر إليه وما فعل، نزل  فلما
وخلع ما كان عليه من الثياب، وعاد إىل مرقعته ومجله خوفاً من أن يدخله  عنه مسرعاً،

ة من شعر فجلس فيها والعجب، مث سار حىت نزل فواىف اجليش وقد ضربت له خيم الكرب
  .التراب مث قام فصلى أربع ركعات هناك على

مزعج بالتهليل والتكبري،  وعلت للمسلمني ضجة عظيمة وصياح: قال الواقدي
متسائلني عن ذلك  فسمع أهل بيت املقدس الضجة واجللبة فأشرفوا من فوق األسوار

  . فعلموا بوصول أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه

  : عمر والبطرك: للقاء املنتظرا

الفجر وارتفعت الشمس  فلما كان الغد وصلى عمر بن اخلطاب بالناس صالة
  . أتيت يا عامر تقدم إىل القوم وأعلمهم أين قد: قال عمر أليب عبيدة

ورد  يا أهل هذه البلدة إن صاحبنا أمري املؤمنني قد: فخرج أبو عبيدة وصاح م
   .فما تصنعون فيما قلتم؟

الرهبان والقسوس  فأعلموا البطرك فخرج من كنيسته وعليه املسوح وترجل
مث صعد على  واألساقفة معه، وقد حمل بني يديه صليب ال خيرجونه إال يف عيدهم،

عليه أمري، قد أتى  هذا أمري املؤمنني عمر، وليس: السور وأشرف، فخاطبه أبو عبيدة قائالً
  .  والذمة وأدوا اجلزيةفاخرجوا إليه واعقدوا معه األمان

وملا . البطرك أن يدنو عمر وأن يقترب من السور لينظر إليه عن قرب فطلب
قل لن : (أن يفعل فتخوف عليه بعض املسلمني من غدر الروم فقال أخرب عمر بذلك هم

  ).لنا يصيبنا إال ما كتب اهللا

غريها  عليهمث أمر ببعريه فقدم إليه فاستوى يف ركوبه عليه وعليه مرقعته ليس 
سائر  وعلى رأسه قطعة عباءة قطوانية قد عصب ا رأسه، وليس معه غري أيب عبيدة وهو

  . بني يديه



 

)٤٦( منرب التوحيد واجلهاد



رأوه وعاينوه  حىت قرب من السور ووقف بإزائه، والبترك والبطاليق عليه، فلما
بالدنا على  هذا واهللا الذي جند صفته ونعته يف كتبنا، ومن يكون فتح: صاح كبريهم

  . اهللا ا واهللا صاحب حممد بن عبديديه، هذ

   :لعمر القدس تفتح أبواا

 ونزل الروم، وقد ضاقت أنفسهم من احلصار، ففتحوا باب سور بيت املقدس
  . وخرجوا إىل عمر بن اخلطاب يسألونه العهد وامليثاق، ويقرون له باجلزية

: قالالطربي يف تارخيه ملا دخل عمر الشام تلقاه رجل من يهود دمشق ف أورد
  ... فاروق، أنت صاحب إيلياء، ال واهللا ال ترجع حىت يفتح اهللا إيلياء السالم عليك يا

كذلك أن الذين صاحلوا على إيلياء هم عامة الناس، وذلك أن  ونقل الطربي
ملا مسعا بقدوم عمر ووصوله اجلابية من أرض ) والتذارق وأرطبون: (القائدين الرومانيني

  . قا مبصر، وقد أصيبا فيما بعد يف بعض البعوثوحل الشام هربا من القدس

سنفرده  - عنه كتاب أمان ألهل القدس وكتب عمر بن اخلطاب رضي اهللا
  . بالعهدة العمرية أو الوثيقة العمرية وعرف هذا الكتاب فيما بعد -  باحلديث ألمهيته

   :عمر يدخل القدس واألقصى

 ربيع اآلخر سنة ست افتتحت بيت املقدس على يد عمر بن اخلطاب يف وقد
بل مكث : بعضهم وقال. إليها يوم اإلثنني، وأقام ا إىل يوم اجلمعة عشرة، وكان دخوله

  . عشرة أيام

 دنا عمر من باب املسجد: وعن رجاء بن حيوة عمن شهد فتح بيت املقدس قال
: لفلما انفرق به الباب قا) كعب األحبار(ارقبوا يل كعباً : فقال -  األقصى املسجد - 

مث قصد احملراب، حمراب داود عليه السالم، وكان . لبيك مبا هو أحب إليك لبيك اللهم
ومل يلبث أن طلع الفجر فأمر املؤذن باإلقامة فتقدم ) أي قيام الليل(فصلى فيه  الوقت ليالً،

مث قام وقرأ م يف الثانية  -  عند سجدة داود - وسجد فيها) ص(بالناس وقرأ م  فصلى
: علي بكعب فأُيت به فقال: مث ركع وانصرف فقال -  سورة اإلسراء - إسرائيلبين  صدر
ضاهيت : فقال -  صخرة بيت املقدس - إىل الصخرة: ترى أن جنعل املصلى فقال أين
: فقال - عند دخوله املسجد -  اليهودية يا كعب، وقد رأيتك وخلعك نعليك واهللا

جنعل قبلته صدره كما جعل رسول اهللا قد رأيتك، بل : أباشره بقدمي، فقال أحببت أن



 

)٤٧( منرب التوحيد واجلهاد



وسلم قبلة مساجدنا صدورنا، اذهب إليك فإنا مل نؤمر بالصخرة ولكنا  صلى اهللا عليه
  . أمرنا بالكعبة

 مث قام من مصاله إىل كناسة قد كانت الروم منذ ما قبل النصرانية دفنت ا بيت
 فلما) استهانة منهم به (يف زمان بين إسرائيل) أي بعض معامل املسجد وآثاره(املقدس 

 يا أيها الناس: وقال عمر. صار بيت املقدس إىل النصارى أبرزوا بعضها وتركوا سائرها
  . وجثا يف أصلها وحثا يف فرج من فروج قبائه. اصنعوا كما أصنع

كبر كعب وكبر الناس بتكبريه، : ما هذا؟ قالوا: خلفه، فقال ومسع التكبري من
يا أمري املؤمنني إنه قد تنبأ على ما صنعت اليوم نيب منذ : فقال بهعلي به، فأُيت : فقال

  ... أبشري أوري شلم عليك الفاروق ينقيك مما فيك: قال مخسمائة سنة حينما

يف بيت املقدس يصلح أحوال الناس ويطعمهم  وأقام عمر بن اخلطاب أيامه
  . ويوسع عليهم

ا هو يطعم الناس يوماً ا إيلياء مع عمر فبينم شهدت: عن أنس بن مالك قال
هل لك يف : فقال لعمر -  أي عند املسلمني - حمرمة أتاه راهبها وهو ال يشعر أن اخلمر

من أي شيء هذا؟ فأخربه : اخلمرة؟ فدعاه به فقال شراب جنده يف كتبنا حالالً إذا حرمت
غرف ف - أي غاله حىت تبخر ثلثاه وبقى ثلثه -  أنه طبخه عصرياً حىت صار إىل ثلثه

طالء فشبهه بالقطران، وشرب منه وأمر  هذا: بأصبعه مث حركه يف اإلناء فشطره فقال
بشراب قد طبخ من العصري حىت ذهب  إين أُتيت: أمراء األجناد به، كتب يف األمصار

  . ثلثاه وبقي ثلثه كالطالء فاطبخوه وارزقوه املسلمني

   :احلنني إىل املدينة املنورة

  . واصطحب معه كعب األحبار ملدينة املنورةوعاد عمر أدراجه إىل ا

بالشام ملا يرون من كثرة  وكان أهل املدينة يظنون أن عمر يقيم: قال الواقدي
بالد األنبياء وهي األرض  خريها وطيب فواكهها ورخص أسعارها، وملا خيربون عنها أا

  . املقدسة وفيها احملشر

 ينظرونه، حىت قدم عمر رضي يف كل يوم فبقي الناس يتطاولون حنوه وخيرجون
أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  اهللا عنه فارجتت املدينة يوم قدومه، واستبشر

  . برؤيته



 

)٤٨( منرب التوحيد واجلهاد



وقد دخل عمر الشام أربع : عن شيوخه قال ابن كثري نقالً عن سيف بن عمر
  . املقدس األوىل كان راكباً فرساً حني فتحت بيت: مرات

  . والثانية على بعري

  . بالشام من الوباء لثة وصل إىل سرع مث رجع ألجل ما وقعوالثا

  . والرابعة دخلها على محار

 -  أي جعلهما واليني عليها - فلسطني على رجلني وينقل الطربي أن عمر فرق
الرملة، وعلقمة بن جمزز على نصفها وأنزله  فجعل علقمة بن حكيم على نصفها وأنزله

  . اجلنود اليت معه مله يفإيلياء، فرتل كل واحد منهما يف ع

  :قراءة وحتليل... العهدة العمرية وثيقة مقدسية

   :متهيد

قرروا فيها االستسالم  تبدأ قصة العهدة العمرية لنصارى بيت املقدس بالساعة اليت
  . له وفتح أبواب البلدة أمامه وتسليمه مفاتيحها

حفظ الشيء : وامليثاق واملعاهدة، وهي مأخوذة من العهد، وه: تعين والعهدة
وأوفوا بالعهد ان : (قال تعاىل -  كما يقول الراغب األصفهاين - حال ومراعاته حاالً بعد

 ألقى إليه العهد: أي أوفوا حبفظ األميان، وعهد فالن إىل فالن يعهد) مسئوالً العهد كان
  . ملا أمر به أن يستوثق منه: وأوصاه حبفظه، وقوهلم يف هذا األمر عهدة

   :لعمرية كتاب أمان وعهدالعهدة ا 

أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب  الكتاب الذي كتبه: ويراد بالعهدة العمرية هنا
حتصنوا بأسوارها دون جيش  رضي اهللا عنه ألهل بيت املقدس غداة فتحها، بعد أن
إال ألمري املؤمنني نفسه، بعد أن  املسلمني بقيادة أيب عبيدة بن اجلراح، وأبوا أن يستسلموا

بنعته وصفته وأنه يدخلها صلحاً برضا  ستيقنوا أنه هو الذي حتدثت عنه الكتب السابقةا
  . أهلها



 

)٤٩( منرب التوحيد واجلهاد



ملا نظر إىل ) البترك(نصارى بيت املقدس  يقول الواقدي يف فتوح الشام عن كبري
وبساطته مهيباً جليالً، أنه صاح بأعلى  عمر بن اخلطاب من فوق السور فرآه يف مرقعته

   :صوته

كتبنا، ومن يكون فتح بالدنا على يديه بال  الذي جند صفته ونعته يفهذا واهللا 
   :مث إنه قال ألهل بيت املقدس. حمالة

 . هذا واهللا صاحب حممد بن عبداهللا. وحيكم انزلوا إليه واعقدوا معه األمان والذمة
ن م فلما مسعت الروم كالم البترك نزلوا مسرعني وكانوا قد ضاقت أنفسهم: قال الواقدي

 احلصار، ففتحوا الباب وخرجوا إىل عمر بن اخلطاب يسألونه العهد وامليثاق والذمة،
  . ويقرون له باجلزية

ساجداً على قتب بعريه  فلما نظر إليهم عمر وهم على تلك احلالة تواضع هللا وخر
  . سألتمونا وأقررمت باجلزية ارجعوا إىل بالدكم ولكم الذمة والعهد إذ: مث نزل إليهم وقال

عمر إىل عسكره فبات  ورجع. قال فرجع القوم إىل بلدهم ومل يغلقوا األبواب
  . اإلثنني فلما كان الغد قام فدخل إليها، وكان دخوله يوم. فيه ليله

   :نص الوثيقة العمرية ألهل بيت املقدس

) ايلياء(ألهل مدينة بيت املقدس ) العهدة العمرية(العمرية  وها هو نص الوثيقة
املصادر التارخيية املوثوقة، وكما هو مثبت يف نص الوثيقة األصلية   كما جاء يفبني أيدينا

وهي من أقدم كنائس . اليوم حمفوظة يف مكتبة كنيسة القيامة بالقدس اليت ال تزال إىل
  . قدراً عندهم بال منازع النصارى وأجلّها

  . بسم اهللا الرمحن الرحيم

أعطاهم أماناً . ني أهل إيلياء من األماناملؤمن عمر أمري: اهللا هذا ما أعطى عبد
وصلبام، وسقيمها وبريئها، وسائر ملتها أن ال تسكن  ألنفسهم وأمواهلم ولكنائسهم

منها وال من حيزها، وال من صلُبهم، وال من شيء من  كنائسهم وال دم، وال ينتقص
  . وال يضار أحد منهم أمواهلم، وال يكرهون على دينهم،

  . لياء معهم أحد من اليهودوال يسكن بإي



 

)٥٠( منرب التوحيد واجلهاد



  . أن يعطوا اجلزية كما يعطي أهل املدائن وعلى أهل إيلياء

فمن  ).يقصد اللصوص وقطاع الطرق (وعليهم أن خيرجوا منها الروم واللصوت
ومن أقام منهم فهو آمن، وعليه . مأمنهم خرج منهم فإنه آمن على نفسه وماله حىت يبلغوا

  . ما على أهل إيلياء من اجلزية

أهل إيلياء أن يسري بنفسه مع الروم وخيلي بيعهم وصلبهم فإم  ومن أحب من
فمن شاء منهم قعد وعليه . بيعهم وصلبهم حىت يبلغوا مأمنهم آمنون على أنفسهم وعلى
  . ومن شاء رجع إىل أهله. اجلزية، ومن شاء سار مع الروم مثل ما على أهل إيلياء من

  . صد حصادهمحىت حي فإنه ال يؤخذ منهم شيء

وذمة املؤمنني إذا  وعلى ما يف هذا الكتاب عهد اهللا وذمة رسوله وذمة اخللفاء
  . أعطوا ما عليهم من اجلزية

خالد بن الوليد وعمرو بن : على ذلك شهد: مث كتب عقب ذلك أسفل الكتاب
  ... العاص وعبدالرمحن بن عوف ومعاوية بن أيب سفيان

  . ـه١٥وكتب وحضر سنة 

   :ارخيي بالوثيقةاهتمام ت

للعهدة العمرية، اليت تعترب أهم وثيقة تارخيية مكتوبة ختص  هذا هو النص الكامل
لقيت خالل القرون الفائتة اهتمام املسلمني والنصارى على  وقد... مدينة بيت املقدس

كانوا كما يثبت ذلك التاريخ أكثر حرصاً على تنفيذها وهم  حد سواء، بل إن املسلمني
  . إليها واالحتماء ا وهم ضعفاء ن التجاء النصارىأقوياء م

 . دارت حوهلا تلك العهدة وأبرزا ويهمنا هنا أن نوضح أهم النقاط واملعاين اليت

   :بداية الوجود اإلسالمي: أوالً

هذا الوجود . العهدة العمرية تثبت لنا نقطة البداية للوجود الرمسي لإلسالم إن
نة والتضييق على القوة البيزنطية الرومية اليت كانت حتتلها منذ يف حماصرة املدي الذي متثل

 أي بعد أكثر من مئيت عام من ٦٣٨للميالد، فكان رحيلها عن القدس عام  ٤٠٠ عام
  . احتالهلا



 

)٥١( منرب التوحيد واجلهاد



إن العهدة العمرية ثبتت الوجود الرمسي، ال ننسى أن بداية : وحنن إذ نقول
ة اإلسراء واملعراج، أي قبل ذلك الفتح اإلسالمي يف بيت املقدس ابتدأ يف ليل الوجود

  ... عاماً) ١٨(بقرابة  العسكري

إاء الوجود  ولقد صرح عمر يف عهدته إىل أهل بيت املقدس مبا يشري إىل
  ).عليهم أن خيرجوا منها الروم واللصوت(الروماين يف بيت املقدس أن 

   :افتتاح البلدة صلحاً: ثانياً

عبيدة بن اجلراح بيت املقدس  بن اخلطاب وأيبمل يدخل املسلمون بقيادة عمر 
الصلح والتسليم من أهل بيت  بقوة السالح، وإمنا دخلوها صلحاً مع أهلها، ومل يكن هذا

هذه ال يدخلها إال أمري له صفات  املقدس إال نتيجة اعتقاد سابق لديهم أن بلدم املقدسة
فأسلموا إليه قيادهم  خاصة انطبقت على عمر بن اخلطاب شخصياً دون من سواه،

  . واضطراراً وفتحوا أمامه أبواب بلدم طوعاً واختياراً ال إكراهاً

وقائمة وملزمة  وفائدة اعتبار البلدة مصاحلاً عليها أن شروط الصلح تبقى معتربة
  . ما دامت هذه البلدة بأيدي املسلمني إىل يوم الدين

   :ال كالفتوح السابقة فتح: ثالثاً

املسلمني هلا بكل  العمرية للمرة األوىل يف تاريخ القدس دخولأثبتت العهدة 
مذابح ونكبات  طمأنينية متأل قلوب أهلها، على خالف ما عرف يف تارخيها الطويل من

كلما دخلها  ودماء تسيل كاألار كلما انتقلت من سلطاِن ملٍك إىل سلطان غريه، أو
  ... جيش بعد حصار

البلدان بالسالم يف نظر  ، ومدينة القدس أوىلفاإلسالم دين التسامح والسالم
  ... اإلسالم

هلا، ترك عمر بن اخلطاب املدينة  ومن أجل رعاية السالم فيها، واختاذه رمزاً
ووعثاءه، الستالم بيت املقدس دون  املنورة وسافر إىل فلسطني متجشماً مشاق السفر

  . ها يف تلبية كل طلب ممكن هلمأهل إراقة دماء وإزهاق أرواح، وكان يف غاية التسامح مع

  



 

)٥٢( منرب التوحيد واجلهاد



   :ال أمان واحد... أمانان عمِريان: رابعاً

  .. أعطى عمر بن اخلطاب يف وثيقة العمرية ألهل بيت املقدس أمانني أو حريتني

الرحيل  االختيار الكامل بني البقاء يف املدينة مع األمان الكامل، أو: األوىل منهما
الذي يرون  ان حتت محاية املسلمني إىل أن يبلغوا املكانعنها إىل حيث شاؤوا مع حق األم

 . أم فيه آمنون
احلرية يف البقاء على نصرانيته واحملافظة  أن ملن اختار البقاء يف بيت املقدس كامل: والثانية

وهاتان احلريتان متثالن قمة احلرية . أدى اجلزية على أماكن عبادته وممارسة شعائر دينه إذا
فمن خرج منهم فإنه آمن (، الشعائر حتت رايات املسلمني االعتقاد وممارسةالدينية يف 

ال تسكن كنائسهم وال (و) مأمنهم ومن أقام منهم فهو آمن على نفسه وماله حىت يبلغوا
حيزها وال من صلُبهم وال من شيء من أمواهلم، وال  دم وال ينتقص منها وال من

  .)منهم يكرهون على دينهم وال يضار أحد

النصارى  وذا أمن أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه أهل القدس من
التعدي على  على أنفسهم وأمواهلم وأعراضهم وسائر ممتلكام، ومنع املسلمني أمجعني من

  . أي من ذلك ما دام النصارى يؤدون اجلزية كسائر أهل الكتاب

   :ال مقام لليهود يف القدس :خامساً

النصارى يف حق البقاء يف  ن شرور اليهود وخوفاً من ادعائهم مشاركةوتوجساً م
الشهرية مطلباً للنصارى يتمثل  بيت املقدس، فقد لىب عمر بن اخلطاب يف عهدته العمرية

وضرورة إخراجهم منها ألسباب  يف عدم السماح لليهود باالستيطان يف بيت املقدس،
  . القدمي رض لليهود منذعديدة، تدل يف جمملها على كراهية شعوب األ

  ).وال يسكن بإيلياء معهم أحد من اليهود(

  . ليس مقصوراً على املسلمني فاحلذر من مكائدهم ومكرهم

عليه وسلم من املدينة  وإن مما يذكر أن اليهود الذين أجالهم النيب صلى اهللا
فأجالهم عن بن اخلطاب  واختاروا اإلقامة يف خيرب على أطراف اجلزيرة العربية عاد عمر

  . خيرب إىل ما وراءها من البلدان اتقاء لشرهم وإبعاداً ألذاهم



 

)٥٣( منرب التوحيد واجلهاد



نظر إليها وأخذها بعني . إن إبعاد اليهود عن بيت املقدس قضية مهمة جداً
بكل جدية أكثر من قائد وملك ومفكر وذلك ابتداء من عمر بن اخلطاب، إىل  االعتبار

  ... ماين عبداحلميديوسف بن أيوب، إىل اخلليفة العث صالح الدين

   :الوثيقة القُواد هم شهود: سادساً

اليت  شهد على نص العهدة العمرية ثلة كرمية من كبار الصحابة وقواد اجليوش
 كخالد بن الوليد وعمرو بن العاص ومعاوية بن. كانت جتوب بالد الشام فتحاً ودعوة

أيب  يت توجهت إليه منذ أيامأيب سفيان وهؤالء الثالثة من كبار القواد يف جيوش الشام ال
أيام  بكر الصديق رضي اهللا عنه واستمرت يف فتوحاا ألحناء البالد حىت استكملت ذلك

  . عمر بن اخلطاب

عليها، ومشاركون  وكون هؤالء القُواد شهوداً على الوثيقة يعين أم موافقون
رفع راية التوحيد  رفعدا عن أم هم الذين كان هلم ش. يف إعداداها، ملتزمون مبا فيها

  . املباركة رجالُهم على أول قبلة للمسلمني وثالث مسجد تشد إليه رحاهلم ويقصد بقعته

   :قرب الفتح من العهد النبوي حتقيق لبشارة عظيمة: سابعاً

إن فتح املسلمني لبيت املقدس بعد وفاة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خبمس 
تشوق املسلمني إىل حتقيق بشرى سابقة منه صلى اهللا يدل داللة واضحة على مدى  سنني
  : وسلم ألمته عليه

. أسواره بفتح بيت املقدس ودخول اإلسالم يف أرجائه ورفع راية التوحيد فوق
مقامه عند  وال شك أن حتقيق تلك البشرى من أعالم نبوته ودالئل رسالته وبراهني صدق

  . ربه

وهو يف   اهللا صلى اهللا عليه وسلمروى عوف بن مالك رضي اهللا عنه عن رسول
أعدد ستاً : (وهو يف قبة من أَدم فقال) أي أنه كان على أطراف الشام غازياً(غزوة تبوك 

الغنم، مث  مويت، مث فتح بيت املقدس، مث موتان يأخذ فيكم كعقاص: بني يدي الساعة
بيت من العرب  بقىاستفاضة املال حىت يعطى الرجل مائة دينار فيظل ساخطاً، مث فتنة ال ي

مثانني غاية،  إال دخلته، مث هدنة تكون بينكم وبني بين األصفر فيغدرون فيأتونكم حتت
  ... رواه البخاري) حتت كل غاية اثنا عشر ألفاً



 

)٥٤( منرب التوحيد واجلهاد



املقدس الذي بشر به صلى اهللا عليه وسلم واعتربه من  وواضح أن فتح بيت
  ... وهكذا كان كما رأينا... هيف احلديث عقب وفات عالمات الساعة أو مقدماا عده

أو العهدة العمرية أو وثيقة أمان فتح بيت  هذا حتليل مبسط للوثيقة العمرية
للسالم، وبعده عن التزمت وإنكاره ملبدأ  املقدس اليت عربت عن مساحة اإلسالم وحبه

 ... إذالل البشر أو العدوان األهوج عليهم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

)٥٥( منرب التوحيد واجلهاد



 

   :متهيد

كاتب الوحي على عهد رسول اهللا  -  كان معاوية بن أيب سفيان رضي اهللا عنه
والياً على فلسطني مبا فيها مدينة القدس إضافة إىل دمشق، وذلك  -  عليه وسلم صلى اهللا
اخلليفة الراشدي الثالث عثمان بن عفان ذي النورين رضي اهللا عنه منذ عام  يف عهد

ه خليفة عاماً للمسلمني حيكم الدولة اإلسالمية ) ٤١(، مث أصبح بعد عام للهجرة) ٢١(
وبه بدأت الدولة األموية، فولّى مدينة القدس ألحد عماله وهو سالمة بن قيصر  كلها،

  . يف مكان قصر هريودس الروماين الذي سكن

   :بيت املقدس أيام معاوية

هد األموي من كتابة املؤرخ ننقل وصفاً لبيت املقدس يف بداية الع ونستطيع أن
كان للقدس : كما ينقل عنه عارف باشا الذي يقول) ماكْربسون جيمس روز(الغريب 

برجاً وله ستة أبواب، ثالثة منها فقط يدخل ) ٨٤(السور  يومئذ سور، وكان على ذلك
  . غريب املدينة والثاين شرقيها والثالث من الشمال واحد: الناس منها وخيرجون

اخلامس عشر من شهر إيلول كل عام مجاهري غفرية من  املدينة يف اليوموكان يؤم 
  . التجارة خمتلف األجناس واألديان بقصد

 وكان فيها مسجد مربع األضالع بين من حجارة وأعمدة ضخمة نقلت من
 األطالل ااورة، وهو يتسع لثالثة آالف مصلٍّ، وهو مسجد يعتقد أن بانيه عمر بن

  .  عنه، وكان جبل الزيتون مغطى بأشجار العنب والزيتوناخلطاب رضي اهللا

معاوية بن أيب سفيان بنفسه اخلطابة واإلمامة باملسجد األقصى أحياناً  وقد توىل
شهدت مع : من بعض األحاديث، فعن يعلى بن شداد بن أوس قال كما يستفاد ذلك

اب رسول اهللا صلى بنا فنظرت فإذا جل من يف املسجد أصح معاوية بيت املقدس فجمع
  . واإلمام خيطب اهللا عليه وسلم فرأيتهم حمتبني

  

 



 

)٥٦( منرب التوحيد واجلهاد



   :قالقل واضطرابات ضد األمويني

كلها أن تنقلب على بين أمية وتوايل عبداهللا بن الزبري  وكادت القدس وفلسطني
املؤيد البن الزبري يف حربه ضد األمويني، إال أن مروان بن  بسبب نائل بن قيس اجلذامي

آنذاك أسرع إىل حماربته والتغلب عليه وتثبيت حكم األمويني يف  فة األموينياحلكم خلي
  . فلسطني كلها

بعد مروان بن احلكم ابنه عبدامللك بن مروان فولّى على فلسطني رجالً من  وجاء
 ... منصور قبله امسه

   :امللك واآلثار اخلالدة بدع

ترك أهم أثرين معماريني املقدس مميزاً، حيث  وكان عهد عبدامللك بالنسبة لبيت
بصورته املقاربة ملا هو عليه اآلن ومسجد قبة  املسجد األقصى: إسالميني يف بيت املقدس

بين أمية فقط بل مها من مفاخر املسلمني يف  الصخرة، وهذان األثران ليسا من مفاخر
  . الشرق كله

بنه الوليد بن املسجد األقصى وأمتها وأكملها من بعده ا فقد ابتدأ عبدامللك عمارة
  . إليه واجللوس فيه عبدامللك، وكان كثري التردد

كان عبدامللك بن  :ذكر الذهيب يف سري أعالم النبالء عن إمساعيل بن عبيد قال
حىت إذا نودي  مروان جالساً يف صخرة بيت املقدس وأم الدرداء الصغرى جالسة معه،

ا  حىت يدخل -  كبريةوكانت امرأة -  للمغرب قام وقامت تتوكأ على عبدامللك
 فتجلس مع النساء، وميضي عبدامللك إىل املقام يصلي -  أي املسجد األقصى -  املسجد
  . بالناس

كما انصرف بكل اهتمام وجد لعمارة مسجد الصخرة يف بيت املقدس، فأنفق 
  . هاتني العمارتني ما ال يوصف من املال واجلهد واالتقان يف

دامللك عمارة بيت املقدس وجه إليه باألموال أراد عب وملا: يقول ابن كثري
حيوة ويزيد بن سالم مواله، ومجع الصناع من أطراف  والعمال، ووكّل بالعمل رجاء بن
وأمر رجاء بن حيوة ويزيد أن يفرغا األموال إفراغاً وال  البالد وأرسلهم إىل بيت املقدس،

ا بالرخام امللون وأقاما هلا سدنة وأكثروا، فبنوا القبة وفرشاه يتوقفا فيه، فبثوا النفقات
) طيباً(واملسك والعنرب واملاورد والزعفران، ويعملون منه غالية  وخداماً بأنواع الطيب



 

)٥٧( منرب التوحيد واجلهاد



واملسجد من الليل، وجعل فيها من قناديل الذهب والفضة، والسالسل  ويبخرون القبة
كانو إذا أطلقوا كثرياً، وفرشاها واملسجد بأنواع البسط امللونة، و الذهب والفضة شيئاً

مسافة بعيدة، وكان إذا رجع الرجل من بيت املقدس إىل بالده توجد منه  البخور شم من
والطيب والبخور أياماً، وكان فيه من السدنة والقُوم القائمني بأمره خلق  رائحة املسك

س، ومل يكن يومئذ على وجه األرض بناء أحسن وال أى من قبة صخرة بيت املقد. كثري
  . فيها من الفصوص واجلواهر والفسيفساء وغري ذلك شيء كثري وأنواع باهرة وقد كان

   :رجاء ويزيد تربعا للمسجد مبكافأما

عمارما على أكمل وجه فضل من  وملا فرغ رجاء بن حيوة ويزيد بن سالم من
مللك غري ذلك، فكتبا إىل عبدا املال الذي أنفقاه على ذلك ستمائة ألف مثقال، وقيل

إنا لو استطعنا لزدنا يف عمارة : إليه خيربانه بذلك، فكتب إليهما قد وهبته منكما، فكتبا
أبيتما أن تقباله فأفرغاه على القبة  إذا: هذا املسجد من حلي نسائنا، فكتب إليهما
  ... مما عليها من الذهب واألبواب، فما كان أحد يستطيع أن يتأمل القبة

عمارة بيت  د خراج مصر ملدة سبع سنني علىوقد قيل إن عبدامللك رص
عبداهللا  بىن هذه القبة: (وقد وجد مكتوباً على إحدى قناطر قبة الصخرة. املقدس

  ).عنه عبدامللك بن مروان أمري املؤمنني يف سنة اثنتني وسبعني، تقبل اهللا منه ورضي

   :بيعة اخللفاء يف بيت املقدس

بيت املقدس أنه تقبل بيعة الناس له عبدامللك ل وبلغ من شدة حب الوليد بن
إنه أراد أن يتخذ بيت املقدس مقراً خلالفته،  باخلالفة على سطح صخرة بيت املقدس، بل

  ... واإلصالحات كما أنه قام ببعض الترميمات

الناس على ظهر  ومثل الوليد فعل أخوه من بعده سليمان بن عبدامللك، فقد بايعه
الكراسي  س يف قبة السلسلة ومن حوله الناس علىمسجد الصخرة، وكان حيب اجللو

  . والوسائد، وإىل جانبه األموال وكتاب الدواوين

عبدالعزيز األموي الراشد، كان من مواقفه املشرفة يف  وملا جاءت خالفة عمر بن
اليهود منها ملا أحس بسوء نيتهم فيها، كما أنه كان يلزم  بيت املقدس أنه أمر بإخراج

وطاعة له يف مسريته اإلصالحية، وذلك يف املسجد األقصى  باحللف والءوالته وعماله 
 . ببيت املقدس



 

)٥٨( منرب التوحيد واجلهاد



   :املصلى املرواين

األمويني شهد بناء  وال يفوتنا هنا أن ننوه إىل أن املسجد األقصى يف فترة خالفة
املسجد األقصى، ويقع هذا  املصلى املرواين، وكان يطلق عليه قدمياً التسوية الشرقية من

رواقاً ) ١٦(املبارك، وهو يتكون من  صلى يف اجلهة اجلنوبية الشرقية من املسجد األقصىامل
عديدة منها مدخالن من اجلهة   وهلذا املصلى مداخل،)٢ م٣٧٧٧٥(مجلة مساحتها 

املصلى يف زمن عبدامللك بن  اجلنوبية ومخسة مداخل من اجلهة الشمالية، وقد خصص هذا
  ... م الشرعيةمروان لتدريس الفقه والعلو

املصلى لفترة طويلة من الزمن حىت مت إعادة افتتاحه وإعداده  وقد هجر هذا
م، بعد أن ١٩٩٦وذلك يف عام ) املصلى املرواين(بامسه األصلي  للصالة فيه وتسميته

  . عموم املسلمني من فلسطني وخارجها ساهم يف إعماره وترميمه

   :دجالون يف بيت املقدس

همة اليت شهدا مدينة بيت املقدس يف الفترة األموية أن أحد األحداث امل ومن
وكان امسه  -  وكان على قدر كبري من الذكاء والتمويه -  الدجالني جلأ إليها مدعي النبوة
احلارث بن عبدالرمحن بن سعيد : سعيد املتنيب الكذاب ويقال له كذلك احلارث بن

  . الدمشقي

 دمشق أن عبدامللك بن مروان طلبه طلباً بلغ من شأنه ملا ادعى النبوة يف وقد
 ليقتله فاختفى، وصار إىل دار بيت املقدس وهو يدعو إىل نفسه سراً، فازداد اهتمام حثيثاً

 عبدامللك به، فلحق به إىل النصرية فرتهلا، فورد عليه رجل من أهلها ممن كان يدخل على
ن عبدامللك أن يبعث معه احلارث وهو ببيت املقدس، فأعلمه بأمره وأين هو، وسأل م

 من اجلند ليلقي القبض عليه، وفعالً دخل عليه ليالً ومعه اجلند بأيديهم الشموع، طائفة
 فاختفى احلارث منه يف ِسرب هناك، فأدخل النصري يده يف ذلك السرب فإذا بثوبه،

  . فاجتره وأخرجه وساقه إىل عبدامللك فقتله، وخلص الناس من فتنته

   : الذين توفّوا ببيت املقدسالكرام الصحابة

وفاة الصحابة الكرام الذين شدوا  وقد شهدت بيت املقدس يف الفترة األموية
   :ومنهم. الرحال لإلقامة الدائمة يف بيت املقدس



 

)٥٩( منرب التوحيد واجلهاد



عبادة بن الصامت رضي اهللا عنه أبو الوليد ابن قيس اخلزرجي األنصاري 
وجهه عمر رضي . راً واملشاهد كلهاكان من نقباء األنصار وشهد العقبتني وبد السلمي،
إىل الشام قاضياً ومعلماً، كان يؤم يف مسجد بيت املقدس، فكان أول قاٍض  اهللا عنه

بيت املقدس، تويف ودفن يف بيت املقدس سنة أربع وثالثني للهجرة،وهو ابن  للمسلمني يف
  . وسبعني سنة اثنتني

كنانة،   بن عبدمناف بنواثلة بن األسقع رضي اهللا عنه، من بين ليث بن بكر
اهللا عليه  يقال إنه خدم النيب صلى. أسلم والنيب صلى اهللا عليه وسلم يتجهز إىل تبوك

بيت املقدس  من أهل الصفة، سكن الشام أوالً مث حتول إىل كان. وسلم قرابة ثالث سنني
  .  وهو ابن مائة سنةـه) ٨٣(ومات ا يف عام 

وصفه عبادة بن الصامت بأنه .  خزرجيعنه، أنصاري شداد بن أوس رضي اهللا
فُضل شداد بن أوس : حجر يف اإلصابة عن أيب هريرة وأورد ابن. ممن أويت العلم واحللم

  . وبكظم إذا غضب ببيان إذا نطق،: األنصاري خبصلتني

وهو  وأخرج الطرباين عن شداد أنه كان عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
عليك،  ليس: ضاقت يب الدنيا، فقال: ما لك يا شداد؟ قال: مجيود بنفسه فقال عليه السال

سنة  تويف. إن الشام سيفتح وبيت املقدس سيفتح وتكون أنت وولدك من بعدك أئمة فيهم
  . ـه) ٥٨(

: وقال سالمة بن قيصر رضي اهللا عنه احلضرمي، ذكره ابن حبان يف الصحابة
  . ه فيهاسكن مصر وحديثه عند أهلها ومات ببيت املقدس وقرب

األنصاري رضي اهللا عنه عبداهللا بن عمرو بن زوجة عبادة بن الصامت،  أبو أيب
هو آخر من : قال ابن حجر. سكن بيت املقدس وتويف فيها. القبلتني كان ممن صلى إىل
  .بفلسطني مات من الصحابة

صلى  سراج التميمي غالم متيم الداري الذي كان يسرج يف مسجد رسول اهللا
 ، وملا استقر يف بيت املقدس نذر نفسه)يضيء املسجد(وسلم بسعف النخل اهللا عليه 

 خلدمة املسجد األقصى فكان سادن املسجد، وكان امسه قبل اإلسالم فتحاً فسماه النيب
  . صلى اهللا عليه وسلم سراجاً

عبداهللا ويكىن أبا رحيانة، سكن بيت  مشعون األنصاري رضي اهللا عنه قيل إن امسه
  . والتورع، له مخسة أحاديث له من حضرموت كان يكثر السجوداملقدس، أص



 

)٦٠( منرب التوحيد واجلهاد



   :املقدس الصحابة الكرام الذين شدوا الرحال إىل بيت

   :منهم أما الصحابة الكرام الذين شدوا الرحال لزيارة املسجد األقصى فهم كثري،

  . أبو عبيدة بن اجلراح رضي اهللا عنه، وكان القائد العام جليوش الفتح

باح رضي اهللا عنه، شهد فتح بيت املقدس مع عمر بن اخلطاب وأذّن وبالل بن ر
  .املسجد األقصى يف

  . موته ومعاذ بن جبل رضي اهللا عنه، استخلفه أبو عبيدة على الناس بعد

  . وعياض بن غنم رضي اهللا عنه، دخل بيت املقدس وبىن فيه محاماً له

 ن ممن شهد على الوثيقةوخالد بن الوليد رضي اهللا عنه، سيف اهللا املسلول كا
  . العمرية ألهل بيت املقدس

فلسطني قبل اإلسالم أسلم  ومتيم بن أوس الداري رضي اهللا عنه، وهو من أهل
وسلم بناء على طلبه ديار  وصحب النيب صلى اهللا عليه وسلم وأقطعه النيب صلى اهللا عليه

  . اخلليل وكان أمرياً على بيت املقدس

  . هللا عنه، أحد املشهود هلم باجلنةسالم رضي ا وعبداهللا بن

: ال تشد الرحال إال إىل ثالثة مساجد: (حديث وأبو هريرة رضي اهللا عنه، راوي
  ).األقصى املسجد احلرام، ومسجدي هذا، واملسجد

 ومنهم كذلك معاوية بن أيب سفيان رضي اهللا عنه أمري املؤمنني وأحد شهود
وأبو  طاب ابن اخلليفة الثاين رضي اهللا عنهما،الوثيقة العمرية، وعبداهللا بن عمر بن اخل

 رحيانة رضي اهللا عنه كان يعظ يف املسجد األقصى، وأبو مجعة األنصاري جندب بن
سباع رضي اهللا عنه، وعوف بن مالك األشجعي رضي اهللا عنه، وعمرو بن العاص رضي 

 عنه وهو عنه أحد الشهود على الوثيقة العمرية، وعبدالرمحن بن عوف رضي اهللا اهللا
  . شهد على الوثيقة العمرية، وغريهم عشرات بل مئات من الصحابة كذلك ممن

  . يف فترة األمويني عناية كبرية واهتماماً بالغاً هذه هي القدس لقيت

  



 

)٦١( منرب التوحيد واجلهاد



  :العصر العباسي يف بيت املقدس

   :متهيد

نه ببيت املقدس يف فترة عبدامللك واب مما ال شك فيه أن الهتمام األمويني الشديد
  . الدينية العامة الوليد أسباباً سياسية خاصة زيادة على الدوافع

احلجاز ضدهم،  ذلك أن األمويني يف فترة من فترات حكمهم جووا بثورات يف
نابعاً  بل وثورات يف أماكن عديدة، وكان عضدهم األول وقوام جيشهم وعمود قوم

عاصمة  مما يفسر بقاء عاصمتهموراجعاً إىل التفاف أهل الشام حوهلم ونصرم هلم، 
البيعة يف  األمويني يف دمشق، بل وتفكري بعض خلفائهم بنقلها إىل القدس، وتلقي بعضهم

بيت  القدس، وجلوء بعضهم أيضاً إىل فرض ميني الوالء هلم على عماهلم ووالم يف
  . املقدس

   :بيت املقدس بني األمويني والعباسيني

ؤرخ مهما اجتهد أن يرفع اهتمام العباسيني ببيت يستطيع امل لذلك كله فإنه ال
  . األمويني به بناًء واحتراماً ومتابعة املقدس إىل رتبة اهتمام

وكماً كبرياً من االهتمام وتتابعاً  ففي الوقت الذي جند فيه وفرة يف األخبار
ب ونعاين جنهد أنفسنا ونِملّ من كثرة التنقي واضحاً يف جهود األمويني جتاه القدس، فإننا
وإن ... بين العباس فيما خيص املوضوع نفسه من شح األخبار وقلة املرويات عن جهود

  . فيما نقله لنا التاريخ كانت احلقيقة تقتضي منا أن ال نغمطهم حقهم

   :أبوجعفر املنصور: أوالً

للنظر يف شئون بيت املقدس من العباسيني اخلليفة أبو جعفر  وأول من تفرغ
بعد أن حج يف عامه ذاك، فرأى املسجد ) ـه١٤١(القدس عام   زار مدينةاملنصور الذي

الشرقي والغريب بسبب زلزال ضربه أواخر عهد بين أمية  األقصى الكبري وقد سقط شقه
يصلح مسجدهم، فزعم أنه ليس يف بيت املال ما  وطلب منه أهل القدس أن) ـه١٣٠(

اليت كانت ملبسة على أبواب  -  والفضيةالذهبية  يسد نفقة اإلصالح، فأمر بقلع الصفائح
وأنفقت على تعمري املسجد  - وضربت نقوداً املسجد األقصى من عهد بنائه األول

  . األقصى
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   :طيبة املهدي وجهود: ثانياً

وعاد الزلزال فضرب بيت املقدس ثانية بعد ثالث سنني فتضرر املسجد من 
وكانت  -  ل األستاذ عارف العارفكما يقو -  وكان الضرر يف هذه املرة بالغاً جديد،
 آلت إىل املهدي، ووقع البناء الذي بناه املنصور فأمر املهدي بإعادة البناء وإتقانه، اخلالفة

 ومل يكن يف خزانة الدولة ما يكفي، فكتب إىل عماله يف مجيع أحناء مملكته فلىب هؤالء
  . موال طائلةنداءه، وعمر املسجد هذه املرة بعناية كبرية، وأنفقت عليه أ

 وتكَون بناء املسجد األقصى الذي بناه املهدي من رواق أوسط كبري يقوم على
 ومن... أعمدة رخام، وتكتنفه من كل جانب سبعة أروقة موازية له وهي أقل ارتفاعاً منه

 املعلوم أن املهدي كان يرغب يف تقليد الوليد بن عبدامللك يف إعمار وإنشاء اآلثار
  . حكامهاواالهتمام بإ

ومل يتضرر كجانب  وترك املهدي اجلزء القدمي من املسجد األقصى مما مل يتهدم
سمي الباب  مجايل وأثري، وصار ببناء املهدي للمسجد األقصى ستة وعشرون باباً،

على ميينه  بالباب النحاسي الكبري، وكان - وهو الرئيسي -  األوسط املواجه للمحراب
احلائط  لها، بينما كانت األبواب األحد عشر األخرى يفسبعة أبواب وعلى يساره مث
 وقد انتصبت فوق احملراب قبة من اخلشب جلدت من... الشرقي من املسجد األقصى

 اخلارج وغطيت بأفرخ من الرصاص، وكانت أعمدة املسجد كلها قَبل املهدي من البناء،
 وبلغ طول. البناء القدميفلما عمر أعمدته بالرخام أمكن التفريق بني أعمدته وأعمدة 

  ).مترا٦٩ً(وعرضه ) مترا١٠٣ً(املسجد حينذاك 

العباسي أمر بطرد البطريرك األورشليمي  ويذكر املؤرخون أنه يف عهد املهدي
وخطره، وأمر املهدي كذلك بأن يسكن  إلياس الثالث ونفيه إىل بالد الفرس إلساءاته

منهم فدية على حسب شرط  لاملسيحيون يف حي واحد من أحياء القدس، وأن حتص
  . الوثيقة العمرية األوىل

   :حسنة مع النصارى الرشيد وعالقات: ثالثاً

اجلوار  وملا كانت خالفة هارون الرشيد متيزت عالقته بالنصارى حبسن
بترميم  واامالت، فسمح الرشيد لالمرباطور شارملان الذي كانت له روابط قوية به

  . ء حيث تقوم على آثارها كنيسة الدباغةالكنائس وبناء كنيسة العذرا
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أهدى هارون لشارملان هذا هدايا نفيسة منها ساعة وفيل وأقمشة، وأخذ  وقد
احلجاج املسيحيني الذين يفدون لزيارة بيت املقدس، فقابله شارملان  على نفسه محاية
  . موال للفقراءيف كل عام وفداً إىل القدس حيمل اهلدايا إىل اخلليفة واأل باملثل فكان يرسل

يذكر أن وفد شارملان عاد مرة إىل أوروبا حامالً مفاتيح كنيسة القيامة  ومما
  . الذي يزعم النصارى أن عيسى مدفون فيه والقرب املقدس

   :والصخرة املأمون وترميمات األقصى: رابعاً

سائر  زار اخلليفة املأمون العباسي بيت املقدس وهو) ـه٢١٦(ويف أواخر سنة 
وكانت حصلت زلزلة ثالثة بعد إصالح املهدي أصابت املسجد ببعض  -  صرحنو م

فأمر املأمون أمراء األطراف والقواد أن يتوىل كل منهم بناء رواق من املسجد  - اخلراب
نفقته، وجعل املشرف على ذلك قائد جيوشه عبداهللا بن طاهر، فتم بناء املسجد  على

  . وترميمه مرة أخرى األقصى

الصخرة، واستبدل  سجد األقصى يف عهد املأمون رممت كذلك قبةوملا رمم امل
باسم اخلليفة األموي،  العمال يف الكتابة الكوفية حول قبة الصخرة اسم اخلليفة املأمون

البناء األموي فبقيت على حاهلا  فام أن يغريوا سنة الترميم بسنة -  فيما يبدو -  غري أنه
   .تشهد للباين األموي األول) ـه٧٢(

   :علي  كما يقول األستاذ حممد كرد - املذكورة هي والكتابة الكوفية

إله إال اهللا وحده ال شريك له، حممد رسول اهللا  بسم اهللا الرمحن الرحيم، ال(
. املباركة عبداهللا اإلمام املأمون يف سنة اثنتني وسبعني صلى اهللا عليه وسلم، بىن هذه القبة

   ).آمني. نهى عفليقبلها اهللا منه ويرض

  . البارزين والذي توىل بناء القبة من قبل املأمون هو صاحل بن حيىي أحد رجاله

   :األمن العام مستتب يف بيت املقدس

القدس خاصة يف العصور العباسية الزاهية، وقد زارها يف  وقد عم األمن مدينة
. حه وموافقتهبعد أن نال رضا البابا يف رو) برنارد احلكيم (تلك الفترة العامل املعروف

املسلمني واملسيحيني فيها على تفاهم تام، وإن األمن العام  إن: (ووصفها برنارد فقال
املسافر ليالً يفرض عليه أن تكون بيده وثيقة تثبت هويته، وإال  مستتب للغاية، حىت إن
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يتحقق من أمره، وإذا سافرت من بلد إىل بلد ونفق مجلي أو  زج به يف السجن حىت
وذهبت الكتراء دابة من البلدة ااورة، عدت فوجدت  وتركت أمتعيت مكاامحاري 

  ).كل شيء على حاله مل متسسه يد

كما وصف برنارد احلكيم الرتل الذي نزل فيه، وهو معد للحجاج الذيت 
إنه الرتل الذي أسسه : كتاب تاريخ القدس  نقالً عن -  الرومانية، فقال يتكلمون اللغة
أي (وجبانبه سوق يترتب على الشخص الذي يعمل فيه أن ينقد احملتسب  امللك شارملان

  . الذي يناظره قطعتني من الذهب كل سنة) املالية يف الدولة أن يدفع ملندوب

   :لألقصى والصخرة الوصف العام

البن الفقيه ) خمتصر كتاب البلدان(ويورد األستاذ حممد حممد حسن شراب من 
: فيقول )ـه٢٩٠(ه وكامل معامله يف العصر العباسي عام وصف املسجد االقصى حبرم

 إن طول مسجد بيت املقدس ألف ذراع وعرضه سبع مائة ذراع، وفيه أربعة آالف خشبة
وسبع مائة عمود ومخس مائة سلسلة حناس، ويسرج منه كل ليلة ألف وست مائة قنديل، 

سط زيت، وله من احلصر يف من اخلدم مائة وأربعون خادماً، ويف كل شهر له مائة قَ وفيه
 سنة مثاين مائة ألف ذراع، وفيه مخسة وعشرون جباً للماء، وفيه ستة عشر تابوتاً كل

 للمصاحف املسبلة، وفيه مصاحف ال يستقلها الرجل، وفيه أربع منابر للمطوعة) خزانة(
 وواحد للمرتزقة، وله أربعة مياضئ، وعلى سطوح املسجد مكان الطني مخسة وأربعون

خلقة حممد صلى : (صحيفة رصاص، وعلى ميني احملراب بالطة سوداء مكتوب فيها ألف
حممد . بسم اهللا الرمحن الرحيم(، ويف ظهر القبلة يف حجر أبيض كتابة )وسلم اهللا عليه

وداخل املسجد ثالث مقاصري للنساء طول كل مقصورة سبعون  ).نصره محزة. رسول اهللا
طوله ثالمثائة ) مرتفع(ووسط املسجد وكان . خالً وخارجاًمخسون باباً دا ذراعاً، وفيه

ومائة ذراع، وارتفاعه تسعة أذرع، وله ست درجات إىل الصخرة وسط  ذراع يف مخسني
مائة ذراع ) ـه٢٩٠صخرة بيت املقدس يف عهد ابن الفقيه عام  أي(وهي . هذا الدكان

ثالمثائة وستون ذراعاً،  -  هاأي قطر -  سبعون ذراعاً، ودورها يف مائة ذراع وارتفاعها
ثالمثائة قنديل، وا أربعة أبواب مطبقة على كل باب أربعة أبواب،  يسرج يف كل ليلة

دكانة مرخمة، وحجر الصخرة ثالثة وثالثون ذراعاً يف سبعة وعشرين  وعلى كل باب
رخام وفرش القبة . مغارة يصلي فيها الناس، يسعها تسعة وثالثون نفساً ذراعاً، حتتها

بالذهب األمحر يف دور حيطاا، ويف أعالها ستة ومخسون باباً مزجية  أبيض وسقوفها
 . والباب ستة أذرع يف ستة أشبار بأنواع الزجاج،
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   :متهيد 

 فن الرحلة فن مجيل جليل يشبع مة اإلنسان يف التعرف على البلدان، ويسجل
كانت  عيد ما رآه الراحل القريب، ويبقي لألجيال املتعاقبة صور األشياء على ماللغائب الب

 عليه يف األزمنة الغابرة، ويكشف للمستمع والرائي صدق أو كذب ما يشاع ويذاع عن
  ... غرائب الكون واألمم واألحوال

أحياناً، أو أسلوب التحقيق  ويف هذا الفن يستخدم األسلوب القصصي املشوق
بأقالم كاتبيها يف مستوياا  يص واملقارنة أحياناً، وتتفاوت الرحالت املسطرةوالتمح

  ... والقناعات األدبية، ويف دقة الوصف واملالحظة، ويف تدخل العواطف

من مشقة  وكان الرحالة قدمياً مبثابة أبطال أو مغامرين، ملا كان عليه السفر
من بالد   ومفاجآت، وملا يصلون إليهوخماطرة، وملا كان يتعرضهم يف رحالم من أهوال

  ... نائية وممالك بعيدة

... إعجاب من بعدهم لذلك فالرحالت القدمية خلّدت أصحاا وجعلتهم مثار
لألشياء كما  وهي من طرف آخر تركت لنا وصفاً واقعياً من أشخاص سجلوا معاينتهم

واألمم  الطرقوبذلك أمكننا الوقوف على حال البلدان و... هي أو كما تصوروها
املؤرخون  وامللوك يف فترات تارخيية متعددة من غري طريق الرواية والنقل الذي يستخدمه

  . عادة يف توارخيهم

   :بيت املقدس قبلة الرحالة القدامى

... يكاد يوجد رحالة قدمي من الرحالة الشرقيني مل مير مبدينة بيت املقدس وال
مي مهوى القلوب، وعلى مفترق طرق القوافل، تلك البلدة املقدسة منذ القد فقد كانت

مقاصد كل رحالة، ومن هنا سجل الرحالة وصفهم هلا وإعجام ا، كما  ومقصداً من
  . السياسية واالجتماعية واالقتصادية فيها سجلوا الظروف

أحسن التقاسيم (أمحد املقدسي يف كتابه  حممد بن: ومن هؤالء الرحالة القدماء
ومولده ) سفر نامه(رحلته املعروفة   وناصر خسرو يفـ، ه٣٩٠ت ) ميف معرفة األقالي

اإلدريسي الذي كان حياً عام   والشريف أيب عبداهللا حممد بن عبداهللاـ، ه٣٩٤عام 
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 فكل ـ، ه٧٠٣املولود عام   وحممد بن عبداهللا اللوايت املعروف بابن بطوطةـ، ه٥٤٨
  . يف تلك العهود السالفة نة قدمياًمن هؤالء أثبت لنا يف رحلته املكتوبة وصف املدي

احلسن الندوي يف  أيب: وقد انضم إىل وصفها الرحالة املتأخرون كذلك أمثال
النفخة األنسية (ب والشيخ عبدالغين النابلسي يف كتابه املسمى) رحلة إىل الشرق العريب(

ر املشتركة من احملاو لقد كانت مدينة القدس حموراً... وغريهم كثري) يف الرحلة القدسية
  . يف حديث الرحالة عموماً

   :املقدسي يصف بيت املقدس

   : عن بيت املقدسـه ٣٩٠ املتوىف عام املقدسييقول 

أكرب منها، ال شديدة الربد وليس ا حر، وقلما ) اإلقليم (ليس يف مدائن الكور
 كاألترج فيها فواكه األغوار والسهل واجلبال واألشياء املتضادة يقع ا ثلج، مجع اهللا

والتني واملوز، بنيام حجر ال ترى أحسن منه، وال أتقن من  واللوز والرطب واجلوز
وال أطيب من العيش ا، وال أنظف من أسواقها وال أكرب من  بنائها، وال أعف من أهلها
مشاِهدها، فيها كل حاذق وطبيب، وإليها قلب كل حبيب،  مسجدها، وال أكثر من

عليها حصن بعضه على جبل وعلى بقيته خندق، وهلا مثانية   غريب،والختلو كل يوم من
التيه، وباب البالط، وباب جب أرميا، وباب سلوان، وباب  باب صهيون، وباب: أبواب

خزان (واملاء ا واسع، قلَّ دار ليس ا صهريج . حمراب داود أرحيا، وباب العمود، وباب
كة بين إسرائيل وبركة سليمان وبركة عياض، بر: ثالث ِبرك عظيمة أو أكثر، وا) ماء

ويف املسجد عشرون جباً متبحرة، وقَلَّ حارة ) سواٍق(دواع من األزقة  عليها محامام هلا
ل غري أن مياهها من األزقة، وقد عمد إىل واد فجعل فيه بركتان  وإال وفيها جبمسب

لد تدخل وقت الربيع فتمأل السيول يف الشتاء، وشق منهما قناة إىل الب جيتمع إليهما
  ... وغريه صهاريج اجلامع

  . هكذا وصف املقدسي البلدة عموماً

   :ناصر خسروويقول 

   : فإنه وصفها بقولهـه ٤٥٠خسرو املتوىف بعد  أما ناصر

القدس، يزورها املسلمون، : وأطرافها يسموا بلغنا بيت املقدس، وأهل اللشام
من النصارى واليهود، وذلك لزيارة الكنيسة  م كثريوكذلك يأيت لزيارا من ديار الرو
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املقدس جبلية كلها، والزراعة وأشجار  بيت) مناطق(والكَنيش هناك، وسواد ورساتيق 
واخلريات ا كثرية ورخيصة، وفيها أرباب  الزيتون والتني وغريها تنبت كلها بغري ماء،

ن حيفظوا يف اآلبار زيت الزيتو عائالت ميلك الواحد منهم مخسني ألف من من
. ال حيدث قحط يف بالد الشام إنه: واألحواض، ويصدروا إىل أطراف العامل، ويقال

جبل ليس ا ماء غري  مشيدة على قمة - يتابع ناصر خسرو - وبيت املقدس مدينة
حماطة بسور حصني من  ذات عيون، واملدينة) مناطقها التابعة هلا(األمطار، ورساتيقها 

على رأس صخر،  جلص، وعليها بوابات حديدية، وليس بقرا أشجار قط فإااحلجر وا
مجيلة وأبنية  وهي مدينة كبرية كان ا يف ذلك الوقت عشرون ألف رجل، وا أسواق

وجعلوها  عالية، وكل أرضها مبلطة باحلجارة، وقد سووا اجلهات اجلبلية واملرتفعات
كثريون  ترتل األمطار، ويف املدينة صناعمسطحة حبيث تغسل األرض كلها وتنظف حني 

  . لكل مجاعة منهم سوق خاصة

   : وصف كذلكولإلدريسي

الذي عاش يف القرن السادس اهلجري القول يف بيت املقدس  ويبسط اإلدريسي
   :النصارى فيقول وبعض آثارها اليت يقدسها

 على جبل وهي بيت املقدس مدينة جبلية قدمية البناء أزلية، كانت تسمى إيلياء،
املشرق، ويف  يصعد إليها من كل جانب وهي يف ذاا طويلة، وطوهلا من املغرب إىل
طرفها الشرقي  طرفها الغريب باب احملراب، وهذا الباب عليه قبة داود عليه السالم، ويف

من جهة  باب يسمى باب الرمحة وهو مغلق ال يفتح إال من عيد الزيتون ملثله، وهلا
 صهيون، ومن جهة الشمال باب يسمى باب الغراب، وإذا دخلاجلنوب باب يسمى 

 الداخل من الباب الغريب باب احملراب يسري حنو الشرق يف زقاق شارع إىل الكنيسة
اليت يف  العظمى املعروفة بكنيسة القيامة، وهي الكنيسة احملجوج إليها من مجيع بالد الروم

القبة اليت   الغريب فيجد نفسه يف وسطمشارق األرض ومغارا، فيدخل الكنيسة من باا
منه إىل  ويف جهة الشمال باب يرتل. تشتمل على مجيع الكنيسة وهي من عجائب الدنيا

ميكن  أي السيدة مرمي، وال) سنت مرية(أسفل الكنيسة على ثالثني درجة يقال له باب 
  . أحد من الرتل فيه

املعظمة وهلا بابان  املقدسةوعند نزول الداخل إىل القبو األسفل تلقاه املقربة 
ويقابل هذه الكنيسة ... تنميقها وعليها قبة معقودة قد أتقن بنياا وحصن تشييدها وأبدع

ويقربون، ويف ) املسيحيون الشرقيون (كنيسة عظيمة كبرية جداً يقدس فيها إفرنج الروم
لسيد املسيح احلبس الذي حبس فيه ا شرقي هذه الكنيسة منحرفاً بشيء لطيف إىل اجلنوب
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، وأما القبة الكبرية فهي )النصارى أي مكان ادعاء صلبه كما يزعم(ومكان الصلوبية 
مصورون والسيد املسيح والسيدة مرمي ويوحنا  قوراء مفتوحة للسماء وا دار ا األنبياء

ة النصارى من القناديل املعلقة على املكان خاصة ثالث وعلى املقربة املقدسة عند. املعمدان
  . قناديل ذهب

وهو ممن  - ويأيت وصف الرحالة ابن بطوطة:  يشارك يف الوصفبطوطة ابن
   :ملدينة القدس موجزاً بعض الشيء فيقول - الثامن اهلجري عاش يف القرن

شرفه اهللا تعاىل، ثالث املسجدين الشريفني يف رتبة  مث وصلنا إىل بيت املقدس
ه وسلم تسليماً ومعرجه إىل السماء، والبلدة اهللا علي الفضل، ومصعد رسول اهللا صلى

وكان امللك الصاحل الفاضل صالح الدين ابن أيوب جزاه  كبرية منيفة بالصخر املنحوت،
) أي استكمل(هذه املدينة هدم بعض سورها مث استنقض  اهللا عن اإلسالم خرياً ملا فتح
يكن ذه املدينة ر فيما يقصدها الروم فيمتنعوا ا، ومل  امللك الظاهر هدمه خوفاً أن

  . هذا العهد األمري سيف الدين تنكز أمري دمشق تقدم، وجلب هلا املاء يف

وبعد أن يستفيض ياقوت احلموي يف سرد : البلدان  يف معجمياقوت احلموي
   :يف وصف البلدة املباركة فمما قال فضائل بيت املقدس يعرج على القول

القارئ، والذي شاهدته أنا  صيتها أمللتوقد وصفها القدماء بصفات إن استق
حوهلا وال بالقرب منها أرض  منها أن أرضها وضياعها وقراها كلها جبال شاخمة، وليس

ألن الدواب ال صنع هلا ) حترث أي(وطيئة ألبتة، وزروعها على اجلبال وأطرفها بالفؤوس 
ا حجر من اجلبال وأرضها كله هناك، وأما نفس املدينة فعلى فضاء يف وسط تلك اجلبال،

مغاور كثرية، ومواضع يطول  اليت هي عليها، وفيها أسواق حسنة وعمارات كثرية، وفيها
املطر، ليس فيها دار إال وفيها  عددها مما يزار ويتربك به، ويشرب أهل املدينة من ماء

وا ثالث برك عظام عليها  صهريج ودروم حجارة ليس فيها ذلك الدنس الكثري،
 وكان بنو أيوب قد. املاء  وعني سلوان يف ظاهر املدينة يف وادي جهنم مليحةمحامام،

مننع البلدان باألسوار وإمنا مننعها  حنن ال: أحكموا سورها مث خربه امللك املعظم منهم وقال
خربها، وليس كل ما أجده أكتبه،  وهذا كاٍف يف: يقول ياقوت. بالسيوف واألساورة

  . ينولو فعلت مل يتسع يل زما

الرحالة القدماء عن بيت املقدس كمدينة أشغلت العامل كله  هذا بعض ما قاله
تتوق نفسه لرؤية املعامل، وطامع فيها يرنو ببصره حنو اد  فترات طويلة بني حمب هلا
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فيها أهلاه اخلوف من اهللا والشوق إليه عن العامل فانقطع يف  وامللك والشهرة، ومتعبد
  . صوامعها وحماريبها

   :ااورون املتعبدون ال يبارحون بيت املقدس

وننبه إىل أن الذين زاروا بيت املقدس رحالة متجولون يف  ومن الضروري أن ننوه
أؤلئك الذين ساقهم التعبد أو احلنني إىل بيت املقدس  اآلفاق وأطراف األرض هم غري

مام معامله ولسان ويتربكون ببقاعه وأرضه، ويقفون طويالً أ يشدون الرحال إىل مسجده
   :حاهلم يقول

  فمالك يف ترك الزيارة من عذر   أيدعوك للقدس اخليال الذي يسري

 مل تنقطع يوماً ما عن -  بل ومن غريهم - وهؤالء أرتال ومجوع من املسلمني
 القدس، وقد سطر الكثري منهم ذكرياته ويومياته عنها فكانت يف عيوم عروساً جملية

  ... يلة زهيةووردة ندية وصورة مج

الصخرة وبقية املعامل املعمارية  وسنترك احلديث عن وصف املسجد األقصى وقبة
  . يف بيت املقدس صفحة أخرى
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  :متهيد
واحلرية   إحدى سنوات احلزن العام والقلق العميق واخلوفـه٤٩٢كانت سنة 

   !!!سي على مستوى العامل اإلسالمي كلهواالضطراب النف

بيت املقدس سقطت مضرجة بدمائها خمضبة جبراحها حتت  وسبب ذلك أن مدينة
كل جانب، وفتك يف طريقه من أوربة إىل  سنابك جيش عرمرم سالت به األرض من

البشرية، وضم بني أفراده عشرات  أورشليم باألخضر واليابس، وبكل مظاهر احلياة
بالسالح فرساناً ورجالة حمترفني  جلنود املدربني واملتطوعني املدججنياأللوف من ا

متعصبون، قد أسكرم الرغبة  ومتطوعني، يسوقهم هوس أعمى وقادة دمويون وقساوسة
وأطمعتهم ثروات الشرق  من أيدي املسلمني، -  كما يزعمون - يف ختليص قرب املسيح

  . اوتفكك دوله يف غزو املنطقة بأسرها واحتالهل

   :السلجوقيون والفاطميون 

حتكم آنذاك من قبل دولتني  وكانت املنطقة العربية املسلمة احمليطة ببيت املقدس
   :ومها ضعيفتني هزيلتني يف أخريات أيامهما وأوهى حكوماما،

الواليات،  دولة العباسيني يف بغداد اليت خنر فيها السوس، واستقلت عنها كثري من
  . عديد من الدول املبعثرة يف الشام والعراقونشأ حتت ظالهلا ال

الفاطميني يف مصر يف طورها األخري وأنفاسها املودعة، وهلذا فإن دخول  ودولة
وهم تابعون شكالً  - إىل بالد الشرق وافق سلطان السالجقة يف الشام الصليبيني
فتهم املستعلي يف وسلطان الفاطميني العبيديني وخلي -  وخليفتهم املستظهر باهللا للعباسيني

  . مصر

   :مدينة القدس بني الدولتني

السلجوقية : للسلطة بني هاتني الدولتني وكانت مدينة القدس حمل تنازع وتبادل
  .والفاطمية



 

)٧١( منرب التوحيد واجلهاد



 
   :يف بيان احلال السياسية للمدينة املقدسة آنذاك) الكامل (يقول ابن األثري يف كتابه

لألمري سقمان بن أرتق التركماين، الدولة تتش، وأقطعه  كان بيت املقدس لتاج
على أنطاكية وقتلوا فيهم ضعفوا  -  السالجقة -  باألتراك) الصليبيون(فلما ظفر الفرنج 

  . األتراك  أي السالجقة -  وتفرقوا

ومقدمهم  ضعف األتراك ساروا إليهم - يقصد الفاطميني -  فلما رأى املصريون
وأيلغازي  وبه األمري سقمان بن أرتق - بيت املقدس -  األفضل بن بدر اجلمايل وحصروه

سور  أخوه وابن عمهما سونج وابن أخيهما ياقويت، ونصب األفضل بن بدر املهاجم على
فدام  بيت املقدس نيفاً وأربعني منجنيقاً، فهدموا مواضع من سوره، وقاتلهم أهل البلد،

ومثانني وأربعمائة  نة تسعالقتال واحلصار نيفاً وأربعني يوماً، مث ملكوه باألمان يف شعبان س
  . وضموه إىل مملكتهم للهجرة، وأخرج الفاطميون بذلك أمراء السالجقة من بيت املقدس

بافتخار الدولة  واستناب الفاطميون على بيت املقدس والياً من طرفهم لقب
  . وكان هو الذي استوىل الصليبيون على القدس منه

   :الصليبيني وخطتهم خط سري

أخرياً على بيت املقدس   نعرف اتساع احلملة الصليبية اليت استولتوإذا أردنا أن
سارت الفرنج : قوله فإن الذهيب يف سري أعالم النبالء ينقل عن يوسف بن اجلوزي

مخس مئة ألف  منهم - مليون إنسان - كندفري يف ألف ألف -  أي مليكهم -  ومقدمهم
  . الروم  كبري كان من بروهذا وال شك عدد ضخم منه جزء -  جندي حمترف - مقاتل

بعض  وقد انطلقت طالئعهم من أوربة حبراً إىل حبر القسطنطينية، فاستولوا على
  . املدن من الروم بالقهر ابتداء مث باالتفاق أخرياً

 - تفامهوا - الروم حروب، وعجز عنهم، مث قالوا وجرت هلم مع طاغية: يقول
لمني السالجقة فهو لك، وما نفتحه من بالد أيدي املس ما نفتحه من بالد الروم مما هو يف

  . الشام فهو لنا

انطلقوا حنو بالد املسلمني وهم يفضلون االستيالء على املدن الساحلية  وهكذا
كان أول حركة للفرنج ألخذ : قال ابن تغري يف النجوم الزاهرة. أكثر من غريها

روا إليها فأول ما أخذوا يف سنة تسعني وأربعمائة للهجرة، فسا السواحل وخروجهم إليها
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أخذوه من املسلمني، مث أخذوا حصون الدروب شيئاً بعد شيء،  وهو أول بلد) نيقية(
  . وفامية وكفر طاب ونواحيها) أرحيا السورية(السماق  ووصلوا إىل البارة وجبل

   :السلجوقي أمام الصليبيني هزمية قلج رسالن

  . وتوجهوا حنو املعرة فوا عنهامث ساروا إىل أنطاكية ومل ينازلوها، بل احنر

مجع عسكره  وكانت تلك املناطق تابعة للملك قلج رسالن السلجوقي الذي
فيها  والتقى الصليبيني يف سنة تسعني وأربعمائة للهجرة، وجرت معركة مهولة أشرف

 امللك قلج رسالن على النصر، مث كسرته الفرنج، وقتل من جنده خلق وهرب هو،
واحي على ما دهم اإلسالم فوصلت كتبه إىل حلب بصورة مبكية، واستغاث مبلوك الن

مسخمة مشققة فيها بعض شعر النساء، فاضطرب الناس ودخلهم الذعر وأدركوا  كانت
  . خطورة املوقف

   :معركة معرة النعمان

  . داخلها فنصبوا على سورها السالمل وملا وصل الصليبيون إىل املعرة حتصن أهلها

إىل سور ) ـه٤٩٢(هذه السنة   وزحف الفرنج يف حمرم من:قال ابن القالنسي
إىل سورها فكان أعلى  - احلريب - املعرة من الناحية الشرقية والشمالية، وأسندوا الربج

املغرب من اليوم الرابع عشر من  إىل وقت -  هجوماً وقصفاً - منه، ومل يزل احلرب عليها
ترددت إليهم رسل الفرنج وأعطوهم  أناحملرم، وصعدوا السور وانكشف أهل البلد، بعد 

 أي والياً عليهم - يبعثوا إليهم شحنة األمان على نفوسهم وأمواهلم وأال يدخلوا إليهم، بل
قبوالً ورفضاً، فملكت الفرنج البلد بعد  فمنع من عقد االتفاق االختالف بني أهل البلد - 

ان فلما ملكوها غدروا م أعطوهم األم املغرب بعد أن قتل من الفريقني خلق كثري، مث
إنسان من أهلها، قاله أبو املظفر سبط ابن  وفعلوا تلك األفعال القبيحة، فقتلوا مائة ألف

  . طاب وفعلوا مثل ذلك وسبوا مثلهم، مث دخلوا كفر: اجلوزي قال

   :العودة إىل أنطاكية

امية الصليبيون يف طريقهم إىل القدس مما يلي البالد الش وكان أخطر بلد أخذه
مفتاح بالد الشام، وأول األرض من بالد الروم، وهي من  إذ كانت) أنطاكية(بلدة 

  . أحصن املدن وأمنعها
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 فعادوا إليها بعد املعرة، وكان واليها األمري شعبان من السالجقة فدافع عنها ما
 استطاع ضد هجوم الصليبيني اهلائجني الذين أسلموا أمرهم إىل قائدهم الشرس صنجيل،

 تمر احلصار فترة قصرية استطاع خالهلا صنجيل أمري الفرجنة أن يشتري ذمة رجل منواس
 إن قوماً من أهل: أنطاكية ذو سطوة يقال له فريوز، يل يقول أبو يعلى بن القالنيسي

 وواطأوا الفرجنة على تسليمها إليهم، - أي خانوا وتآمروا -  أنطاكية عملوا عليها
يف  براج اليت للبلد مما يلي اجلبل فباعوهم إياه وفتحوا هلمووجدوا الفرصة يف برج من األ

  . الليل طريقاً إليه

وزعقوا، وانطلقوا يف  فصعدوا إليه متسللني، حىت إذا كان وقت السحر صاحوا
فلما . وأمواله وأوالده ا املدينة، فوضعوا السيف فهرب شعبان وقتل من معه، وترك أهله

وبكى ولطم، وتفرق عنه  ل فحثا التراب على رأسهبعد عن البلد ندم على ذلك، فرت
  . رأسه إىل صنجيل أصحابه وبقي وحده، فمر به رجل أرمين حطاب فعرفه فقتله ومحل

وسيب من  وقد قتل يف أنطاكية بعد سقوطها بيد الفرنج من أهلها كثري جداً،
  . ا واالرجال والنساء ما ال يدركه حصر، وهرب إىل القلعة قدر ثالثة آالف فتحصن

   :مؤمتر قمة لزعماء متفرقني

أصبحوا مجيعاً مع بلدام واملسلمني عامة  وأحس أمراء الشام من السالجقة بأم
  . بكثافة ال حمالة مستهدفني، واخلطر حمدق م، والعدو قادم

سبقت سقوط القدس  فاجتمعوا يف الشام يف مؤمتر أشبه ما يكون باملؤمترات اليت
  .  إسرائيلبيد اليهود وقيام

وأخوه دقماق، وطغتكني، وصاحب  رضوان صاحب حلب: وكان اتمعون هم
سنجار، ومل  املوصل، وسكمان بن أرتق صاحب ماردين، وأرسالن شاه صاحب
ابن  يقول -  يشاركهم قائد العبيديني يف مصر األفضل بن بدر بإخراج عساكر مصر

 -  درته على املال والرجالوال أدري ما كان السبب يف عدم إخراجه مع ق -  تغري
  . فاجتمع هؤالء واألمراء وقرروا مهامجة الصليبيني يف أنطاكية قبل أن يستفحل أمرهم
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   :حماصرة الصليبيني يف أنطاكية

أنطاكية  -  الذين كان يطلق عليهم لقب ملوك - ونازل هؤالء األمراء احملليون
اية اجلهد حىت خشي صنجيل أن وبلغوا غ وضيقوا على الفرنج حىت أكلوا أوراق الشجر،

   –وكان عنده دهاء ومكر  - يستسلم الصليبيون

اذهب فادفن هذه احلربة يف : فرتب مع راهب حيلة، وقال: يقول ابن تغري
يف املكان : رأيت املسيح يف منامي وهو يقول لكم: مث قل للفرجنة بعد ذلك مكان كذا،
الظفر لكم وهي حربيت، فصوموا وصلوا مدفونة فاطلبوها، فإن وجدمتوها ف الفالين حربة

ففعلوا ذلك وخرجوا متحمسني غاضبني وقاتلوا . إىل املسليمن وتصدقوا واخرجوا
  . البلد، فثبت مجاعة من املسلمني فقتلوا عن آخرهم رمحهم اهللا املسلمني حىت دفعوهم عن

وا والعجب أن الفرنج ملا خرجوا إىل املسلمني كان: الزاهرة يقول صاحب النجوم
وعدم القوت حىت إم أكلوا امليتة، وكانت عساكر اإلسالم  يف غاية الضعف من اجلوع

فكسروا املسلمني وفرقوا مجوعهم وانكسر أصحاب اجلرد السوابق  يف غاية القوة والكثرة،
  . املتطوعني ووقع السيف يف ااهدين

   :اخلليفة العباسي أضعف مما يتصور

سلمون أمام مجوع الصليبيني قرروا االستنجاد باخلليفة األمراء امل وملا ازم أولئك
فكتب دقماق ورضوان واألمراء  -  وهم يعلمون ضعفه وقلة حيلته -  العباسي يف بغداد

املستظهر باهللا يستنصرونه، ويطلبون منه املدد، وحيذرونه من اخلطر  اآلخرون إىل اخلليفة
ا نصر بن املوصاليا إىل السلطان اإلسالم واملسليمن، فأخرج اخلليفة أب الداهم على

  . السلطان مكشاه السلجوقي يستنجده، ويأمره باخلروج للقاء الفرجنة بركياروق ابن

   :نتائج خطرية لوجود الصليبيني

احلصون اليت على مداخل  وهكذا بعد احتالل أنطاكية ومعرة النعمان وبعض
الساحل الشرقي الشمايل  سورية من البحر ومن جهة تركيا، ثبت الفرجنة أقدامهم يف

  . للبحر املتوسط

خرجوا من أجله وهو احتالل القدس،  وانطلقوا حنو حتقيق هدفهم األكرب الذي
كما كشفت األحداث  - منهم بعد ذلك وإقامة الدولة الصليبية يف الشرق العريب، توصالً



 

)٧٥( منرب التوحيد واجلهاد



ى وجه اخلصوص، املكرمة واملدينة املنورة عل إىل احتالل اجلزيرة العربية ومكة - والوثائق
  . والقضاء على اإلسالم إىل األبد

 
 يف كف العفريت األسود) القدس(ما حدث بعد ذلك، وكيف سقطت الوردة الندية  أما
 ، وماذا حصل بعيد ذلك من دوي وآثار واضطراب، فذلك ما سنتناوله يف)الصليبيني(

  . الفصل التايل

  :إىل القدس واحتالهلا وصول الصليبيني

  :متهيد 
الشمالية الشرقية من  تقدم معنا سرد املرحلة األوىل لتثبيت الصليبيني أقدامهم يف السواحل

تلك املرحلة على أنطاكية  بالد الشام وما واالها من بالد الروم، وكيف أم استولوا يف
  . بيت املقدس واملعرة وغريمها، مث منهما توجهوا يف جحافلهم اجلرارة صوب

   :ف اخلطرحماوالت يائسة إليقا

اجلمعة ثالث عشرين من شعبان سنة اثنتني وتسعني  ملا كان يوم: يقول ابن تغري
منهم : كندهري يف ألف ألف) أمريهم(ومقدمهم  وأربعمائة سار الفرجنة من أنطاكية

وفَعلة وأرباب آالت من جمانيق وغريها،  مخسمائة ألف مقاتل فارس، والباقون رجالة
  . لوجعلوا طريقهم على الساح

عساكر السلجوقيني كان قد اعترض طريقهم بعد احتالل املعرة،  ويبدو أن بعض
فازم واستشهد ممن معه ألوف، مما دفع صاحب محص إىل مصاحلة  لكنه مل يغِن شيئاً،

  . أن يتوجهوا إىل بيت املقدس الفرجنة واخلضوع هلم قبل

   :الوضع السياسي للقدس قبل االحتالل

وقبل . تتداوهلا أيدي السالجقة تارة والفاطميني تارة أخرىبلدة املقدس  وكانت
إليها بأربع سنوات كان أمريها أرتق بن أكسك التركماين، وهو من عمال  وصول الفرجنة

  . ألب أرسالن السلجوقي حممد ملك شاه بن



 

)٧٦( منرب التوحيد واجلهاد



معاً القدس وسائر  وملا تويف أرتق ترك القدس لولديه أيلغازي وسقمان، فحكما
فحاصرها  جاء األفضل أمري اجليوش الفاطمية من مصر إىل القدس،فلسطني إىل أن 

  ... ونصب عليها املنجنيق وقاتل أهلها أربعني يوماً

املقدس مع األفضل بعد أن أمنهم، ففتحوا له أحد أبواب  وتواطأ سكان بيت
  . منه، وخرج سقمان وأخوه أيلغازي من باب آخر فدخل) ـه٤٧٩(سور القدس عام 

اجليوش الفاطمية األفضل، وولّى عليهم رجالً من  يون الطاعة ألمريوأظهر املقدس
  . اخلليفة الفاطمي املستعلي خليفة مصر قبله يلقّب بافتخار الدولة، يتبع

   :الصليبيون حياصرون مدينة القدس

ووصلت جحافل الصليبيني إىل مشارف بيت املقدس تاركني عكا وراء ظهورهم 
  . ها وضيقوا عليها اخلناق أكثر من أربعني يوماً متواليةعجزوا عنها، فحاصرو بعد أن

إذا ظنوا أن املقاومة اارت، نصبوا برجني على السور بقصد الوصول إىل  حىت
 الذين كانوا قد طلبوا - املدافعني عن البلدة أعلى السور، ولكن أهل بيت املقدس مواقع

 وا النار على الربج الذي كاناستطاعوا أن يلق -  النجدة من خليفة الفاطميني يف مصر
 يف غمرة انشغاهلم - قبالة باب صهيون جنويب القدس وقتلوا من كان فيه إال أم فوجئوا

 أن الربج اآلخر الذي كان قبالة باب العمود وباب األسباط استطاع -  بإحراق هذا الربج
  املدافعنياملهامجون فيه الرتول على السور بأعداد كبرية، مما أدخل الرعب يف قلوب

  . فانشمروا هاربني

  . وجاء املستغيث يصيح أن املدينة قد ملكت من اجلانب الشمايل

وأما الربج اآلخر فزحف به الفرنج حىت ألصقوه : يقول صاحب النجوم الزاهرة
وحكموا به على البلد، وكشفوا من كان عليه من املسلمني، مث رموا باانيق  بالسور
  فازم املسلمون، فرتلوا إىل البلد وهرب الناس إىل الصخرةرمية رجل واحد، والسهام
  ... واألقصى

 وكان دخول الصليبيني إىل بيت املقدس ضحوة ار اجلمعة لسبع بقني من
  . شعبان
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   :القدس تسقط بيد الصليبيني

قائد جيوش الفاطميني خرج من مصر،  وكان الصليبيون قد بلغهم أن األفضل
إىل زيادة الضغط على املدينة حىت  دس جندة ألهلها، فدفعهم ذلكوجد يف السري حنو الق

  . والفساد دخلوها وهم يف قمة اهلياج والرغبة يف القتل

 نعم لقد ترحنت القدس وأكتها ضربات الصليبيني حىت سقطت بني أيديهم،
الذي زار القدس قبل بضع سنني، ) بطرس الناسك(وحققوا بذلك حلم الراهب الفرنسي 

 صورة كاذبة عن الوضع يف القدس، مما دفع البابا) أوربانوس الثاين(إىل البابا  ونقل
من  املذكور إىل الدعوة إلنقاذ املسيحيني يف األرض املقدسة، وإنقاذ ضريح السيد املسيح

الصليبية بأن  يد املسليمن الذين وصفهم بالكفرة، واعداً أولئك الذين يشتركون يف احلملة
  ... ا تقدم منها وما تأخريغفر هلم ذنوم م

   :اجلبني يف القدس مذابح يندى هلا

وفظيعاً يف ذاته  وكان سقوط القدس ودخول الصليبيني هلا يف ذلك اليوم مرعباً
   !!!داخل البلدة املقدسة، ويف صداه ودويه يف مجيع بالد املسلمني

 ح النبيلإذ مل يدخلوها دخول العابد اخلاشع املعظم حلرماا، وال دخول الفات
 الذي مل تسكره نشوة الظفر، ومل يدخلوها دخول امللوك الذين إن قتلوا قرناءهم من

وقهرهم  القادة جتاوزوا عن السوقة والعامة واستبقوهم، وإن تلذذوا مبنظر إذالل املقاتلني
  ... رقّوا ملنظر النساء واألطفال والشيوخ وعجزهم

وما كادوا يدخلوا : اريخ القدسالعارف يف كتابه ت يقول األستاذ عارف باشا
باملوت، فقتلوا سبعني ألفاً، ومل يجِد املسلمني  حىت حكموا على كل مسلم بقي فيها

األقصى، ومل خيتلف اثنان من املؤرخني ال من الفرجنة  توسلهم وال التجاؤهم إىل املسجد
ملنكرات اليت أقل ما املنكرات اليت اقترفها الصليبيون، تلك ا وال من املسلمني يف استفظاع

جبني الدهر، وإا مناقضة لتعاليم السيد املسيح الذي زعموا أم  إنه يندى هلا: قيل فيها
  ... لنصرته إمنا جاؤوا

رسالة أخربوه  وأرسل الصليبيون بعد انتهائهم من هذه ازرة البشرية إىل البابا
ال حيصى من  م قتلوا عدداًإن القدس فتحت على أيديهم، وإ: فيها مبا جرى قائلني له
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املسلمني حىت  املسلمني، وإن خيوهلم يف إيوان سليمان كانت ختوض يف حبر من دماء
  ... ركبها

   :مل يسلم العلماء والعباد من بطش الصليبيني

 ولبث الفرنج يف البلدة أسبوعاً يقتلون فيه: ويقول ابن األثري يف الكامل
من  قصى ما يزيد على سبعني ألفاً منهم مجاعة كثريةوقتل الفرنج املسجد األ... املسلمني

 أئمة املسلمني وعلمائهم وعبادهم وزهادهم، ممن فارق األوطان وجاور بذلك املوضع
  . الشريف

   :وعلى سبيل املثال قال احلافظ الذهيب يف ترمجته لإلمام الرميلي

 سني الرميلياإلمام احلافظ العامل الشهيد أبو القاسم مكي بن عبدالسالم بن احل
 املقدسي، أحد اجلوالني، كان كثري التعب والسهر والطلب ثقة متحرياً ورعاً ضابطاً شرع
 يف تاريخ لبيت املقدس، ولد سنة اثنتني وثالثني وأربعمائة وكان مفتياً على املذهب

 العدو الشافعي، وكانت الفتاوى جتيئه من البالد، وكان عاملاً ثبتاً ابتلي باألسر وقت أخذ
البترون رمحه  بيت املقدس، وطلبوا يف فدائه ذهباً كثرياً فلم يفْد، فقتلوه باحلجارة عند

  . وقتلوا بالقدس حنواً من سبعني ألفاً... اهللا

   :ألموال وحتف القدس سرقات باجلملة

وأخذوا من الصخرة  وقتلوا الشيوخ والعجائز وسبوا النساء،: ويقول ابن تغري
ومنها مخسون فضة   منها عشرون ذهباً، يف كل قنديل ألف مثقال،واألقصى سبعني قنديالً

) ثريا ضخمة(فضة  يف كل قنديل ثالثة آالف وستمائة درهم بالشامي، وأخذوا تنوراً من
  . زنته أربعون رطالً بالشامي، وأخذوا من األموال ما ال حيصى

   :مقاومة متفرقة داخل القدس

املسلمني إىل أحد املعاقل احلصينة يف  جنودوقد جلأ فريق من الرجال األشداء من 
  . فيه وهم مسلحون املسجد األقصى ويقال له حمراب داود، فتحصنوا

داود،  واحتمى مجاعة من املسلمني مبحراب: يقول ابن األثري يف الكامل
ووىف هلم الفرنج  فاعتصموا به وقاتلوا فيه ثالثة أيام، فبذل هلم الفرنج األمان فسلموه هلم،

  ... جوا ليالً إىل عسقالن فأقاموا فيهاوخر



 

)٧٩( منرب التوحيد واجلهاد



إال بعد أن يئسوا ) حمراب داود(هؤالء النفر مل يسلموا قلعتهم  والذي يبدو يل أن
  . الفاطميني من مصر ملساعدم من وصول جندة

مجعوا اليهود يف كنيسة  إن الصليبيني: ويضيف ابن تغري يف النجوم الزاهرة
  . قرب اخلليل عليه السالموأحرقوها عليهم وهدموا املشاهد و

   :وصول الفاطميني متأخرين

بن بدر اجلمايل وصل بعساكره  واحلقيقة هي أن قائد جيوش الفاطميني األفضل
  . كبري من االستعداد إىل بيت املقدس لكن بعد فوات األوان، ومل يكن على قدر

الن، إىل عسق مجع األفضل أمري اجليوش العساكر وحشد وسار: يقول ابن األثري
باجلواب، ورحلوا على  وأرسل إىل الفرنج ينكر عليهم ما فعلوا ويتهددهم، فأعادوا الرسل

وصول الرسول، ومل  عقيب) الفاطميني(وطلعوا على املصريني ) أي شدوا مهامجني(إثره 
أهبة القتال،  يكن عند املصريني خرب عن وصوهلم وال من حركتهم، ومل يكونوا على

فهزموهم ) أي فاجأوهم(لهم، ولبسوا أسلحتهم، وأعجلهم الفرنج فتنادوا إىل ركوب خي
األفضل  وقتلوا منهم من قُتل، وغنموا ما يف العسكر من مال وسالح وغري ذلك، وازم

كثرياً،  فدخل عسقالن ومضى مجاعة من املنهزمني فاستتروا بشجر اجلميز وكان هناك
 ن خرج منه، وعاد األفضل يففأحرق الفرنج بعض الشجر حىت هلك من فيه وقتلوا م

  . خواصه إىل مصر

اثنيت عشر ألف ) فدية(ونازل الفرنج عسقالن وضايقوها، فبذل هلم أهلها قطيعة 
  . دينار، وقيل عشرين ألف دينار، مث عادوا إىل القدس

   :املسلمني بسقوط القدس غصة

متلكات املباين وامل مث راحوا يديرون املدينة كما يشاؤون، فاستولوا على معظم
املسجد األقصى  ولقد حولوا قبة الصخرة إىل كنيسة، واستعملوا... اليت كانت فيها

فاختذوا قسماً  ملصاحلهم، فأنقصوا من حجمه كثرياً، وقسموه إىل أقسام،) وحرمه الواسع(
مستودعاً لذخائرهم،  منه كنيسة، وقسماً آخر مسكناً لفرسان اهليكل، والباقي استعملوه

  . اديب اليت حتت املسجد احلايل اسطبالً حليوانامواختذوا السر
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   :تثبيت الصليبيني أقدامهم يف القدس

العامل اإلسالمي من أقصاه إىل أقصاه، وكان  وملا متت هذه احلادثة هزت أرجاء
ملا حدث، ولكنها كانت أضعف من أن تغيث  أول الصارخني دمشق ااورة اليت صعقت

وذهب الناس على وجوههم هاربني من : كثري يقول ابن. قاًأو تنجد، فاهتزت خوفاً وقل
اخلليفة والسلطان، وخرج املستنفرون من  الشام إىل العراق مستغيثني على الفرنج إىل
 - والكالم هنا البن تغري مع ابن كثري -  دمشق مع قاضيها زين الدين أيب سعد اهلروي

وا، وقام القاضي يف الديوان وبك فوصلوا بغداد وحضروا يف الديوان وقطعوا شعورهم
كالمه وأخباره، فلما مسع الناس  وأورد كالماً أبكى احلاضرين، وتناقلت منابر بغداد

اخلليفة الفقهاء إىل اخلروج إىل البالد  ببغداد هذا األمر الفظيع هاهلم ذلك وتباكوا، وندب
سلطاين ويوفهم الديوان من ميضي إىل العسكر ال ليحرضوا امللوك على اجلهاد، وندب من

أعيان الفقهاء فساروا يف الناس فلم يغِن ذلك،  املصيبة، وخرج ابن عقيل وغري واحد من
  . هللا وإنا إليه راجعون ووقع التقاعد ألمر يريده اهللا، فإنا

والعذراء البكر بأيدي  هذه صورة السقوط املريع للدرة النفيسة والوردة الندية
  . ي ال يعرفون خلقاً وال ديناًالفجرة اهلائجني املعربدين الذ

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

)٨١( منرب التوحيد واجلهاد



 

   :شهادة مؤرخ فرنسي

 فنك(ينقل األستاذ رفيق التميمي يف كتابه احلروب الصليبية عن املؤرخ الفرنسي 
 وصف سقوط مدينة القدس بأيدي الغزاة الصليبيني من كتابه املسمى كذلك) برنتانو

   :فيقول) احلروب الصليبية(

الضيقة، وجلأت طائفة  قطت املدينة أخذ املسلمون يفرون من الشوارعحني س
الذي اتفقوا مع  وهو املكان) يقصد املسجد األقصى(كبرية منهم إىل هيكل سليمان 

وكان سلمهم  أحد قواد احلملة أن يلجأوا إليه فوعدهم للدفاع عن أنفسهم،) طنكرو(
حىت ضاق م،  املكان بألوف الالجئنيراية لريكزوها هناك داللة على محايته هلم، وغص 

  . فصعد فريق منهم على السطح

على املسلمني، وأخذوا يذحبوم ذبح  وحني احتل الصليبيون املدينة انقضوا
كانت حتمله تلك الراية من الوعود،  النعاج دون أن ينظروا إىل راية طنكرو، وإىل ما
وقد ذُبح أيضاً . ي ارتفاع اليديواز فسالت الدماء يف املعبد، ومألته حىت بلغت ما
البناء فكانت تنفلق مجامجهم وتتكسر  املسلمون الالجئون إىل السطح مث رموا إىل أسفل

  . عظامهم

ونساًء وأطفاالً، وهم حبالة جزع وفزع ال  وجلأ املسلمون إىل جامع عمر رجاالً
س الصلييب كما وارتفعت حىت ركبيت الفار مزيد عليهما إزاء الدماء اليت مألت املسجد

  . أكده كثري من الصليبني

استثناءات نادرة فإن املدينة نظفت من سكاا املسلمني رجاهلا  وبغض النظر عن
وكانت الشوارع تعج جبماجم املوتى وأذرعهم وأرجلهم املقطعة،  ونساءها وأطفاهلا،

  . يتفننون يف تعذيب وإماتة هؤالء املساكني وكان الصليبيون

عشرين فارساً مسلماً خمالفاً بذلك  قدس قلع غود فروادي يونوبعد سقوط ال
  . سنة الفروسية

  



 

)٨٢( منرب التوحيد واجلهاد



   :وشهادة مؤرخ صلييب

   :ويقول املؤرخ الصلييب رميوند دا كيلر

نار حامية، وخطر على بال  لقد عذب الكفرة، وشويت أجسادهم على
ليخرجوا تلك يبقرون بطوم  الصليبيني احتمال ابتالع املسلمني لدراهم ذهبية، فأخذوا

عملية طويلة تتناىف مع شره الصليبيني  الدراهم منها، مث رأوا أن بقر بطن الواحد تلو اآلخر
أكواماً مكدسة مث حيرقوا، وينتظرون  وغرامهم يف التعذيب، فأخذوا جيعلون من األسرى

  . الذهبية الذائبة بني اجلثث احملترقة انتهاء عمل النار، ليبدأوا بالتحري عن النقود

   :دمشق جناة بعض سكان القدس ووصوهلم إىل

 ويف أثناء الفوضى اليت عمت البلدة واهللع الذي سكن قلوب أهلها، استطاع
 بعضهم اهلرب إىل دمشق، ومنها ذهبوا إىل بغداد بصحبة القاضي أيب سعد اهلراوي،

 لة مدينةواجتمعوا باخلليفة املستظهر باهللا بن املقتدي، فذكروا يف ديوانه حالتهم وحا
 القدس وأهلها بكالم أبكى العيون وأوجع القلوب وقاموا باجلامع فاستغاثوا وبكوا،

  . ولشدة ما أصام أفطروا يف رمضان

جيش لديه وال سالح، بل كان  فأمر اخلليفة الذي ال حول له وال قوة، وال
 يسري أمر اخلليفة هذا أن صورة شكلية من صور احلكم ال أثر له يف القرار احلاكم،

الزجناين وغريهم من العلماء  القاضي أبو حممد الدامغاين وأبوبكر الشاشي وأبوالقاسم
ولكن دون فائدة أو ... ويستمدوم والوجهاء إىل سالطني الدولة السلجوقية يستنفروم
 . جدوى فقد انشغل هؤالء السالطني ببعضهم البعض

  : قصائد الرثاء للقدس الذبيحة

   :أوالً... األبيوردي

تأثراً باحلدث الفاجع واملصيبة املهولة الشعراء املسلمون  وكان من أكثر الناس
والعاطفة اجلياشة، فانطلقت ألسنتهم ترثي القدس وتنعيه، وتتوجع  أصحاب احلس املرهف

   :أصابه وحل فيه، قال أبو املظفر األبيوردي لإلسالم وتبكي ما

  ا عرصة للمراجميبق من فلم      مزجنا دماء بالدموع السواجم
  باملناسم وقائع يلحقن الذرى     فإيهاً بين اإلسالم إن وراءكم



 

)٨٣( منرب التوحيد واجلهاد



  على هفوات أيقظت كل نائم              وكيف تنام العني ملء جفوا
  جترون ذيل اخلَفْض ِفعلَ املسامل              الروم اهلوان وأنتم تسومهم

  لصوارمإذ احلرب شبت نارها با     يفيضه وشر سالح املرء دمع
  وعيش كنوار اخلميلة ناعم            أَتهِويةٌ يف ظل أمن وِغبطٍة

  أو بطون القشاعم ظهور املذاكي          وإخوانكم بالشام يضحي مقيلهم
  توارى حياء حسنها باملعاصم     وكم من دماء قد أبيحت ومن دمى

  هاذمومسر العوايل دامعات الل          حبيث السيوف البيض حممرة الظبا
  ليسلم يقرع بعدها سن نادم       من يغب عن غمارها وتلك حروب

  ينادي بأعلى الصوت يا آل هاشم         يكاد هلن املستجري بطيبة
  حيسبون العار ضربة الزم وال     وجيتنبون النار خوفاً من الردى

  باحملارم عن الدين ضنوا ِغريةً       فليتهمو إذ مل يذودوا محية
  فال عطسوا إال بأجدع راغم     اخلياشيم للربىلئن أذعنت تلك 

  تطيل عليها الروم عض األباهم            نراقب فينا غارة عربية
  تظل هلا الولدان شيب القوادم وقفة    والضرب وبني اختالس الطعن

  ستغمد منهم يف الكلى واجلماجم       سللن بأيدي املشركني قواضباً
  والدين واهي الدعائم رماحهم         أرى أميت ال يشرعون إىل العدى

  االعاجم ويغضي على ذٍل كماة       أترضى صناديد األعاريب باألذى
  فهال أتوه رغبة يف الغنائم      وان زهدوا يف األجر إذ محس الوغا

  إلينا بأحلاظ النسور القشاعم           دعوناكم واحلرب ترنوا ملحة
   أعدائنا باجلرائمرمينا إىل       مل تغضبوا بعد هذه فإن أنتم

   :ثانياً... وشاعر آخر

وقال شاعر آخر اضطرب جنانه لسقوط القدس فانطلق لسانه يعرب عن بعض 
  :املسلمني بقوله عواطف

  يطول عليه للدين النحيب      أحل الكفر باإلسالم ضيما
  ا حرم سليب   هل       وكم من مسلم أمسى سليباً

  فيه طيب ملصاحب               خلرتير فيه هلم خلوق
  وعيش املسلمني إذاً يطيب     أتسىب املسلمات بكل ثغر

  أجيبوا اهللا وحيكمو أجيبوا     البصائر حيث كانوا فقل لذوي
  قاطع ودم صبيب وسيف              فحق ضائع ومحى مباح



 

)٨٤( منرب التوحيد واجلهاد



  على حمرابه نصب الصليب     وكم من مسجد جعلوه ديراً
  لطفل يف عوارضه املشيب       تأملهن طفل أمور لو

  شبان وشيب يدافع عنه        ا هللا واإلسالم حقأم

   :ومن املراثي أيضاً

بغية الطلب يف تاريخ حلب عن امساعيل  ومما قيل يف مصيبة القدس ما نقله يف
  . كنيسة صهيون بالقدس بعدما خربت املغريب أنه أنشد بيتني لنفسه وكتبهما على حائط

  هو العاطل احلايليوحشنك ف ال        هي الديار فقف يف ربعها اخلايل
  ربةُ اخلال أذياهلا يف ثراها     واستسقه القطر والثم تربة سحبت

كان ببيت  أخربين فقري صاحل: بل نقل عن إمساعيل بن حممد املغريب هذا قال
مسع هاتفاً  أخربين بعض الصاحلني ببيت املقدس أنه ملا خرب البيت املقدس: املقدس، قال

   :املسجدعلى لسان : يهتف ذين البيتني

  مث خربت واستمر هلوكي     إن يكن يف الشام قل نصريي
  مسة العار يف جباه امللوك        فلقد أصبح الغداة خرايب

 وكان مما قاله أحد الشعراء على لسان املسجد األقصى األسري يف يد الصليبيني
  :احلاقدين خماطباً أحد امللوك املسلمني مستنجداً به ومستغيثاً

   ملعامل الصلبان نكّس                   الذيامللك يا أيها
   تسعى من البيت املقدس       جاءت إليك ظالمة

   وأنا على شريف أدنس      كل املساجد طُهرت

   :قطع عنق شاعر شامت

بن  أن األفضل) نزهة املقلتني يف أخبار الدولتني(ويذكر ابن الطُوير القيسراين يف 
ا هزمه الصليبيون يف عسقالن بعيد سقوط بدر اجلمايل قائد جيوش الفاطميني مل

وذلك لعدم استعداده وتأهبه، كان عند الفرنج الصليبيني شاعر منتجع  القدس،
فقال خياطب ملك الفرنج وامسه صنجل لعنه اهللا تعاىل، ) مسترزق خائن(إليهم 

   :قال



 

)٨٥( منرب التوحيد واجلهاد



   فلله درك من صنجل          دين املسيح نصرت بسيفك
   كَسرة األفضل بأقبح من       هفما مسع الناس فيما روو

ألقى القبض على  فما كان من األفضل ملا بلغه ذلك إال أن اجتهد واحتال، حىت
  . الشاعر فذحبه ذبح النعاج

   :القدس جيش من مصر حياول نصرة

  . ومل تقف ردات فعل أمة اإلسالم عند حد التحسر والتوجع

ن بدر أمري اجليوش جهز من إن األفضل ب) النجوم الزاهرة(يف  يقول ابن تعزي
سعد الدولة القواسي يف سنة ثالث وتسعني وأربعمائة،  مصر جيشاً كثيفاً وعليه

بعسكره، فالتقى مع الفرنج يف عسقالن،  فخرج سعد الدولة املذكور من مصر
شديداً، فكبا به فرسه فقتل وثبت  ووقف سعد الدولة يف القلب فقاتل قتاالً

  . قيسارية ا على الفرنج فهزموهم إىلاملسلمون بعد قتله ومحلو

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

)٨٦( منرب التوحيد واجلهاد



  
  : سقوط القدس وأصداؤه

 دخل الصليبيون مدينة القدس واملسجد األقصى بعد ايار التحصينات اليت أقامها
من  املسلمون، وذلك يف متام الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم اجلمعة يف الثالث والعشرين

  ... )م١٠٩٩(املوافق للخامس عشر من شهر متوز سنة ) ـه٤٩٢(ر شعبان عام شه

مت طردهم من بيت املقدس وإخراجهم منها صبيحة يوم اجلمعة يف السابع  بينما
  ... )م١١٨٧(املوافق للثاين من أكتوبر عام ) ـه٥٨٣(عام  والعشرين من رجب

الصليبية أكثر من واملسجد األقصى بقيا حتت القبضة  ومعىن هذا أن القدس
  !!. عجافاً مليئة باألحزان واملآسي والدماء تسعني سنة هجرية، كانت سنوات

   :رقات وقتل وإرهابس

استفتح الصليبيون حكمهم لبيت املقدس بالقتل الذريع والنهب الفظيع لكل  وقد
  . أمامهم من بقايا وآثار املسلمني ما صادفوه

ما يزيد على سبعني ألفاً، منهم  جد األقصىوقتل الفرنج باملس: (يقول ابن األثري
وزهادهم، ممن فارق األوطان وجاور  مجاعة كبرية من أئمة املسلمني وعلمائهم وعبادهم

وأربعني قنديالً من الفضة كبرية،  وأخذوا من عند الصخرة نيفاً... بذلك املوضع الشريف
خذوا من القناديل مائة بالشامي، وأ من فضة وزنه أربعون رطالً) ثريا(وأخذوا تنوراً 
، وغنموا منه ما ال يقع )صغرياً(قنديالً  ومن الذهب نيفاً وعشرين) صغرياً(ومخسني قنديالً 
  ).عليه اإلحصاء

والسرقات إال البداية املروعة ملا حل باملسجد األقصى بكل  ومل تكن تلك املذابح
  . الولدان معامله من بالء تشيب هلوله

   :بة الصخرة إىل كنيستنيحتويل املسجد األقصى وق

استوىل الصليبيون على ): فلسطني يف العهد اإلسالمي(يف كتابه  يقول استرانج
واستوىل فرسان اهليكل على منطقة احلرم، وقد اشتق هؤالء الفرسان  املدينة املقدسة،



 

)٨٧( منرب التوحيد واجلهاد



اليت ظنها املسيحيون هيكالً منذ أيام املسيح، فدعوا أنفسهم فرسان  امسهم من قبة الصخرة
  . اهليكل

أحدث هؤالء اهليكليون تغريات كثرية يف املسجد األقصى وفيما جاوره من  وقد
  . لكنهم مل ميسوا قبة الصخرة بسوء. احلرم أجزاء منطقة

املعمدة اليت وصفها ناصر خسرو، وبنوا  فبنوا مستودع أسلحتهم مكان األروقة
 احلرم غريب مهد عيسى، ورمبا الشرقية ملنطقة اصطبالت خيوهلم يف أجزاء الزاوية اجلنوبية

  . كمخرج هلم من تلك األقبية استعملوا البوابة الثالثية أو املنفردة

شيئاً من بناء مسجد  إن اإلفرنج مل يغريوا: (ويقول األستاذ عارف العارف
وأنشأوا على الصخرة  الصخرة سوى أم قلبوه إىل كنيسة، ووضعوا به الصور والتماثيل

املشبك، وكسوا  كما أنشأوا حول الصخرة سياجاً من احلديد) اسمكان للقد(مذحباً 
 ).الصخرة نفسها بالرخام ونصبوا فوق القبة صليباً

   :الصليبيني يف الشرق املسلم مملكة

والبالد ااورة هلا مملكة  وأسس الصليبيون من القدس: ويضيف عارف العارف
غود فري دو بويون فأخذوه إىل  هوالتينية جعلوا مقرها القدس، وأقاموا عليهم أمرياً 

  ... الكنيسة كنيسة القيامة وتوجوه، وملا مات دفنوه يف داخل

 الذي حكم مثانية عشر عاماً أصبحت) بلدوين األول(ويف زمن خلفه وأخيه 
 القدس عاصمة مملكة متتد من بريوت إىل العقبة، وكان هلا يف ميناء العقبة أسطول وكانت

  ... افل اليت تسري بني سوريا ومصر واحلجازجتيب الضرائب من القو

مفقوداً، وال سيما على الطريق اليت تصل ارحيا بالقدس، فقد  غري أن األمن كان
عدد كبري من األشخاص، وإن مساهم الراهب الروسي  كان يرابط يف هذه الطريق

ذين جنوا بقطاع الطرق، إال أم هم ال) م١١٠٦(الفترة  الذي زار القدس يف تلك) دانيال(
ومل تنعم ... ويتحينون الفرص لالنقضاض على الصليبني من املذابح، فراحوا يتكتلون
بالراحة وهناء البال لوقوعها بني أصقاع آهلة باملسليمن، وما  القدس وال املدن اليت حوهلا

  ... الصليبيني وإقالقهم جمام املتكررة ختلى هؤالء عن غزو

الصليبية بعد بلدوين األول عدد من ملوك  قدسوقد تعاقب كرسي مملكة بيت امل
فجاء بلدوين الثاين، مث من : وقت واحد النصارى وكانوا رمبا نصبوا أكثر من ملك يف



 

)٨٨( منرب التوحيد واجلهاد



وبلدوين الثالث، مث توىل احلكم بلدوين  بعده مليسندة وفولك أجنو، مث حكم مليسندة
ختلخل مملكة القدس النصرانية، مث من  الثالث وحده، مث آموري األول الذي شهد بداية

وغاي دولوسينيان الذي يف عهده افتتح  بعده بلدوين الرابع فبلدوين اخلامس، مث سيبل
  . صالح الدين بيت املقدس وطرد الصليبيني منها

   :الوضع اإلجتماعي واألخالق العامة

ومئذ إىل السائدة يف ظل الصليبيني، فقد احنطت ي وكذلك قُلْ عن األخالق العامة
اليت فرضت على السكان واملسافرين كانت  والضرائب والرسوم... درجة ال تطاق

  ... جلباية تلك الضرائب والرسوم باهظة، وما كان هناك نظام مايل وال طرق منظمة

اللغة، إذ ظل سكاا عرباً  ومل تؤثر احلملة الصليبية على البالد من حيث
  . ويتكلمون اللغة العربية

ملوك الفرجنة بيت املقدس كان احلكم قائماً على  فترة اليت حكم فيهاوخالل ال
يتمتعون باستقالل شبه تام عن امللك اجلالس على  ، وكان أمراء اإلقطاع)اإلقطاع(أساس 

فيه حروباً على بعضهم البعض وال يقيمون  عرش القدس إىل احلد الذي كانوا يشنون
  . للملك احلاكم وزناً وال اعتباراً

الذي كانت له حبكم موقعه السياسي ) أسامة بن منقذ(لنا األمري املسلم  لوينق
مثل من جفاء (حتت عنوان  -  األيوبيني والصليبيني - الصراع يف القدس صلة بطريف

فكل من هو قريب العهد بالبالد اإلفرجنية أجفى أخالقاً من الذين  :، يقول)أخالقهم
  . سلمنيوعاشروا امل) البلدان أي سكنوا(تبلدوا 

البيت املقدس دخلت  أنين كنت إذا زرت - قبحهم اهللا - فمن جفاء أخالقهم
فكنت إذا دخلت  إىل املسجد األقصى، ويف جانبه مسجد صغري قد جعله اإلفرنج كنيسة،

املسجد الصغري  وهم أصدقائي، يخلون يل) فرسان اهليكل(املسجد األقصى وفيه الداوية 
مسكَين ورد  كربت يف الصالة، فهجم علي واحد من اإلفرنجأصلي فيه، فدخلته يوماً ف
أخرجوه عين،  كذا صلِّ، فتبادر إليه قوم من الداوية أخذوه: وجهي إىل الشرق وقال

الشرق  وعدت أنا إىل الصالة، فاغتفلهم وعاد فهجم علي ذلك بعينه، ورد وجهي إىل
هذا غريب  : واعتذروا إيلّ، وقالوافعاد الداوية، دخلوا إليه وأخرجوه. كذا صلِّ: وقال

حسيب  :فقلت. وصل من بالد اإلفرنج يف هذه األيام، وما رأى من يصلي إىل غري الشرق



 

)٨٩( منرب التوحيد واجلهاد



من الصالة، فخرجت، فكنت أعجب من ذلك الشيطان وتغري وجهه ورعدته، وما حلقه 
  !!. نظر الصالة إىل القبلة من

   :الرحالة اهلروي يصف الصخرة

رحالة اهلروي الذي دخل احلرم الشريف يف زمن الصليبيني املؤرخ ال ويصف لنا
، يصف لنا املسجد األقصى )اإلشارات إىل معرفة الزيارات(كتابه   يف)هـ٥٦٩(سنة 

   :الصلييب فيقول حتت ظل االحتالل

الصخرة اليت  قبة الصخرة، وهو موضع عِرج بالنيب صلى اهللا عليه وسلم، وبه
هذه القبة،  وهذه الصخرة رأيتها يف زمان الفرنج مشايلعرج به من عليها وقدمه فيها، 

كتابة يف سقف  ودائرها درابزين من احلديد كالبيت وهي اآلن من اجلانب القبلي، وقرأت
احلي القيوم، ال  اهللا ال إله إال هو. بسم اهللا الرمحن الرحيم: هذه القبة ما هذا صورا

وهذه القبة هلا  لكتابة بالفص املذهب،إىل آخر آية الكرسي، وا... تأخذه سنة والنوم
بن داود عليهما  أربعة أبواب وكان قبالة الباب الذي إىل مغارة األرواح صورة سليمان
املسيح ذهباً وهو  السالم عند التأزير احلديد، وغربيه باب من الرصاص عليه صور السيد

وعجائب الصنعة ما  مرصع باجلواهر، ومشايل هذه القبة من دار القسوس ا من العهد
  . أذكره عند ذكر األبنية واآلثار إن شاء اهللا تعاىل

   :فرقنا الداوية واالسبتارية

النصارى، فرقة أمسوها فرسان  وتكونت يف القدس فرقتان كبريتان مها قوام مملكة
  . وعرفت باسم االسبتارية اهليكل وتعرف باسم الداوية، وأخرى امسها فرسان املستشفى

بشراسة ومهجية حىت لقي  يف قتال املسلمني) الداوية(رقة األوىل وختصصت الف
  . املسلمون منهم عنتاً واضطهاداً كبريين

فكانوا يف بادئ األمر على شكل مبشرين ) اإلستبارية(الثانية  وأما رجال الفرقة
  ... باحلجيج واملرضى من املسيحيني مساملني ينصرفون للعناية

هيئة حربية واختذتا املسجد األقصى  إىل)  واإلسبتاريةالداوية(مث حتولت الفرقتان 
  . مقراً ألعماهلما، وجعلتاه مستودعاً ألسلحتهما

  



 

)٩٠( منرب التوحيد واجلهاد



   :آثار الصليبيني يف القدس

اآلثار اليت خلفها الصليبيون يف ) تاريخ القدس(ويسرد األستاذ عارف باشا يف 
   :القدس فيقول

سباط وباب حطة، وهي اليت الكائنة بني باب األ من آثارهم كنيسة القديسة حنة
  ).نسبة إىل صالح الدين(الصالحية  يسموا يف يومنا هذا بالكنيسة

على أنقاضها كنيسة املخلص يف  وكنيسة القديسة مرمي الكربى اليت بىن األملان
  . الدباغة الدباغة، وكنيسة القديسة مرمي الالتينية يف مدخل سوق

  . وكنيسة الداوية قبلي كنيسة القيامة

فجمعوا أجزاءها حتت سقف واحد وبنوا القبة  وكانت كنيسة القيامة جمزأة
  ).كنيسة نصف الدنيا(بـ املعروفة اآلن 

املستشفى املعروف باملارستان، وكان بين يف زمن الفاطميني : ومن آثارهم أيضاً
  . أن الصليبيني وسعوه وأضافوا إليه إال

وه إىل جانب هذا املستشفى، ومن أقام الذي) الفندق(الرتل : ومن آثارهم كذلك
  . بقاياه السوق املعروف بسوق الِبزار

  

  

  

  

  

  

  



 

)٩١( منرب التوحيد واجلهاد



 
  :اإلعداد والبداية

   :متهيد

لدين اهللا يوسف بن  ارتبط حترير القدس يف ذاكرة املسلمني باسم امللك الناصر
  ... املقدسة أيوب رمحه اهللا، وذلك ألنه هو قاد جيش املسلمني فاحتاً للمدينة

   :من وراء الصورة وخلف األحداث؟

يف صورة النصر والفتح من هيأ الطريق وذَلَّل  ولكن الذي يغيب عن الرؤية
إنه نور الدين ... واألمة هلذا اد التليد الصعاب، واختط خطط النصر وأعد الرجال

من حسناته، صالح الدين األيويب إال حسنة  حممود بن عماد الدين زنكي، الذي مل يكن
كلها يطارد الصليبيني ويطردهم من موقع  ونفحة من نفحاته، فقد عاش نور الدين حياته

إن ما : املهمة وصعوبتها، حىت قيل إىل موقع، ومن حصن إىل حصن، وكان حيس بثقل
على بساط األرض، واستحق جبدارة  قضاه على ظهور اخليل من حياته كان أكثر مما قضاه

هو  اهد، والعادل، وغري ذلك من األلقابلقب الشهيد، وا رتغل فيها، ومل يامجاليت مل ي
  . ا

نفس صالح الدين األيويب، وما االستقامة  وما الروح اجلهادية اليت فاضت ا
الشديد الذي بذله لتوحيد األمة حتت راية  السلوكية اليت عاشها يف حياته، وما احلرص

  . وسلفه نور الدين اً منه بعمهواعية قوية إال تأثراً وتأسي

   :مقدمات مهمة لنتائج حامسة

 قد خضدت شوكة الصليبيني )هـ٥٨٣(املقدس يف عام  وإذا كانت معركة بيت
املريضة، وأفهمتهم أن املسلمني ليسوا لقمة سائغة وال أمة  وأذلتهم وأيقظتهم من أحالمهم

س وصدامات مهولة سبقت تلك معارك طاحنة قبل بيت املقد تائهة وال كأل مباحاً، فإن
هلا، وأوصلت اجلحافل اإلسالمية إىل أسوار بيت املقدس،  املعركة هي اليت مهدت الطريق

  . يف صفوف الصليبيني اهلائجني كما زرعت بذور اخلوف والتراجع

  ... لفتح الفتوح وجمد األجماد لذلك فلزاماً علينا أن نستعرض اخلطوات التمهيدية



 

)٩٢( منرب التوحيد واجلهاد



   :ية السياسية الوحدة اإلسالم)١

على حتقيق هدف الوحدة اإلسالمية بني األقطار اليت كانت  حرص صالح الدين
يف  -  غري عابئ باملصاعب اجلمة -  مصمماً كل التصميم حتيط ببيت املقدس، فبذل جهده
حتت لوائه، حىت دانت له مصر والشام واملوصل وديار  ضم قسم كبري من العامل العريب

بالد املغرب، ونتيجة هلذه الوحدة اليت مللمت الصف  من وجزء مناجلزيرة واحلجاز والي
القوي واملدد املستمر، يأ بني يدي صالح الدين من  ووفرت اإلمكانات الكبرية والدعم

الكثري الذي يناسب إيقاف مجوع الصليبيني اهلائجة احلاقدة  املال والرجال والعتاد الشيء
  . املسلحة

ح الدين كتابه الذي كتبه على لسان كاتبه القاضي القناعة لدى صال ويؤكد هذه
ذَكَر تسلمه حلب وأنه ال يؤثر إال أن تكون كلمة : (يف بغداد يقول الفاضل إىل اخلليفة

غري، وثغور املسلمني هلا الرعاية وال ضري، وال خنتار إال أن تغدو جيوش  اهللا هي العليا ال
وها، ولو أن أمور احلرب تصلحها متحاشدة على عدوها، ال متحاسدة بعت املسلمني

عليه أن يكون كثري املشاركني، وال ساءه أن تكون الدنيا كثرية املالكني،  الشركة ملا عز
 احلرب ال حتتمل يف التدبري إال الوحدة، واهللا العامل أنه ال يقاتل لعيٍش ألني من وإمنا أمور

 ).عيش، وال لغضب ميأل العيان من نزق وال طيش

   :الدولة القوية بناء )٢

 ومع اخلطوات اليت خطاها يف توحيد األمة فقد كان يعيد تركيب البنية اإلدارية
والعمل،  واملالية للدولة، فيزيل املظامل، وينصر املستضعفني، ويقيم أسس العدل يف احلياة

  . ويكافئ اد احملسن ويقدمه، ويؤنب املتكاسل املتطفل املسيء ويؤخره

لك إسقاطه املكوس اليت كانت تفرض على حجاج مكة، فقد وأبرز مثال على ذ
مبكة أن يؤخذ من احلجاج القادمني من املغرب ضرائب على كل فرد، فإذا  كان الرسم

يؤدي ما عليه، وإذا كان فقرياً ال ميلك شيئاً حبس وال يترك  دخل حاج حبس حىت
كة عما خسره من فأبطل صالح الدين ذلك، وعوض أمري م... ويفوته الوقوف بعرفة

أمري مكة يف كل سنة مبلغ مثانية آالف إردب قمح إىل  تلك املكوس، وقرر أن حيمل إىل
وقرر أيضاً محل الغالت إىل . إىل بيعها لالنتفاع بأمثاا ساحل جدة، فإن األمري ا حيتاج

  ... ااورين باحلرمني



 

)٩٣( منرب التوحيد واجلهاد



  يقول ابن جبري.وقد كان هلذه اللفتة الكرمية أثر بالغ يف نفوس املسلمني
   :األندلسي خماطباً صالح الدين

  الغامر بإنعامك الشامل          رفعت مغارم مكس احلجاز
  وكم لك بالغرب من شاكر     فكم لك بالشرق من حامد

  فهان السبيل على العابر        تلك البالد وأمنت أكناف
  مبكة من معلن جاهر           وكم بالدعاء لكم كل عام

  على وارد وعلى صادر          ك فياضةوسحب أيادي

   : إعالن اجلهاد الشامل)٣

صالح الدين قواته يف   تطل يف حمرمها حىت استنفر)هـ٥٨٣(وما كادت سنة 
  . مجيع البالد

صالح الدين إىل مجيع البالد   كتب)هـ٥٨٣(ويف هذه السنة : يقول ابن األثري
وإربل وغريها من بالد الشرق،  يرةيستنفر الناس للجهاد، وكتب إىل املوصل وديار اجلز

... بالتجهز له بغاية اإلمكان وإىل مصر وسائر بالد الشام يدعوهم إىل اجلهاد ويأمرهم
غمار معارك عدة يف  وكانت نتيجة تلك الدعوة أن التف حوله جيش قوي خاض به

   :املمهدات وهي وكانت تلك املعارك املقدمات. طريقه إىل القدس قبل أن حيسم أمرها

   : معركة حطني)أ

ابن كثري معركتها فيقول يف  وحطني اسم لقرية تقع غريب مدينة طربية، يصف
فالتفت عليه مجيع العساكر،  جبحافله) صالح الدين(وجاء السلطان : مقتطفات مقتضبة

من املقاتلة اثين عشر ألفاً  فرتب اجليوش وسار قاصداً بالد الساحل، وكان مجلة من معه
وتصاحلوا فيما بينهم، وجاؤوا   فتسامعت الفرنج بقدومه فاجتمعوا كلهم،غري املتطوعة،

السلطان ففتح طربية وحاز  حبدهم وحديدهم يف خلق ال يعلم عدم إال اهللا، وأقبل
قطرة، حىت صاروا يف عطش  البحرية يف حوزته، ومنع اهللا الكفرة أن يصلوا منها إىل

يقال هلا حطني، وجاء   من طربية عند قريةعظيم، فربز السلطان إىل سطح اجلبل الغريب
وصاحب صور  وكان فيهم صاحب عكا وكفر كنا وصاحب الناصرة -  العدو املخذول

اإلميان، واغرب  فتواجه الفريقان، وتقابل اجليشان، وأسفر وجه -  وغري ذلك من ملوكهم
  . مصافّهمعلى  وأقتم وأظلم وجه الكفر والطغيان، وذلك عشية يوم اجلمعة فبات الناس



 

)٩٤( منرب التوحيد واجلهاد



واشتد  وأصبح صباح يوم السبت خلمس بقني من ربيع اآلخر، فطلعت الشمس،
 احلر، وقوي العطش بالفرنج، وكان حتت أقدام خيوهلم حشيش قد صار هشيماً، وكان

 أن يرموه بالنفط، فرموه) قاذفوا النفط(ذلك عليهم مشؤوماً، فأمر السلطان النفّاطة 
 فاجتمع عليهم حر الشمس، وحر العطش، وحر النار، فتأجج ناراً حتت سنابك خيوهلم،

  . السالح، وحر رشق النبال وحر

الصادقة، فحملوا، وكان  وتبارز الشجعان، مث أمر السلطان بالتكبري واحلملة
ألفاً يف ذلك اليوم، وأسر  النصر من اهللا عز وجل فمنحهم اهللا أكتافهم، فقتل منهم ثالثون

مجيع ملوكهم، سوى  وكان يف مجلة من أسر... سامثالثون ألفاً من شجعام وفر
  . قومس طرابلس فإنه ازم من أول املعركة

   :طربية  حترير قلعة)ب

 بعد معركة حطني اليت زعزعت ثقة الصليبيني بأنفسهم توجه صالح الدين
 األيويب إىل قلعة طربية، فحاصرها حىت استسلمت، وأخذ من فيها من الفرجنة الذين كانوا

 ضون على بالد حوران والبلقاء وما حوهلا من اجلوالن وتلك األراضي كلها بالنصفيفر
 فأراح اهللا - أي يأخذون من أهل تلك النواحي أتاوة تبلغ نصف حماصيلهم ومواردهم - 

 املسلمني من تلك املقامسة ونزع صالح الدين هذه الشوكة من جسم األمة، وسهل له
  . قليم األردن وما فيه من قرى كبار وصغاراالستيالء على قلعة طربية تسلم إ

   :حترير عكا )ج

صلحاً يوم  مث سار إىل عكا فرتل عليها يوم األربعاءسلخ ربيع اآلخر، فافتتحها
واستنقذ من  اجلمعة، وأخذ ما كان ا من حواصل امللوك وذخائرهم ومتاجر وغريها،

وأمر بإقامة  فرج اهللا عنهم،كان ا من أسرى املسلمني، فوجد فيها أربعة آالف أسري ف
  . سبعني سنة اجلمعة ا، وكانت أول مجعة أقيمت بالساحل بعد أخذه الفرنج حنواً من

   : تطهري الساحل)د

على البحر املتوسط، فسار  ومن عكا انطلق صالح الدين يطهر الساحل املطل
داً، مث رجع جنوباً حنو يأخذها بلداً بل أوالً مشاالً إىل صيدا ومنها إىل بريوت وتلك النواحي

وكان مجلة ما افتتحه ... فملك ذلك كله غزة وعسقالن ونابلس وبيسان وأراضي الغور



 

)٩٥( منرب التوحيد واجلهاد



كباراً، كل بلد له مقاتلة وقلعة ومنعة،  صالح الدين يف هذه املدة القريبة مخسني بلداً
  . كثرياً وسبوا خلقاً وغنم اجليش واملسلمون من هذه األماكن شيئاً

بينها وبني عكا  ية العودة من بريوت بعد تطهري الساحل الذيويف بيان أمه
   :والتوجه حنو عسقالن جنوباً، يقول ابن األثري

الدين بريوت وجبيل وغريمها، كان أمر عسقالن والقدس أهم  ملا ملك صالح
طريق مصر يقطع بينهما وبني الشام، وكان خيتار أن تتصل  أما على: عنده ألسباب منها

العسكر منها ودخوهلم إليها، وِلما يف فتح القدس من الذكر   له ليسهل خروجالواليات
  . إىل غري ذلك من األغراض اجلميل والصيت العظيم،

نمعه من عساكر مصر  فسار عن بريوت حنو عسقالن واجتمع بأخيه العادل وم
 ونصب املدينة  وجد يف قتال)هـ٥٨٣(ونازلوها يوم األحد سادس عشر مجادى اآلخرة 

  . املنجنيقات عليها وأخرياً فتحها بعد أربعة عشر يوماً

عسقالن أقام بظاهرها وبث السرايا يف أطراف البالد ااورة هلا  وملا مت فتح
) مدينة اخلليل(وغزة ومشهد إبراهيم ) دير البلح(ففتحوا الرملة والداروم  لتأمني املنطقة،

فرسان اهليكل الذين كانوا يستعمرون (وبيت جريين وكل ما كان للداوية  وبيت حلم
  ).بالقدس املناطق احمليطة

عليه  وكان مما فتحه بيت األحزان الذي يزعم الناس أنه كان بيت النيب يعقوب
حصناً ففتحه  السالم أيام فراقه يوسف عليه السالم، وقد عمره الفرجنة يف زمنهم وبنوا به

   :اعايت الدمشقيصالح الدين وخربه، فقال الشاعر ابن الس

   متني لدى أمياا حني حتلف        أوطان النبيني عصبة أيسكن
 ذروا بيت يعقوٍب فقد جاء يوسف     الدين واجب نصحتكم والنصح يف

   : عقلية عسكرية فذة)٤

أردنا أن نوجز العقلية العسكرية لصالح الدين من خالل دراسة معاركه اليت  وإذا
  . خاضها



 

)٩٦( منرب التوحيد واجلهاد



ذر الشديد، وكان من حذره ذاك أنه مل يعقد صلحاً أو فقد عرف رمحه اهللا باحل
 مع الفرجنة إال وهو خائف أن ينقضوها مما يدفعه إىل احليطة والتحفظ يف الشروط هدنة

  ... والبنود

ولو  وخمافة من أن خيطئ حذره كان يستشري دائماً من حوله أهل العلم والفهم
  . كان على ظهور اخليل

فرقاً منه على دائرة  كربى هجم بثقل جيشه ووزعوكان إذا التحم يف معركة 
  . واسعة من أرض املعركة، ليشتت دفاعات عدوه

كل موقعة جبند العصابات والفدائيني، الذين يزرعون الرعب  وكان يستعني يف
وسرعتهم وتناوهلم ملن شاؤوا من أعدائهم ولو كان يف بروج  يف قلوب أعدائهم ببطشهم

  ... مشيدة

ة صنف كانوا يسمون لصوص اخليام، رتبوا لنهب خيام العدو الغار ومن رجال
  ... مفاجئة بطريقة ذكية

تتطلب  ومل تكن لصالح الدين خطة حربية واحدة بل كثرياً ما غير خطته كما
 . املعركة
واآلبار يف طريق  يريح جنوده ويكثر من حروب الكمني ويعمد إىل إفساد املياهوكان 
  . العدو

  

  

  

  

  

  

  



 

)٩٧( منرب التوحيد واجلهاد



 
  :املعركة واالنتصار

   :متهيد

حممد بن عبدالواحد الشيباين املعروف بابن األثري،  حممد بن(ابن األثري املؤرخ 
واحداً من عشرات بل مئات كتبوا قدمياً وحديثاً عن  ليس إال") ـه٦٣٠"املتوىف عام 

  ... جوانب شىت صالح الدين وفتح بيت املقدس من

  . ثالثة -  عدا ابن األثري - أولئك كلهم قدمياًولكن أشهر 

 القاضي الفاضل حمي الدين عبدالرحيم بن علي بن احلسن اللخمي الشامي: األول
  ).هـ٥٩٦(وتويف عام ) هـ٥٢٩(الكاتب صاحب ديوان اإلنشاء الصالحي، ولد عام 

 يالعماد األصبهاين أبوعبداهللا حممد بن صفي الدين املعروف بابن أخ: والثاين
وتويف ) هـ٥١٩(العزيز، صاحب كتاب الربق الشامي، أديب بارع فذ ولد عام 

  ).هـ٥٩٧(

ابن شداد اء الدين يوسف بن رافع األسدي، فقيه شافعي مقرئ : والثالث
  ).هـ٦٣٢(وتويف سنة ) هـ٥٣٩(يف الدولة األيوبية، ولد سنة  حمدث خدم

روجي مذهبه ولسانه صوت صالح الدين وناشري خربه وم وكان هؤالء الثالثة
وقد كان لكل منهم دور إعالمي وتارخيي وعلمي رائع يف . وقلمه وآلته االعالمية الناطقة
  . فضائله وختليد ذكراه الدعاية لصالح الدين ونشر

   :الكامل وابن األثري

ملؤلفه اإلمام ) الكامل(ليست سوى نص منقول عن كتاب تاريخ  وهذه احللقة
... ذلك الفتح الذي طال انتظار األمة اإلسالمية له... املقدس تابن األثري، حول فتح بي

  ... األيويب املوفَّق له من عند اهللا واملؤيد فيه بأمره فكان صالح الدين

  



 

)٩٨( منرب التوحيد واجلهاد



   :االستعداد لفتح الفتوح استكمال

جياورها من البالد،  يقول ابن األثري ملا فرغ صالح الدين من أمر عسقالن وما
املقاتلة ومقدمهم حسام  ر أَخرج األسطول الذي ا يف مجع منوكان قد أرسل إىل مص

النقيبة، فأقاموا يف البحر  الدين لؤلؤ احلاجب، وهو معروف بالشجاعة والشهامة ومين
نوع من السفن (أوشانياً  يقطعون الطريق على الفرنج، كلما رأوا هلم مركباً غنموه،

) إىل سواحل فلسطني طول املسلمنيأي وصل أس(أخذوه، فحني وصل األسطول ) احلربية
سار ) عن أعدائه اطمأن صالح الدين لقطع إمدادات البحر(وخال سره من تلك الناحية 

  . عن عسقالن إىل البيت املقدس

   :وملوكهم بيت املقدس مليء بالفرنج

باليان بن  وكان به البطرك املعظم عندهم وهو أعظم شأناً من ملكهم، وبه أيضاً
من خلَص  وبه أيضاً -  وكانت مرتبته عندهم تقارب مرتبة امللك -  لرملةبريزان صاحب ا

به كثري  من فرسام من حطني، وقد مجعوا وحشدوا واجتمع أهل تلك النواحي، فاجتمع
املقدس  كلهم يرى املوت أيسر عليه من أن ميلك املسلمون البيت) النصارى(من اخللق 

  . ه وأوالده بعض ما جيب عليه من حفظهويأخذوه منهم، ويرى أن بذل نفسه ومال

 وحصنوه تلك األيام مبا وجدوا إليه سبيالً، وصعدوا على سوره حبدهم وحديدهم
جمتمعني على حفظه والذب عنه جبهدهم وطاقتهم، مظهرين العزم على املناضلة دونه 

  .. .استطاعتهم، ونصبوا املنجنيقات ليمنعوا من يريد الدنو منه والرتول عليه حبسب

   :جس النبض وتسرع البعض 

مجاعة عن أصحابه غري  يف) من املسلمني(وملا قرب صالح الدين منه تقدم أمري 
) حرساً(يزكاً  حمتاط وال حذر، فلقيه مجع من الفرنج قد خرجوا من القدس ليكونوا

  . قتلُه وفُِجعوا بفقده فقاتلوه وقاتلهم، فقتلوه وقتلوا مجاعة ممن معه، فأهم املسلمني

رأى املسلمون  وساروا حىت نزلوا على القدس منتصف رجب، فلما نزلوا عليه
املدينة ما  ومسعوا ألهله من الغلبة والضجيج من وسط. على سوره من الرجال ما هاهلم

 . استدلوا به على كثرة اجلمع

 



 

)٩٩( منرب التوحيد واجلهاد



   :اختيار موقع القيادة واملناوشة

 ظر من أين يقاتله، ألنه يفوبقي صالح الدين مخسة أيام يطوف حول املدينة، لين
 غاية احلصانة واالمتناع، فلم جيد عليه موضع قتال إال من جهة الشمال حنو باب عمود أو

  . كنيسة صهيون، فانتقل إىل هذه الناحية يف العشرين من رجب ونزهلا

. الليلة املنجنيقات، فأصبح من الغد وقد فرغ من نصبها ورمى ا ونصب تلك
البلدة منجنيقات ورموا ا، وقوتلوا أشد قتال رآه أحد من  ورونصب الفرنج على س

الفريقني يرى ذلك ديناً وحتماً، واجباً فال حيتاج إىل باعث سلطاين،  الناس، كل واحد من
  . يمنعون وال ميتنعون، ويزجرون وال يرتجرون بل كانوا

   :وتضعضع الفرجنة اشتداد القتال واملنازلة

ويبارزون فيقتل   يوم خيرجون إىل ظاهر البلد، يقاتلونوكان خيالة الفرنج كل
  . من الفريقني

مالك وهو من أكابر األمراء  وممن استشهد من املسلمني األمري عزالدين عيسى بن
يوم فقتل إىل رمحة اهللا  وكان أبوه صاحب قلعة جعرب، وكان يصطلي القتال بنفسه كل

  . تعاىل، وكان حمبوباً إىل اخلاص والعام

املسلمون مصرعه عظم عليهم ذلك وأخذ من قلوم فحملوا محلة  ا رأىفلم
  . عن مواقفهم فأدخلوهم بلدهم رجل واحد فأزالوا الفرنج

السور فنقبوه، وزحف  ووصل املسلمون إىل اخلندق فجاوزوه، والتصقوا إىل
لمون األسوار، ليتمكن املس الرماة حيموم، واملنجنيقات توايل الرمي لتكشف الفرنج عن

 . قد أشرفوا على اهلالك) أي النصارى(من النقب، وأم 

   :ميل النصارى لإلستسالم

فاتفق رأيهم على طلب  فاجتمع مقدموهم يتشاورون فيما يأتون ويذرون،
كربائهم وأعيام يف  األمان، وتسليم البيت املقدس إىل صالح الدين، فأرسلوا مجاعة من

   :طان امتنع من إجابتهم وقالطلب األمان، فلما ذكروا ذلك للسل



 

)١٠٠( منرب التوحيد واجلهاد



ال أفعل بكم إال كما فعلتم بأهله، حني ملكتموه سنة اثنتني وتسعني وأربعمائة 
  . القتل والسيب، وجزاء السيئة مبثلها من

) صاحب الرملة(بن بريزان  فلما رجع الرسل خائبني حمرومني أرسل باليان
  . وحتريره، فأجيب إىل ذلك روطلب األمان لنفسه ليحضر عند صالح الدين يف هذا األم

   :قائدا الصليبيني يفاوض بنفسه

عنده ورغب يف األمان، وسأل فيه فلم جيبه إىل ذلك، واستعطفه فلم  وحضر
  . فلم يرمحه يعطف عليه، واسترمحه

خلق كثري  أيها السلطان، اعلم أننا يف هذه املدينة يف: فلما أيس من ذلك قال له
أنك جتيبهم إليه  وإمنا يفترون عن القتال رجاء األمان، ظناً منهمال يعلمهم إال اهللا تعاىل، 

املوت ال بد منه فواهللا  كما أجبت غريهم، وهم يكرهون املوت ويرغبون احلياة، فإذا رأينا
تغنمون منها ديناراً واحداً وال  لنقتلن أبناءنا ونساءنا وحنرق أموالنا وأمتعتنا وال نترككم

فرغنا من ذلك أخربنا الصخرة  ون رجالً وال امرأة، وإذادرمهاً، وال تسبون وتأسر
من أسارى املسلمني وهم مخسة  واملسجد األقصى وغريمها من املواضع، مث نقتل من عندنا

مث خرجنا إليكم كلنا فقاتلناكم قتال  آالف أسري، وال نترك لنا دابة وال حيواناً إال قتلناه،
الرجل حىت يقْتل أمثاله ومنوت أعزاء أو   يقتلوحينئذ ال... من يريد أن حيمي دمه ونفسه

 ... نظفر كراماً

   :ترجيحاً للمصلحة قبول املصاحلة

وأن ال يخرجوا  فاستشار صالح الدين أصحابه فأمجعوا على إجابتهم إىل األمان،
وحنِسب أم  ويحملوا على ركوب ما ال يدرى عاقبة األمر فيه عن أي شيء تنجلي،

الدين حينئذ إىل  فأجاب صالح. فنبيعهم نفوسهم مبا يستقر بيننا وبينهمأسارى بأيدينا 
  . بذل األمان للفرنج

وشروط الصلح بني صالح الدين  ويتابع ابن األثري ليخربنا عن عهد األمان
   :والصليبيني الذين كانوا يف مدينة القدس

يِزن الطفل يؤخذ من الرجل عشرة دنانري يستوي فيه الغين والفقري، و فاستقر أن
وكانت الدنانري تؤخذ بالوزن ال (والبنات دينارين، وتزن املرأة مخسة دنانري  من الذكور



 

)١٠١( منرب التوحيد واجلهاد



فمن أدى ذلك إىل أربعني يوماً فقد جنا، ومن انقضت األربعون يوماً عنه ومل يؤد  ،)بالعدد
  ... عليه فقد صار مملوكاً ما

 . فأجيب إىل ذلك فبذل باليان بن بريزان عن الفقراء ثالثني ألف دينار

   :القدس تعتق من األسر وتعود حرة مسلمة

يوم اجلمعة السابع والعشرين من رجب، وكان يوماً مشهوداً،  وسلمت املدينة
يف كل : على أسواره، ورتب صالح الدين على أبواب البلد ورفعت األعالم اإلسالمية
  ... من أهله ما استقر عليهم باب أميناً من األمناء ليأخذ

   :ألنفسهم موال الكثرية اليت بذهلا النصارى فداءاأل

اجلنود  ويشري هنا ابن األثري إىل دخول الطمع يف نفوس أمناء األبواب وأمراء
بالصلح  وأصحاب السلطة، ممن يرجح أم التحقوا جبيش صالح الدين طمعاً، وألزموه

  :كرهاً، فيقول

األموال، وتفرقت أيدي  ألمناءفاستعملوا اخليانة ومل يؤدوا فيه أمانة، واقتسم ا
ستون ) أي بيت املقدس(فيه  سبا، ولو أديت فيه األمانة ملأل اخلزائن وعم الناس، فإنه كان
 . والولدان ألف رجل ما بني فارس وراجل، سوى من يتبعهم من النساء

من  وال يعجب السامع من ذلك، فإن البلد كبري، واجتمع إليه من تلك النواحي
 والرملة وغزة وغريها من القرى حبيث امتألت) دير البلح(ا والداروم عسقالن وغريه

  . الطرق والكنائس، وكان اإلنسان ال يقدر أن ميشي

أي الواجب (أكثرهم وزن ما استقر من القطيعة  ومن الدليل على كثرة اخللق أن
ثني ألف مثانية عشر ألف رجل وزن عنهم ثال) الرملة أمري(وأطلق باليان بن بريزان ) عليه

  ).بينما نرجح أم كانوا أتباعه على اعتبار أم فقراء(دينار 

   :البقية العاجزة عن دفع الفداء

وبقي بعد هذا مجيعه من مل يكن معه ما يعطي وأُخذ أسرياً ستة : األثري يقول ابن
مث إن مجاعة من ... ما بني رجل وامرأة وصيب، هذا بالضبط واليقني عشر ألف آدمي



 

)١٠٢( منرب التوحيد واجلهاد



واحد منهم أن مجاعة من رعية أقطاعه مقيمون بالبيت املقدس فيطلقهم  ادعى كلاألمراء 
  ... قطيعتهم ويأخذ هو

ويأخذون  وكان مجاعة من األمراء يلْبسون الفرنج زي اجلند املسلمني وخيرجوم
  . قرروها) ضريبة(منهم قطيعة 

 الفرنج فوهبهم هلم، فأخذوا واستوهب مجاعة من صالح الدين عدداً من
  . قطيعتهم

وهذا ما يشري إىل أنه اعترب تسلم القدس ( وباجلملة فلم يصل إىل خزائنه إال القليل
ورغبة منه يف إسعاد جنوده وقواده  أعظم ما يف الدين، فترك ما سواه رغبة عنه،

 ).ومسايرم

   :والعفو مناذج من السماحة

 ، ومعها منوكان بالقدس بعض نساء امللوك من الروم وقد ترهبت وأقامت به
 احلشم والعبيد واجلواري خلق كثري، وهلا من األموال واجلواهر النفيسة شيء عظيم،

  . فطلبت األمان لنفسها ومن معها فأمنها وسريها

زوجها الذي أسره صالح الدين قد ملك  وكذلك أطلق ملكة القدس اليت كان
ها، واستأذنته يف املصري وأطلق ماهلا وحشم الفرنج بسببها ونيابة عنها كان يقوم بامللك،

  . فأذن هلا فأتته وأقامت عنده إىل زوجها وكان حينئذ حمبوساً بقلعة نابلس

الذي قتله صالح الدين بيده  وأتته أيضاً امرأة للربنس أرناط صاحب الكرك وهو
إن سلّمِت الكرك : الدين يوم املصاف حبطني، فشفعت يف ولد هلا مأسور فقال هلا صالح

أطلقته، فسارت ) ومصر ى طريق القوافل الذاهبة من سوريا إىل احلجازحصن عظيم عل(
ولكنه أطلق ماهلا ومن  إىل الكرك فلم يسمع منها الفرنج ومل يسلموه، فلم يطلق ولدها

  . تبعها

أموال الِبيع، منها الصخرة  ومعه من) ستانلي(وخرج البطرك الكبري الذي للفرنج 
اهللا تعاىل، وكان له من املال مثل  وغريها ما ال يعلمه إال) كنسية القيامة(واألقصى وقمامة 

ال : ما يقوي به املسلمني، فقال ليأخذ معه: ذلك، فلم يعرض له صالح الدين، فقيل له
  .اجلميع ومعهم من حيميهم إىل صور ومل يأخذ منه غري عشرة دنانري وسير. أغدر به



 

)١٠٣( منرب التوحيد واجلهاد



طهر والتحرير، وأخرج وال هكذا فتح صالح الدين وحرر وطهر مدينة القدس
االحتالل الصلييب، وأراحها من شر  منها القوة الغامشة املعتدية وأزاح عن كاهلها كابوس

 . ومحله مستطري وشرر متطاير أملّ ا فطال ليله وثقل عبئه

   :تثبيت أركان الفتح الكبري

أن حترير بيت املقدس عسكرياً حمفوف  ولكن صالح الدين كان يعلم متاماً
وجيوب للملكة الصليبية يف الشرق العريب،  اطر ما مل يتم تطهري ما حوهلا من بقاياباملخ

طريق البحر املتوسط، وما مل تترسخ أركان  وما مل يتم قطع مدد هؤالء الرعاع اهلمج من
ومل تغمض له عني، ومل يقر له قرار حىت بعد فتوح  الدولة املسلمة الفتية، فلم يهنأ له بال،

  . األهداف األخرى والعمليات الصعبة املهمة انصرف سريعاً إىلالقدس، وإمنا 

   :الفتح ثوب الذل جيلل الصليبيني غداة

   :قال ابن األثري يصور حالة الفرجنة بعد طردهم من القدس أذالء

) ستانلي(القدس ) بترك(القسوس السواد حزناً على القدس، وأخذهم  لبس
روا املسيح عليه السالم وقد ضربه النيب صلى يستنفرون الفرنج، وصو وركب م البحر

فعظم هذا املنظر على النصارى، وحشدوا ومجعوا من ) حاشاه(وجرحه  اهللا عليه وسلم
  . ال يحصى الرجال واألموال ما

البحر،  فحدثين كردي كان يغري مع اإلفرنج حبصن األكراد أم أخذوه معهم يف
األربعة ) السفن(نا منها وقد مألنا الشواين فانتهى بنا الطواف إىل رومية، فخرج: قال
  . فضة

اهللا بإهالك  فخرجوا على الصعب والذلول براً وحبراً، ولوال لطف: قال ابن األثري
  . إن الشام ومصر كانتا للمسلمني: ملك األملان وإال لكان يقال

صالح الدين شرفاً ونبالً شهادات املؤرخني الغربيني يف حسن معاملته  ويكفي
   :يقول ِاستيِفن سن. منهزمون ليبيني وهمللص

   :ويقول استانلي لني بول... إن السلطان قد مسح لعدد كبري بالرحيل دون فدية
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وهو فاتح الباب  إن السلطان قد قضى يوماً من أول بزوغ الشمس إىل غروا
  . للعجزة والفقراء خترج من غري أن تدفع اجلزية) باب املدينة(

  : غداة فتح القدساألوامر السلطانية

   :متهيد

أمر به صالح الدين بعد الفتح مباشرة من أعمال  يسمي بعض املؤرخني ما
عنها قتامة الكفر والنصرانية، بالترتيبات  أعادت للقدس وجهها اإلسالمي، ومسحت

  ... الصالحية يف القدس

وقد دام  -  الصليبيني حاولوا جهدهم طيلة احتالهلم للقدس واحلقيقة هي أن
الشعائر واملباين والسكان واملعامل األثرية : شيء يف املدينة أن يغريوا كل -  عني عاماًتس

  . شديد الوطأة على املسلمني وكان ذلك... وغري ذلك

الفتح يرتب أمور البلد  وقد استمر مقام صالح الدين يف القدس قرابة شهر بعد
التهاين، ويستقبل الوفود  تقبلوأحواله، ويراقب خروج الفرجنة املهني وما ينوون عمله، وي

  . النصر الذي أعطاه اهللا إياه والشعراء والعلماء، ويكلل مظاهر الفرحة اإلسالمية بتاج

 إىل ـه ٥٨٣ لقد بقي صالح الدين من السابع والعشرين من رجب عام
  . اخلامس والعشرين من شعبان من العام نفسه

   :الترتيبات الصالحية

 األوامر أو الترتيبات اليت صاحبت الساعات األوىل لفتحوينقل لنا املؤرخون تلك 
   :القدس وما بعدها فيقول ابن األثري

فلما دخل املسلمون البلد يوم . وكان على رأس قبة الصخرة صليب كبري مذهب
الصليب، فحني صعدوا صاح الناس كلهم  اجلمعة تسلق مجاعة منهم إىل أعلى القبة ليقلعوا

  . والفرنج املسلمون: لد ومن ظاهرهمن الب: صوتاً واحداً

  . أما املسلمون فكربوا فرحاً

فسمع الناس صيحة كادت األرض أن متيد  وأما الفرنج فصاحوا تفجعاً وتوجعاً،
  !!م لعظمها وشدا
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   :والسور الوايل والقاضي

األوامر  وجيمع االستاذ حممد حممد حسن شراب بعض تلك التراتيب الصالحية أو
   : عشية حترير القدس وما بعدها فيقولالسلطانية

ساروج أمر بيت املقدس، وهو معروف حبسن سريته  إن صالح الدين وىل األمري
  ... شاروخ إن امسه حسام الدين: وقيل. وديانته

 قضاء القدس -  املعروف بابن شداد -  كذلك وىل اء الدين يوسف بن رافع
  . والعساكر وتدريس املدرسة الصالحية

القدس، وجدد بناء السور،  الح الدين حبفر خندق عميق حول مدينةوقام ص
بنفسه يف نقل األحجار من  وبىن أبراجاً حربية من باب العمود إىل باب اخلليل، وشارك

  . املقالع

احلجر على قربوس سرجه وخيرج  وكان حيمل): األنس اجلليل(قال احلنبلي يف 
ذلك بنفسه وجبماعة خواصه  بناء، ويتوىلالناس ملوافقته على محل احلجر إىل موضع ال

وحواشي العسكر وعوام  واألمراء، وجيتمع لذلك العلماء والقضاة والصوفية واألولياء
  . فبين يف أقصر مدة ما يتعذر بناؤه يف سنني. الناس

   :املسجد األقصى ومنرب نورالدين 

   :لتحرير القدس أما ابن األثري فيقول عن تلك االيام األوىل

فإن . حاهلا القدمي ملك صالح الدين البلد وفارقه الكفار أمر بإعادة األبنية إىلملا 
بنوا غريب األقصى ) فرقة فرسان اهليكل اليت احتلت املسجد األقصى وعبثت به(الداوية 

،  ومستراح وغري ذلك) خمازن(أبنية ليسكنوها، وعملوا فيها ما حيتاجون إليه من هري 
املسجد والصخرة من  بنيتهم، فأعيد إىل األول، وأمر بتطهريوأدخلوا بعض األقصى يف أ

  . األقذار واالجناس ففعل ذلك أمجع

ألن صالة اجلمعة يوم دخول القدس مل (رابع شعبان  وملا كان اجلمعة األخرى
  . اجلمعة ومعهم صالح الدين وصلى يف قبة الصخرة صلى املسلمون فيه) تتيسر إقامتها

  . بن الزنكي قاضي دمشق يي الدينوكان اخلطيب واالمام حم
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  . اخلمس مث رتب فيه صالح الدين خطيباً وإماماً برسم الصلوات

عمل  إن نور الدين حمموداً كان قد: منرب فقيل له) لألقصى(وأمر أن يعمل له 
بالبيت  هذا عملناه لينصب: حبلب منرباً أمر الصناع باملبالغة يف حتسينه واتقانه وقال

من  لنجارون يف عدة سنني، مل يعمل يف االسالم مثله، فأمر بإحضارهاملقدس، فعمله ا
  . حلب ونصب بالقدس، وكان بني عمل املنرب ومحله ما يزيد على عشرين سنة

   :اخلطبة األوىل بعد التحرير 

أي بعد أن انقطعت عنه  وقد نقلت لنا خطبة أول مجعة يف القدس بعد التحرير،
   :وكانت ما يلي.  الزنكيتسعني عاما ألقاها القاضي ابن

 احلمد هللا معز االسالم بنصره، ومذل الكفر بقهره، ومصرف األمور بعدله، ومدمي
 الذي قَدر األيام دوالً بعدله، وجعل العاقبة. النعم بشكره، ومستدرج الكفار مبكره

 للمتقني بفضله، وأظهر دينه على الدين كله، وأشهد أن حممداً عبده ورسوله رافع الشك،
وداحض الشرك، ورافض اإلفك، الذي أسري به ليالً من املسجد احلرام إىل املسجد 

عند سدرة املنتهى، عندها جنة املأوى، إذ . (وعرج به منه إىل السماوات العال االقصى،
  ).السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى يغشى

   :نئة بالفتح

ة القصوى والدرجة العليا، ملا يسره برضوان اهللا الذي هو الغاي أيها الناس أبشروا
استرداد هذه الضالة من األمة الضالة، وردها إىل مقرها من اإلسالم،  اهللا على أيديكم من

أيدي املشركني قريباً من مائة عام، وتطهري هذا البيت الذي أذن اهللا أن  بعد ابتذاهلا يف
ليها رواقه واستقر فيها فيه امسه، وإماطة الشرك عن طرقه بعد أن امتد ع يرفع ويذكر
  . قواعده بالتوحيد فإنه بين عليه، وشيد بنيانه بالتمجيد رمسه، ورفع

   :األقصى اإلشادة باملسجد

 فإنه أسس على التقوى من خلفه ومن بني يديه، فهو موطن أبيكم إبراهيم
مقر  ومعراج نبيكم عليه السالم، وقبلتكم اليت كنتم تصلون إليها يف ابتداء االسالم، فهو

 األنبياء مقصد األولياء ومدفن الرسل ومهبط الوحي، وهو أرض احملشر وصعيد املنشر،
الرحال  وهو يف األرض املقدسة اليت ذكرها اهللا يف كتابه املبني، وثاين املسجدين، ال تشد

  . بعد املسجدين اال إليه



 

)١٠٧( منرب التوحيد واجلهاد



   :امتداح جيش املسلمني

م من سكان بالده، ملا خصكم اختاره اهللا من عباده، واصطفاك فلوال أنكم ممن
جياريكم لكم فيها جماٍر، وال يباريكم يف شرفها مباٍر، وطوىب لكم من  ذه الفضيلة اليت ال

 لإلسالم أيام القادسية واملالحم الريموكية، واملنازالت اخليربية، واهلجمات جيش جددمت
 زاء، وشكر لكم مااخلالدية، فجزاكم اهللا عن نبيه حممد صلى اهللا عليه وسلم أفضل اجل

 بذلتموه من مهجكم يف مقارعة االعداء، وتقبل اهللا ما تقربتم به، من مهراق الدماء،
هللا  وأثابكم اجلنة فهي دار السعداء، فاقدروا رمحكم اهللا هذه النعمة حق قدرها، وقوموا
 من بواجب شكرها، أليس هو البيت الذي عظمته امللل، وتليت فيه الكتب األربعة املرتلة

  . اهللا عز وجل

   :التذكري بفضائل األقصى

اهللا ألجله الشمس على يوشع أن تغرب، وباعد بني  أليس هو البيت الذي أمسك
البيت الذي أمر اهللا عز وجل موسى أن يأمر  خطواا ليتيسر فتحه ويقرب، أليس هو

 عقوبة اهللا عليهم ألجله فألقاهم يف التيه قومه باستنقاذه فلم جيبه إال رجالن، وغضب
ملا نكلت عنه بنو إسرائيل، ووفقكم ملا  للعصيان، فامحدوا اهللا الذي امضى عزائمكم

ومجع ألجله كلمتكم وكانت شىت،  خذلت فيه أمم كانت قبلكم من األمم املاضيني
املالئكة املرتلون على ما أهديتم هلذا  فليهنكم أن اهللا قد ذكركم فيمن عنده، وشكر لكم

والتمجيد، وما أمطتم عن طرقهم فيه من أذى  د، ونشر التقديسالبيت من طيب التوحي
فاآلن تستغفر لكم أمالك السموات، وتصلي  الشرك والتثليث، واالعتقاد الفاجر اخلبيث،

اهللا هذه املوهبة فيكم، واحرسوا هذه النعمة  عليكم الصلوات املباركات، فاحفظوا رمحكم
من اعتصم بعروا جنا وعصم، واحذورا من و عندكم بتقوى اهللا اليت من متسك ا سلم،

  . والنكول عن العدى اتباع اهلوى، ومواقعة الردى ورجوع القهقرى

   :التحذير من التخاذل عن اجلهاد ومطاردة العدو

   :قال خطيب األقصى احملرر ابن الزنكي مث

الفتح اجلليل واملنح اجلزيل وخصكم  فاحذروا عباد اهللا بعد أن شرفكم اهللا ذا
تقترفوا كبرية من مناهيه، وأن تأتوا عظيماً من  بنصره املبني، وأعلق أيديكم حببله املتني، أن

الذي آتيناه آياتنا فانسلخ (أو ) من بعد قوة أنكاثاً وال تكونوا كاليت نقضت غزهلا(معانيه 
واجلهاد اجلهاد فهو من أفضل عباداتكم، )... الغاوين منها فأتبعه الشيطان فكان من
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ينصركم، احفظوا اهللا حيفظكم، اذكروا اهللا يذكركم،  ف عاداتكم، انصروا اهللاوأشر
يف حسم الداء، وقطع شأفة األعداء، وطهروا بقية  اشكروا اهللا يزدكم ويشكركم، جدوا
ورسوله، واقطعوا فروع الكفر واجتثوا أصوله، فقد  األرض من األجناس اليت أغضبت اهللا

وامللة احملمدية، اهللا أكرب فتح اهللا ونصر، غلب اهللا وقهر،  يةنادت األيام يالثارات اإلسالم
  ... أذل اهللا من كفر

   :ال تفوتوا فرصة النصر

وفريسة فناجزوها، وغنيمة  واعلموا رمحكم اهللا أن هذه فرصة فاغتنموها،
سرايا عزماتكم  فحوزوها، ومهمة فأخرجوا هلا مهمكم وأبرزوها، وسيروا إليها

العدو املخذول   بأواخرها، واملكاسب بذخائرها، فقد أظفركم اهللا ذاوجهزوها، فاألمور
قال اهللا  وهم مثلكم أو يزيدون، فكيف وقد أضحى قبالة الواحد منهم عشرون، وقد

أعاننا اهللا ) يفقهون إن يكن منكم مائة يغلبوا ألفاً من الذين كفروا بأم قوم ال(تعاىل 
املسلمني بنصر من عنده  ر بزواجره، وأيدنا معاشروإياكم على اتباع أوامره، واالزدجا

ينصركم من بعده، وعلى اهللا  إن ينصركم اهللا فال غالب لكم، وإن خيذلكم فمن ذا الذي(
  ).فليتوكل املؤمنون

   :خطبته العصماء يف فتح القدس بقوله مث ختم ابن الزنكي رمحه اهللا

فأطيعوه، وأاكم وإياي عما الطاعة  آمركم وإياي عباد اهللا مبا أمر اهللا من حسن
قويل هذا واستغفر اهللا العظيم يل ولكم  ى اهللا عنه، من قبح املعصية فال تعصوه، أقول

  . الناصر مث دعا لإلمام. وجلميع املسلمني فاستغفروه

   :عمارة املسجد األقصى والصخرة

داة تارخيه وهو يذكر ما فعله صالح الدين من ترتيبات غ ويقول ابن االثري يف
  :الفتح

بعمارة املسجد األقصى، ) أي أمر(الدين من صالة اجلمعة تقدم  وملا فرغ صالح
حتسينه وترصيفه وتدقيق نقوشه، فأحضروا من الرخام الذي ال يوجد،  واستنفاذ الوسع يف

القسطنطيين وغري ذلك مما حيتاجون اليه، فشرعوا يف عمارته وحمو ما  ومن القص املذهب
  .. نية من الصوراألب كان يف تلك

  . وكان الفرنج فرشوا الرخام فوق الصخرة وغيبوها، فأمر بكشفها



 

)١٠٩( منرب التوحيد واجلهاد



 وكان سبب تغطيتها بالفرش أن القسيسني باعوا كثرياً منها للفرنج الواردين إليهم
 من داخل البحر من أوروبا للزيارة يشترونه بوزنه ذهباً، رجاء بركتها، وكان أحدهم اذا

 فخاف بعض ملوكهم أن. ها بىن له كنيسة وجيعل يف مذحبهادخل إىل بالده باليسري من
  . تفىن، فأمر ا ففرش فوقها حفظاً هلا

املصاحف احلسنة، والربعات اجليدة، ورتب  فلما كشفت نقَل اليها صالح الدين
  .القراء

  . فعاد اإلسالم هناك غضاً طرياً) العطايا ( وأدر عليهم الوظائف الكثرية

   : القدسرحيل الصليبيني من

 وأما الفرنج من غري أهل بيت املقدس فإم شرعوا بعد فتح املدينة يف بيع ماال
أهل  ميكنهم محله من امتعتهم وذخائرهم وأمواهلم وما ال يطيقون محله، فاشتراه التجار من

  واشتراه النصارى من أهل القدس الذين ليسوا من الفرجنة) عسكر صالح الدين(العسكر 
 طلبوا من صالح الدين أن ميكنهم من املقام يف) نصارى العرب(فإم ) نصارى العرب(

  . مساكنهم ويأخذ منهم اجلزية فأجام إىل ذلك

ميكنهم بيعها من األسرة والصناديق والبنيات  وترك الفرنج أيضاً أشياء كثرية مل
  . وغري ذلك

 والقص ال يوجد مثله من األساطني واأللواح وتركوا أيضاً من الرخام الذي
  . وغريه شيئاً كثرياً مث ساروا

   :توطني القبائل العربية يف القدس 

   :ويقول األستاذ عارف العارف

اليت قام ا صالح الدين يف القدس أنه أتى بعدد من القبائل  إن من األعمال
مرة وبين سعد وبين زيد واجلرامنة، فأقطعها بعض أجزاء املدينة  العربية كبين حارث وبين

  . األعياد واملواسم املعروفة يف فلسطني وطنوها كما رتبليست

واخلانقاه الصالحية، وقبة يوسف،  البيمارستان،: وترك آثاراً يف القدس منها
  ... امليمونية واملدرسة اخلنثنية، واملدرسة الصالحية، واملدرسة



 

)١١٠( منرب التوحيد واجلهاد



 اليت املوارد وأنه انتعشت احلركة التجارية يف املدينة إثر الفتح الصالحي، فكثرت
والتفاح وفقم  كانت تصدرها القدس إىل اخلارج، ومنها اجلنب والقطني والزبيب والزيتون

 . قريش واملرايا وقدور القناديل واإلبر واأللبان

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

)١١١( منرب التوحيد واجلهاد



  

   :متهيد

من املعرب عما يف خلجات النفس، وفيه  الشعر ديوان العرب، وهو لسان احلال
يربو على النثر كثرياً، وقد لعب دوراً يف تاريخ  التصوير ما يفوق الواقع، وله من التأثري ما

... وسيلة إعالم ناحجة يف العديد من احلوادث واملواقف الدعوة إىل اهللا ال ينكر، وكان
 وهي ـ، ه٥٨٣وجاءت سنة ... موضوعه وخيلد أمته إن الشعر ليخلد صاحبه وخيلد

ومملكتهم يف القدس ارت فيها دولة الصليبينيالسنة اليت ا .  

   :جتاوب قرائح الشعراء مع احلدث العظيم

حدث عظيم ذو دوي هائل وصدى شامل ووقٍْع كبري جاء بعد انتظار  ومل يكن
كفتوح القدس وعودها إىل احلظرية  -  وعون من اهللا ظاهر طويل وتضحيات باهظة

ة قرن كامل، دنست فيه ببغي وعدوان أوروبا بعد قراب اإلسالمية والسيادة احملمدية،
الكرام دون وقفة للشعراء طويلة معه، يربزون فيه  مل يكن ليمر مرور -  الصليبية

ويرددون، وميتدحون فضائل جند اإلسالم وملوكه  ويغردون، ويقلّبون وجوه الكالم
  . والصليب وينددون ويعددون، ويبكّتون أنصار الشر والفساد

اهللا يوسف بن  لقدس، وامتدحوا صالح الدين امللك الناصر لدينلقد تغنوا با
ونفحوا  أيوب، وشكروا حلماة اإلسالم وكماته جهدهم وجماهدم، ونثروا الفرحة،

العصماء، اليت  الطيب، وعطروا االس، ومألوا الدنيا شدواً وتغريداً بقصائدهم الرائعة
  . القدس جل الفرحة بالقدس وحتريرألا كانت من أ... تستحق الكتابة مباء الذهب

   :من بغداد صوت شاعر ميجد القدس

شعر فخر الكتاب أيب علي احلسن بن علي  فمن ذلك ما نقله األصفهاين من
كما يذكر ذلك أبوشامة يف كتاب  اجلويهين من أهل بغداد يف كتابه الفتح القدسي

   :الروضتني، يقول أبوعلي

   من شك فيهم فهذا الفتح عنوانُ     املَلْك أعوان جند السماء هلذا
   وقد مضت فيه أزمان وأزمانُ     زمن مىت رأى الناس ما حنكيه من

   سوى الشكر باألفعال أمثانُ هلا       هذي الفتوح فتوح األنبياء وما



 

)١١٢( منرب التوحيد واجلهاد



   وما ضعفوا يوماً وما هانوا صيداً،     أضحت ملوك الفرنج الصيد يف يده
   ونسوانُ خوف الفرجنة ِولدان          كم من فحول ملوك غودروا وهم

فحام عنها وصمت منه آذان             استصرخت مبلكشاٍه طرابلس   
   اإلسالم يطوى وحيوى وهو سكران            وكم ملك من بعده نظر هذا

   سالم نصاره صم وعميان               تصرخ واِإل تسعون عاماً بالد اهللا
   بأمِر من هو للمعوان معوان             دعوتهم فاآلن لىب صالح الدين

   سمت هلا مهم األمالك مذ كانوا      للناصر ادخرت هذي الفتوح وما
   الناس داود هذا أم سليمان             حباه ذوالعرش بالنصر العزيز فقال

   منه أقطار وبلدان فطهرت           يف نصف شهر غدا للشرك مصطلحاً
   مروان بل أين والدهم بل أين           تهفأين مسلمة عنها وإخو

   يبذّهم من ملوك األرض إنسان        وعد عما سواه فالفرجنة مل
   ترتلت فيه آيات وقرآن                أن ذا الفتح يف عصر النيب لقد لو

   غدا يربقعها شؤم وخذالن           الصليب وقد ياقبح أوجه عباد
   ملكته وملوك األرض خزان         خزنت عند إله العرش سائر ما
   ويلفَى وهو حريان أن يضام        فاهللا يبقيك لإلسالم حترسه من

   والنصر يقظان فالكفر يف سنٍة         وهذه سنةٌ أكرم ا سنةً
   صلبان معبوده دون رب العرش     يا جامعاً كَلْمةَ اإلميان قامع من
   يطوى ألجر صالح الدين ديوان           إذا طوى اهللا ديوان العباد فما

   :ومن مصر شاعر يردد الصدى

وشاركت العامل اإلسالمي فرحة  ورددت مصر الكنانة أصداء فتح بيت املقدس،
الشريف حممد  -  شاعر هللا دره من -  النصر، وأرسلت على لسان نقيب أشرافها

   :بن أسعد بن علي بن معمر احلسيين اجلواين تقول مسرورة جذْىل

رى مناماً ما بعيين أُبِصرأت                القدس يفتح والفرجنة تكسر   
   بزواله وزواهلا يتطهر الذي      قُمت من الرجس -  أي كنيسة القيامة -  وقمامة

   ير قبلَ ذاك هلم مليك يؤسر              يف القيد مصفود ومل ومليكهم
   سبحوا واستغفرواوِعد الرسول ف        والفتح الذي قد جاء نصر اهللا

   هو يف القيامة لألنام احملشر       الذي فَتح الشآم وطهر القدس
   يقال له وماذا يذكر؟ ماذا         من كان هذا فتحه حملمد

   األطهر فاروقها عمر اإلمام            أنت لفتحها! يا يوسف الصديق



 

)١١٣( منرب التوحيد واجلهاد



   وألنت يف نصر النبوة حيدر       وألنت عثمان الشريعة بعده
   خيتال، والدنيا به تتبختر           غدا اإلسالم من عجب به كمِل

   فالرمح ينظم، واملهند ينثر             وضرابه نثر ونظم طعنه
   خواشع، حيث اجلباه تعفر العيون       حيث الرقاب خواضع، حيث

   منرب السيوف فكل هام           غاراته جمع، فإن خطبت له فيها
   حتذي نعاالً أو دماء تهِدر                نابكإذ ال ترى إال طَلَى بس

   فيصدها عنه طلى وسنور                وصوافنا ختتار أن تطأ الثرى
   عرج ا لكنها تتعثر           الِعدى عرجاً وال متشي على جثث

   :ويف األندلس فرحة كربى

 الذي كان) دلساألن(أما يف العدوة األخرى للعامل اإلسالمي يف الفردوس املفقود 
اجلناح الغريب احمللق لألمة يف مساء احلضارة، فإن رنة الفرح قد طارت إليه، 

كوامن الشوق يف مغاربته وأندلسييه، فانطلق لسان شاعر األندلس أبو  فحركت
األندلسي بلبل األفراح مغرداً بنشوة عودة األقصى السليب،  احلسني بن جبري

 :الصليببأهل  وطهر بيت املقدس املدنس

 
   سعود من الفلك الدائِر             أَطَلَّت على أُفْقك الزاهر
   تمد إىل سيفك الباتِر               فأبشر إن رقاب العدى

   بكَندهم الناكِث الغادِر            الردى وعما قريب حيل
       حائب من دمها اهلامِر         سوِخصب الورى يوم تسقي الثرى

   اخلادِر حكت فتكة األسد         ة فيهموكم لك من فتك
   فلله درك من كاسر               كسرت صليبهم عنوة

   فليس هلا الدهر من جابر          كلها وغيرت آثارهم
   جلَدهم العاثر فتعساً      وأمضيت ِجدك يف غزوهم

   ووىل كأمسهم الدابر              وأدبر ملْكهم بالشآم
    شئت أو صابِرفناجز مىت        جنودك بالرعب منصورةٌ

   بتيار عسكرك الزاخر              فكلهم غِرق هالك
   ثائر فآثرك اهللا من       ثَأَرت لدين اهلدى يف العدى

   فسماك بامللك الناصر             وقمت بنصر إله الورى
   فلله أجرك من صابر       صابراً وجاهدت جمتهداً

   الزرد السابري وترفل يف        تبيت امللوك على فرشهم



 

)١١٤( منرب التوحيد واجلهاد



   على طيب عيشهم الناضر          وتؤثر جاِهد عيش اجلهاد
نهر ليلك يف حق مسسريضيك يف جفنك الساهر         وت   

   فعادت إىل وصفها الطاهر          أرضه فتحت للقدس من
   يد الكافر فخلّصته من     وجئت إىل قدسه املرتضى

   وأحييت من رمسه الداثر            وأعليت فيه منار اهلدى
   من الزمن األول الغابر     ذَخر اهللا هذي الفتوح لكم

   ا الصطناعك يف اآلخر           وخصك من بعد فاروقه
   الورى طائر ِبِذكٍْر لكم يف        حمبتكم أُلقيت يف النفوس
   ِملثلك من مثل سائر              فكم هلم عند ِذكْر امللوك

   :خرى أندلسية نئة أ

عبداملنعم بن عمر بن حسان األندلسي  وكان مما قاله الشاعر احلكيم أبو الفضل
   :فرحة حترير بيت املقدس مشاركة منه ألهل اإلسالم والفاتح صالح الدين يف

  خبربتِه أُخرى الزمان على خرب         أبا املظفر أنت اتىب هلدى
رتِهيف             فلو رآك وقد حزت العال عمربه عى كُنقلة التل قض  
  أبو عبيدة فدى من مسرته              ولو رآك وأهل القدس يف ولٍه

  وأعولوا بالتباكي حول صخرته        النواصي يف قمامته غداة جزوا
  عهد الصحابة يف استمرار مدته       على دارت بك امللة احلَسىن فنحن

  سام يف مربته ظفرامللك امل              وأنت كامسك صديق وصاحبك
  عال علي على إيثار نصرته               ويف الساللة عثمان يؤيده

  وكم بعيد رأى الزلفى جرته          ومن لديك ذوو قرىب رقَوا شرفاً
  ملْك الفرنج أخيذاً بني عترته         ما بني البزاة ِلقَى) احلجل(القَبج  يشبه
   رمت كل ذي ملٍْك حبسرتهحىت       رأيت معايل يوسف نسقت أما

  وبات يطوي العدى يف سد ثغرته     منهجه أضحى لنشر اهلدى يف فتح
  فاستفتح القدس حمشواً بزمرته                  واستقبح الرجس ممنواً مبشهده
  التل واستشرى بسورته بوقعة          لكن بأس صالح الدين أًذْهلَهم

  بكْرته بدء النشاط عشياً مثل          تعيا اجلوارح والفرسان وهو على
  وقانص اجليش ال حيصي بقفزته       يا فاتح املسجد األقصى على دهٍم
  على البسيطة فتاح بنشرته             أبشر مبلْك كظهر الشمس مطلع

  حتكي النبوة يف أيام فترته              الدين ملحمة حىت يكون هلذا



 

)١١٥( منرب التوحيد واجلهاد



   :أحالها مرة أخرى ما...  ومن مصر

ااور   الوزير العزيزي يف مصر جنم الدين يوسف بن احلسني الشهري بابنوشارك
 بقصيدة متجد الفتح والفاتح، وتبارك األرض واجلند، وختلد احلدث والفرحة

باالنتصار، إذ عاد احلق إىل أهله بعودة القدس الشريف إىل سابق عهده وأصحاب 
   :باغي على اآلمننيواندحار الغازي الغريب، املفسد يف األرض، ال أرضه،

  واهلزل فيه مع الغواية خمتِف         الزمان مبني اجلد يف هذا
  الذوا بأكرم من يؤم وأشرف              ملك إذا أم امللوك جنابه

  ومصرف أعظم به من صارف          عزل الفرجنة مث وىل جيشه
  عزم ابن ِمرداس وحلم األحنف         عزم وحلم أنسيا ما كان من

  ذهبت مبهجة كل علج أقلف             يف الرؤس ختانةًسيوفك سنت
  منقادة طوعاً ومل تتخلف                أتت مل تستطع عصيان أمرك بل

  جزية وموظَّف: فرضي واستأد         فخذ اخلراج من البسيطة كلها
  أن اإلله مبا تؤمله حفي          فاض ا وتقاض حقك موقنا
  تركوا ديارهم كقاع صفصف         إن صبحوا األعداء يف أوطام

  سبل اجلهاد أيب املظفر يوسف          واهلادي إىل بالناصر املهدي
  وقفوا بأعظم من يصول وأرأف         وإذا أتوا أسرى إىل أبوابه

  اإلجنيل حد املصحف وأقام يف          قد أنصف التوحيد من تثليثهم
   وتعسفوسيوفه خلقا رضى           يا أيها امللك الذي لطباعه
  يافا فكم من حسرة وتأسف           آفام وافت بأخذك منهم

  وسترته من بعد طول تكشف           وأقمته أحييت دين حممد
  لرمحتها جناح تعطف وابسط          واقبض على الدنيا بكف زهادة

  الكريهة فوق كل جمفجف يغشى      هم فتية األتراك كل جمفجف
  واملصطِفي هللا در املصطَفَى            أنت اصطفيتهم لنصرة ديننا

  واملستظهر الرب الويف            املستعني بربه والواثق املنصور
  حدب على أبنائه مترفرف            غدا للدين أكرم والٍد موىل

  وله غداة السلم زهد تصوف        تِعفٍّة ملك له يف احلرب كل
  تعرفنصرك امل ساعاته عن             هللا يوم عروبة إذ أعربت

  بلسان سيف يف الكريهة ملحف     أو ما رأى األعالج حني دعوا
  من عامل ومبشرف من مشريف       وضبطت ديوان اجلهاد بعامل

  وصدورها بك عن قليل تشتفي     تطلب ثأرها جاءت جنود اهللا



 

)١١٦( منرب التوحيد واجلهاد



  ينظرون إليه من طرف خفي ال     قوم خيوضون احلمام شجاعة

   : ومن احلاشية الصالحية حتية شعرية

عماد الدين أبو حامد حممد بن حممد االصفهاين بشعره : العماد الكاتب شاركو
ذلك قوله يف مناسبة فتوح القدس وهو يعدد نصر املدن  هو نفسه، فكان من

   :األخرى قبل ذلك ويشيد به

   وأفضل من أضحى وأكرم من أمسى   رأيت صالح الدين أشرف من غدا
   ولسنا نرى إال أنامله اخلمسا             األرض سبعة أحبر وقيل لنا يف

   وبطشته الكربى وعزته القَعسا           الرضا سجيته احلسىن وشيمته
   عداتك جن األرض يف الفتك ال اإلنسا         جنودك أمالك السماء، وظنهم

   فأنت الذي من دوم فتح القدسا     فال يستحق القدس غريك يف الورى
   بالرجس الذي ذهب الرجسا فأذهبت          وطهرته من رجسهم بدمائهم

   كشف اللبسا وألبستها الدين الذي    نزعت لباس الكفر عن قدس أرضها
   قَسا فال بطركاً أبقيت فيها وال          وعادت ببيت اهللا أحكام دينه

   النقْسا بأن أذان القدس قد بطل         وقد شاع يف األفاق عنك بشارة
   مالئكة الرمحن أجنادك احلمسا        هرتجرى بالذي وى القضاء وظا

   فيا طيبها مغىن ويا حسنها مرسى        وقد طاب ريانا على طربية
   إلجالئهم عن مدن ساحله كنسا       وما عكا فقد كان فتحها وعكا

   بسيفك ألفى أنفه الرغم والتعسا        وتبنني كلها وصيدا وبريوت
    بني الطلى والظىب عرساختذت ا      وغزٍة ويافا وأرسوٍف ويبىن

   فمنظره بل أمره اربد وأرجسا          ويف عسقالن الكفر ذلٌ مبلككم
   تبطئوا عنهم وحسوهم حسا فال     وصار بصوٍر عصبة يرقبونكم

غداة الفتح املبني  هذا بعض ما فاضت به قرائح شعراء اإلسالم جياشة ملهمة
  . لقدس املسلمني على يد صالح الدين
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   :متهيد

املماليك من العصور الزاهية بالنسبة للقدس، فقد كانت القدس كمدينة،  عصر
وقبة الصخرة كمسجدين بارزين مهمني، حمطة اهتمام كبري ورعاية  واملسجد األقصى

 ما بني والسالطني املماليك، الذين دام حكمهم قرابة ثالمثائة سنة بالغة من خمتلف األمراء
  ).١٥١٦ – ١٢٥٣( ـه٩٢٢ -  ـه٦٥١

املستقلة اليت  ومتثلت قمة اهتمامات املماليك مبدينة القدس مبنحها صفة الوالية
ما هي عليه  فوق - يعني فيها واٍل ال يتبع إال للسلطان مباشرة، وهذا ما جعل القدس

قبلة طالب العلوم و مركزاً من أهم املراكز العلمية الدينية يف العامل اإلسالمي - أصالً
  . الشرعية ومقصدهم

   : امللك الظاهر بيربس

السالطني املماليك زيارة للقدس كان امللك الظاهر بيربس، فقد زار القدس  وأول
يقول ).هـ٦٦٤(م ١٢٦٥، وأخرى يف عام )هـ٦٦١(م ١٢٦٢يف عام  مرتني مرةً

  ):تاريخ القدس( املؤرخ عارف باشا يف

   :قدس على عهد امللك الظاهر بيربسومن املنشآت اليت متت يف ال

األمري  وتقع جبوار التربة اجلالقية على طريق باب السلسلة، وقفها): دار احلديث (
   ـه٦٦٦شرف الدين عيسى بن بدر حممد ابن أيب القاسم اهلكاوي سنة 

 وموقعها جتاه الرباط املنصوري جبوار باب الناظر، وقفها): ملدرسة األباصريية(
  .  وملا مات دفن فيها)هـ٦٦٦( الدين آيدوغدي األمري عالء

الظاهر نفسه يف مدينة القدس أنه جدد ما كان دم من  وكان من إجنازات امللك
السلسلة يف باحة املسجد األقصى وزخرفها وأنشأ يف  مسجد الصخرة، كما جدد قبة

القرى حسبة ووقف بعض . ببضائعهم واملسافرون برواحلهم املدينة خاناً يرتل فيه التجار
وإن الفصوص احلالية اليت . املسجد األقصى كل عام لوجه اهللا ينفق ريعها على مصاحل
اخلارج هي من آثار امللك الظاهر، كما أن من آثاره  على الرخام يف مسجد الصخرة من
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على قرب موسى عليه السالم عند الكثيب األمحر قبل   القبة واملسجد املبنيان)هـ٦٧٠(
  ).هـ٦٦٩(أرحيا سنة 

   :املنصور سيف الدين قالوون 

 الحظ تغلغل )هـ٦٨٠ (وملا كانت والية امللك املنصور سيف الدين قالون
نفوذاً وسلطاناً، فأصدر  النصارى واليهود يف الوظائف احلكومية يف القدس مما يكسبهم

  . فصرفوا عنها مرسوماً يقضي بأال يستخدم يف خدمات الدولة أحد من أهل الذمة

   :ة سلطنته أنشئت بالقدس عدة منشآت هامة منهاويف مد

 )هـ٦٨٠( ويسمى أيضاً الرباط املنصوري، أنشأه قرابة عام ):قالوون رباط(
الفقراء من زوار بيت املقدس، ويقع قبلي الطريق املؤدية إىل املسجد  وجعله وقفاً على

  . عند باب الناظر األقصى من الغرب

الالتني، كما   وهو واقع يف طريق دير)رياملسجد القلند(كما عمر يف عهده 
  ).القبقية (أو) الكبكية(بنيت يف عهده قبة مجيلة ظريفة يف مقربة مامال يقال هلا 

   : امللك الناصر حممد بن سيف الدين قالوون

الناصر حممد بن املنصور سيف الدين قالوون قامت يف القدس  ويف عهد امللك
  ):لعارفعارف ا نقالً عن(املنشآت التالية 

املقر السيفي كرد   أمام املدرسة األرغونية بباب احلديد، أنشأه:رباط الكرد - أ
  ).هـ٦٩٣(سنة 

الباب (بباب الداودارية   يف مدخل الباب املعروف:املدرسة الداودارية - ب
أبوموسى سنجر بن عبداهللا  من أبواب احلرم الشمالية، وقفها األمري علم الدين) العتم

  ).هـ٦٩٥(احلي النجمي سنة الدوادار الص

 بباب شرف األنبياء جتاه املعظمية إىل الشمال من :السالمية املدرسة - ج
  ).هـ٧٠٠(وقفها اخلواجا جمدالدين أبوالفدا إمساعيل السالمي سنة  املدرسة الدوادارية،
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عند باب الغوامنة، ) شارع درج املوىل( خبط درج املوىل :الوجيهية املدرسة - د
  ).هـ٧٠١(الدين حممد بن عثمان بن أسعد النجا احلنبلي املتوىف سنة  لشيخ وجيهوقفها ا

 بباب شرف األنبياء، وقفها اخلواجا فخر الدين :املوصلية املدرسة - ـه
  . املوصلي

 على مئيت متر من احلرم إىل الغرب عند ملتقى طريق باب :اجلاليقية املدرسة - و
  ).هـ٧٠٧( ركن الدين بيربس اجلالقي الصاحلي سنة الواد، أنشأها األمري السلسلة بطريق

 قريبة من درج الغوامنة عند زاوية احلرم الشمالية، وقفها :املدرسة اجلاولية - ز
وقد تقلبت هذه ).هـ٧١٥(علم الدين سنجر اجلاويل نائب غزة والقدس يف  األمري

  . ة عديدةيف أحوال شىت الستخدامات مدنية وعسكرية وإداري املدرسة بعد ذلك

بباب حطة، وقفها الصاحب كرمي الدين عبدالكرمي ابن  :املدرسة الكرميية - ح
اخلواص الشريفة بالديار املصرية، وكان ذلك يف  املعلم هبة اهللا بن مكانس ناظر

  . إن واقفها كرمي الدين كان قبطياً فأسلم: وقال ذكرها ابن بطوطة يف رحتله).هـ٧١٨(

السلسلة، أنشأها األمري تنكز امللكي الناصري يف  باب ب:املدرسة التنكزية - ط
مدرسة عظيمة وداراً للحديث، سكنها السلطان  ، وكانت يف عهد املماليك)هـ٧٢٩(

  . مقراً للقضاء واحلكام فرج بن برقوق، ويف عهد قاتيباي اختذت

أنشأها الصاحب  إىل الغرب من باب شرف األنبياء،: املدرسة األمينية - ي
  ).هـ٧٣٠(ين عبداهللا سنة أمني الد

جلامع املغاربة على بعد مئيت متر من املسجد   جماورة:اخلانقاه الفخرية - ك
الدين أبو عبداهللا حممد بن فضل اهللا سنة  األقصى إىل الغرب، وقفها القاضي فخر

  ).هـ٧٣٢(

احلرم بني املدرسة الفارسية من الشرق واملدرسة   مشايل:املدرسة امللكية - ل
، عمرها احلاج ملك اجلوكندار )مدرسة اجلوكندار (دية من الغرب، ومن أمسائهااألسعر

  . وغري ذلك ).هـ٧٤١(سنة 

امللك الناصر حممد بن قالوون جدد تذهيب قبة املسجد األقصى وقبة  ويف عهد
القناطر اليت على الدرجتني الشماليتني بصحن الصخرة، كما عمرت  الصخرة، وعمرت
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، وأنشئ احلوض الذي يسميه )هـ٧٣٠(ملاء إىل املسجد األقصى ا قناة السبيل ووصل
 . وهو من الرخام وسط املسجد األقصى قبالة بابه) كأسال (الناس يف يومنا هذا

  ):البحرية(املماليك األوىل   أواخر دولة

وميكن أن تسمى دولة ) البحرية املماليك(ويف أواخر عهد الدولة التركمانية 
   :واآلثار منها  التاريخ جمموعة أيضاً من املنشآتاملماليك األوىل، سجل

السلطان سنة   وقفها األمري فارس الدين البكي بن قطلو نائب:املدرسة الفارسية
  ).هـ٧٥٥(

  ).هـ٧٥٨(الكاملي سنة  نسبة إىل منشئها األمري أرغون: واملدرسة األرغونية

  ).هـ٧٥٩(  اليت وقفها األمري تشتمر السيفي سنة:واملدرسة التشتمرية

  ).هـ٧٨٤( بناها األمري طشتمر العالين سنة :واملدرسة الطشتمرية

  ).هـ٧٥٥( وقفتها أغلى خاتون بنت مشس الدين سنة :واملدرسة اخلاتونية

  املسماة قدمياً مدرسة منكلي نسبة إىل واقفها األمري سيف:واملدرسة البلدية
  ).هـ٧٨٢(الدين منكل بن األمحدي سنة 

  ).هـ٧٦٢( أنشئت سنة :ةواملدرسة احملدثي

، وانتقلت )هـ٧٦٢( اليت وقفها شامني احلسين الطواشي سنة :واملدرسة احلسنية
  . الزمن إىل مجاعة من النصارى مع

السلطان حممد املتوىف سنة   مؤسسها األمري طاز من مماليك:واملدرسة الطازية
  . ، وكان يدرس فيها فطاحل العلماء املقدسيني)هـ٧٦٣(

 وقفتها السيدة سفري خاتون بنت حممود البارودي سنة :لباروديةواملدرسة ا
  ).هـ٧٦٨(

  ).هـ٧٨١( وقفها األمري بيدر نائب الشام سنة :واملدرسة احلنبلية
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  ).هـ٧٨١( وقفها األمري لؤلؤ غازي سنة :اللؤلؤية واملدرسة

   ):برقوق وأوالده (دولة املماليك الشراكسة 

) أو األبراج ويسمون بالشراكة(ك الثانية وشهدت القدس يف عهد دولة املمالي
  . عدداً وافراً من املنشآت العامة

واملدرسة  خان السلطان ودار الستوأوالده بِني  فمثالً يف عهد الظاهر برقوق
  . والفنرية والكاملية والطولونية والنصيبية اجلهاركسية

ن وسبيل الشعال سبيلبينما يف عهد امللك األشرف برسباي وابنه يوسف أنشئ 
  . واجلوهرية عالء الدين البصري واملدرسة الباسطية والقادرية واحلسنية والعثمانية

   : امللك الظاهر جقمق

بزيارة ) اينال باي(امسه اخلاصكي  وقد قام مندوب عن امللك الظاهر جقمق
املسلمني وما استحدثته النصارى،  القدس للكشف عن األديرة ومراقبة أماكن عبادة غري

النصارى، وأخرج املستجد من دير  م ما استجد بدير صهيون وانتزع قرب داود من يدفهد
وقلع الدرابزين املستجد بالقمامة  السريان وجعله زاوية، وهدم البناء املستجد ببيت حلم،

اإلضافات والبناءات اليت بناها النصارى  فأُخذ إىل املسجد األقصى، أي أنه أزال كثرياً من
كرب عظيم) هـ٨٥٤(م عامئذ دون إذن، فأصا .  

   : من احلوادث يف عهد قايتباي

خالفاً شديداً نشب بني املسلمني  ومما يذكر من احلوادث يف عهد قايتباي أن
لليهود ومسجد للمسلمني، فلما رفع  واليهود حول دار واقعة يف حارة اليهود بني كنيس

رهم إىل السلطان قايتباي مبصر، أم األمر إىل قضاة القدس حكموا لليهود، فرفع املسلمون
عليه فأذعن إلحلاحهم  وأحلوا فنقض حكم قضاة القدس وأبطله، فاشتكى اليهود إليه

عندئذ يف القدس شائعات  وتراجع عن موقفه، وأمر بإنفاذ حكم قضاة القدس، فذاعت
، وفرية للخزائن السلطانية إن اليهود ما كانوا لينجحوا لوال ما بذلوه من أموال: تقول

السلطان قايتباي ذلك انزعج  واستشاط املسلون غضباً فهدموا كنيس اليهود، فلما بلغ
مقيدين فضرم وسجنهم، ومل  بشدة، وأمر باعتقال زعماء املدينة، فأُرسلوا إليه يف مصر

  .  بعد أن هدأت الفتنةيطلق سراحهم إال
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   خليل بن شاهني الظاهري أوالً: القدس  وصف

وهو أمري مملوكي أولع  (ن خليل بن شاهني الظاهريوينقل لنا غرس الدي
 وصفاً )هـ٨٧٣ بالبحث، صنف عدداً من الكتب وهو من مواليد القدس، تويف عام

عهد املماليك  يف) زبدة كشف املمالك وبيان الطرق واملسالك(ملدينة القدس يف كتابه 
   :فيقول

واحد، قيل  فوبالقدس الشريف أسواق كثرية من مجلتها ثالث قصبات على ص
حسنة،  إنه مل يكن بغالب البالد نظريها، وا مدارس كثرية وخانات ومحامات وعمائر

  . ومل يؤخذ ا شيء من املكوس

   :فلكس خابري األملاين ثانياً

بعض ما رآه يف ) فلكس خابري(رحالة أوريب هو راهب أومل األملانية  ويصف
   :فيقول )هـ٨٨٥(القدس عام 

 زالً من جبل صهيون يف طريقه إىل الكنيسة للصالة، مسعتبينما كنت مرة نا
 أوالداً يقرأون بصوت مرتفع، فاقتربت من باب املدرسة ونظرت إليهم، فرأيت صبياناً

جالسني على األرض يف صفوف، وكانوا كلهم يرددون جمتمعني نفس الكلمات بصوت 
مات اليت رددوها مع ويهزون رؤوسهم أماماً وخلفاً، وقد استطعت أن أحفظ الكل عاٍل

ومن املعروف أنه يصف ... وهي أول ما يعلمون صبيام ألا أصول عقيدم موسيقاها،
  . القدس لتحفيظ القرآن لألوالد كتاباً يف

   :نفسه موقفاً آخر) فلكس(كما يصف 

كنيسة القيامة جاء جتار من النصارى الشرقيني ودخلوا معنا، فلما  فلما كنا يف
وقضوا يف ذلك شطراً من الليل ) يف بضائع هلم(بعضنا إىل املساومة  ب عمدأقفلت األبوا

كله، ومل تقتصر مشتريام على املسابح واحلجارة الكرمية لكنها تعدا  إن مل يكن الليل
الدمشقي واحلرير، أعرف بعض النبالء الذين كانوا ميتنعون عن املساومة يف  إىل القماش

 مكانتهم االجتماعية، مل يتحرجوا عن الشراء يف مثل هذا بالدهم، ألن ذلك دون أسواق
املقدس، ومل تكن غاية اجلميع أن يبتاعوا أشياء ألنفسهم، ولكنهم كانوا يفكرون  املكان
وقد اشترك بعض رجال الدين يف أعمال البيع . إىل بالدهم لالجتار ا والربح بنقلها

  . هذه والشراء
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مبحراب داود  عة مدينة القدس أو ما يعرف قدمياًأما جمري الدين احلنبلي فيصف قل
منها  وقد تالشت أحواهلا يف عصرنا وتشعثت، وبطل: أو برج داود فيقول بعد وصفها

لتالشي ) أي يف كل ليلة بني املغرب والعشاء وعلى عادة القالع بالبالد(دق الطبلخانة 
بالقلعة  كان قدمياً يرتلاألموال وعدم إقامة النظام، وتقدم أن الوايل بالقدس الشريف 

  . املذكورة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

)١٢٤( منرب التوحيد واجلهاد



  

   :متهيد 

 -١٥١٧ (بقيت القدس يف يد األتراك العثمانيني أربعمائة سنة كاملة من
 ، وكان هلا يف تلك الفترة مرتلة سامية بني املدن، كما)هـ١٣٣٦ـ،ه٩٢٣( )م١٩١٧

  . ء وآثار وحوادث تلك الفترة الطويلةحفظ لنا التاريخ الكثري من أنبا

   :البداية مع السلطان سليم 

مرج (املماليك يف معركة  الذي تغلب على) سليم(ويذكر التاريخ أن السلطان 
قاطبة، زار القدس  واحتل بالد الشام) طومان باي(ظاهر حلب، وقتل سلطام ) دابق

بعد رجاء من ملك  - األنبياء، ومسحالشريف متربكاً برؤية األماكن املقدسة وزيارة قبور 
يفدوا إىل بيت  للحجاج النصارى أن -  إسبانيا الذي بعث سفريه إىل السلطان بذلك

  . املقدس للزيارة إذا دفعوا الرسم املقرر عليهم من قبل

بذلك سكان املدينة املقدسة ملا يؤمن هلم ذا السماح السلطاين من  وقد فرح
طان سليم وجلنده مأدبة يف الفضاء الواسع حول الصخرة، ووعد فأعدوا للسل دخل وفري،
عمرانية وإدارية شىت يف بيت املقدس، إال أن األجل عاجله قبل متكنه من فعل  بإصالحات
  . شيء يذكر

   : وصف أوليا جليب للقدس

عمرت القدس وتوسعت حىت وصفها  ويف الفترات الالحقة والسالطني التالني
ومثرها وخضرها، ويبدو أا  م، فمدح خبزها١٦٧٠عام ) يا جليبأول( التركي الشهري

  :ومباخر حناسية يقول اشتهرت يومئذ مبا متتلئ به أسواقها من مسك وعطر وخبور

وحمتسب  وكان فيها ألفان ومخسة وأربعون دكاناً وستة خانات عظيمة،(
  زهاء ألفيف هذه الكروم) أوليا جليب(وأسواق، وثالثة وأربعون ألف كرم، ورأى 

ومخسمائة منظرة، وكان يسكنها ستة وأربعون ألف نسمة أكثرهم عرب مسلمون، وكان 
كنيس لألرمن وثالث كنائس للروم وكنيستان لليهود، ومئتان وأربعون حمراباً  فيها

وسبع دور للحديث وعشر دور للقرآن، وأربعون مدرسة للبنني، وستة محامات  للصالة،
  .  الشرب، وتكايا كثرية للمجاورين من أهل العبادة والطرقسبيالً ملاء ومثانية عشر



 

)١٢٥( منرب التوحيد واجلهاد



   :السلطان سليمان القانوين 

يف القدس أنه ) القانوين املعروف بسليمان(وكان مما فعله السلطان سليمان األول 
مواقع شىت، كما أنه أعاد  جدد عمارة سورها ورمم قلعتها، وعمر عدداً من السبل يف

املسجد األقصى وأبوابه،  رميمها، كما قام بترميم وعمارة جدرانتبليط قبة الصخرة وت
، وجدد الكاشاين يف قبة )مرمي ستنا(وسد الباب الذهيب، وفتح الباب املعروف باسم باب 

  . السلسلة

التكية املسماة تكية خاصكي  عمرت) روكسيالنة(كما أن زوجته الروسية 
  . سلطان وموقعها يف حارة املفيت

  . أنشأ مسجد الطور الذيكما أنه هو 

على الطرق  ويف حماولة من السلطان سليمان األول لفرض األمن واالستقرار
إىل آل أيب  اخلارجة بني مدن فلسطني فقد عهد حبراسة الدرب السلطاين بني القدس ويافا

  . غوش، مقابل أن حيصلوا بعض العوائد من السياح

يني لدى زيارم لكنيسة رسوم على احلجاج املسيح وكانت تفرض يف عهده
  . القيامة

   :الرابع  السلطان مراد

 اختالل األمن فيما حول) م١٦٢٢(وشهد عهد السلطان العثماين مراد الرابع 
 على طريق القدس اخلليل، وكان يقوم على) مراد(القدس، مما حدا بالسلطان لبناء قلعة 

 وكانت القلعة حتوي مسجداًحراستها دزدار ويتبعه أربعون مسلحاً باملدافع والعتاد، 
  . وسكناً للجنود

   :القدس مدينة تابعة إليالة عكا هيناً

يف ذلك العهد من اخلالفة العثمانية والية مستقلة، بل كانت  ومل تكن القدس
  . تابعة إليالة صيدا وعكا



 

)١٢٦( منرب التوحيد واجلهاد



 وقد قيل إن نابليون بونابرت القائد الفرنسي الشهري ملا غزا مصر واحتلها توجه
، فاحتل غزة ويافا والرملة، وكتب إىل أهل القدس )م١٧٩٩( فلسطني جبيشه صوب
   :منهم فيها أن خيضعوا ألوامره فأجابوه رسائل طلب

ويصدر أوامره منها خيضعون له، وهم  أم تابعون إليالة عكا، فالذي حيتل عكا
يعيشون يف بلد طافح باألماكن  ال يريدون أن ينخرطوا يف حرب أو ضرب، ألم

الزمن، إال أن واليها أمحد باشا  فانصرف نابليون إىل عكا وحاصرها مدة من. سةاملقد
املرض والوباء أخذ يفتك يف جيش  اجلزار كان قد حتصن ا وأحكم أسوارها، كما أن

  ...نابليون، فلم يستطع دخول عكا، وعاد مدحوراً

اجلزار ولكن القدس إذا كانت قد جنت من براثن نابليون، فإن حكم أمحد باشا 
 ولفلسطني عموماً مل يكن حكماً رحيماً، بل إا ذاقت من حكمه األمرين من كثرة هلا

 إن األشراف وسادات البالد باعوا: الضرائب وشدة األوامر، وجترب اجلزار، حىت قيل
  .أوالدهم يف السوق بيع العبيد لدفع ما فرضه اجلزار عليهم

   :والية دمشق حيناً آخر والقدس تتبع

بوالية ) م١٨٢٠ (ت القدس حمل أخذ ورد، فقد أحلقها األتراك فيما بعدوبقي
األمور يف  دمشق، وكان على الشام واٍل امسه مصطفى باشا وكان ظاملاً، فاضطربت

 ورفض: يقول عارف العارف -  )م١٨٢٤(عهده، وحدثت فتنة يف القدس عام 
 لفالحون يف قراهم، ممااملقدسيون أن يدفعوا للجباة الضرائب ونابذوهم، وكذلك فعل ا

دفع الوايل مصطفى باشا إىل جتريد محلة قوامها مخسة آالف رجل بقيادته نفسه، فلما 
 إىل القدس مل جيد فيها أحداً، ألن أهلها هجروها خوفاً منه وكرهاً الستقباله، وما وصل

 انوبقيت االضطرابات سائدة يف القدس رغم تدخل السلط... عادوا إليها إال بعد رحيله
  . حممود، الذي أمر بفرض هيبة الدولة على البالد والعباد

   :ابراهيم باشا بن حممد علي  األمري املصري

) م١٨٣١(تبدأ عام  وما كادت فترة حكم إبراهيم باشا بن حممد علي باشا أن
حماولة إبراهيم باشا  لتشمل فلسطني بل بالد الشام كلها، حىت جتددت االضطرابات نتيجة

لضبط سلطة الزعماء  يد اإللزامي، وقيامه جبمع السالح من األهايل، وسعيهفرض التجن
وما ) م١٨٣٤ (احملليني وأصحاب اإلقطاعات، فحدثت عدة صدامات مسلحة يف عام



 

)١٢٧( منرب التوحيد واجلهاد



وترويع اآلمنني،  بعدها أدت إىل نكبات وويالت وثورات وفنت، مل ختل من إراقة الدماء
  ... السكانوبذر بذور الكراهية للحكم اجلديد يف نفوس 

تاركاً وراءه ) م١٨٤١(إبراهيم باشا من فلسطني وبالد الشام عام  وقد انسحب
املصريني الذين استوطنوا القدس وبعض املدن والقرى الفلسطينية  عدداً غري قليل من

  . األخرى

يف القدس يف فترة حكم إبراهيم باشا جانب من القشالق الكائن عند  ومما بين
وهي  - مارة السراي القدمية، وأنشئت طاحونة اهلواء غريب املدينةع باب اخلليل، وجددت

كما عمرت زاوية مسيت بالزاوية اإلبراهيمية، وعمرت سلسلة  - القدس أول طاحونة يف
 . الطريق بني يافا والقدس من القالع حلراسة

   :عودة احلكم العثماين وتطوير القدس

 بناء املسجد األقصى يف السلطان العثمانيون إىل حكم القدس، وقد جدد وعاد
السلطان حممود الثاين، وأنفق يف ذلك أمواالً طائلة بلغت عشرين ألف لرية  عبدايد بن

  . ذهبية تركية

 وقد زاد عدد سكان القدس زيادة ملحوظة، حىت بدأوا باالستيطان خارج أسوار
  ).م١٨٥٨(املدينة ابتداء من 

وما بعدها برز ) م١٨٦٧ عام ( عبدالعزيزويقول املؤرخون إنه يف عهد السلطان
املوصل من القدس إىل يافا،  االهتمام خبدمات الطرق والشوراع يف القدس، فأُنشئ الطريق

 مدينة القدس وأسواقها ومن القدس إىل نابلس، كما مت رصف الشوراع الداخلية يف
 -   يومنا هذااملدينة يف وكان رصفها جيداً وهو الذي نراه يف معظم شوارع -  بالبالط

وأنفق السلطان  ومنع إنشاء املصاطب أمام الدكاكني، وعرف الناس لبس الطربوش،
كما بىن املسجد  عبدالعزيز ثالثني ألف لرية تركية على عمارة وزخرفة املسجد األقصى،

  . العمري على مقربة من كنيسة القيامة

ا أُنشئ آنذاك السكة احلديدية بني يافا والقدس، كم أنشئت) م١٨٩٢(ويف عام 
  . املستشفى البلدي يف القدس

أُنشئ برج عاٍل على السور فوق باب اخلليل وجبواره سبيل ) م١٩٠٩(ويف عام 
  . ماء



 

)١٢٨( منرب التوحيد واجلهاد



إدخال ) م١٩٢٥(وكإجراء لفرض احترام املسجد األقصى على زواره منع عام 
  . وأجهزة الالسلكي التلفون

   :زيارات الزعماء النصارى وتنافس على القدس

 القرن التاسع عشر امليالدي زار القدس اإلمرباطور األملاين غليوم  ايةوقبل
 -  جبانب باب اخلليل -  دخول املدينة فتحت له ثغرة يف سورها ، وملا أراد)م١٨٩٨(

  . احمليطة به دون تفريق مشلها تسع موكبه وحاشيته

فس لألجانب مما يدل على تنا ويالحظ يف تلك الفترة أنه فتحت عدة قنصليات
  . الدول األجنبية وصراعها

يف أوانه حىت بدأت رياح التغيري ب على الدولة  وما كاد القرن العشرين يطل
الذي أُعلن على أثره الدستور، وتشكل جملس  )م١٩٠٨(العثمانية، فحدث انقالب عام 

ظ سعيد احلسيين وروحي اخلالدي وحاف: ثالثةُُ هم املبعوثان، الذي مثّلَ فيه سنجق القدس
  . السعيد

   :واملايل واإلجتماعي للقدس الوضع اإلداري

صورة للوضع ) القدس تاريخ(ويقدم الكاتب الباحث عارف العارف يف كتابه 
   :فيقول اإلداري واالقتصادي واالجتماعي ملدينة القدس يف تلك الفترة

 إن قطاع القدس حيكمه متصرف يرتبط مباشرة بوزير الداخلية يف اآلستانة
  . ، هذا يف الشئون السياسيةالعاصمة

  . تدار من قبل وزارة املالية وأما من حيث الشئون املالية، فقد كانت هذه

يف الكل من حيث  وكان قاضي القدس على عهد األتراك العثمانيني الكل
  . واجلزائية السيطرة واحلكم يف مجيع الشئون اإلدارية واملذهبية واحلقوقية

املصاحل  ء البالد خال احلاكم األكرب ورؤساء بعضوكان معظم املوظفني من أبنا
  ... العمومية فقد كانوا من األتراك، والنفوذ كله بيد الزعماء واألفندية

  



 

)١٢٩( منرب التوحيد واجلهاد



   : بلدية القدس الوليدة

ال تتعدى ) م١٨٦٣(عام  وكانت للقدس بلدية حمدودة املوارد عند إنشائها
  .اخلمسمائة لرية عثمانية

  ).م١٩٠٨(عشرة آالف لرية عثمانية عام   إىلمث انتظمت إيراداا وارتفعت

  . شرطياً كلهم مسلمون اثنان وعشرون) م١٨٧٦(وكان يف القدس عام 

الناس يف راحة  وكان قاضي املسلمني بالقدس هو الذي حيدد األسعار، وكان
وكذلك قل عن  وهناء بال أكثر من أي زمان مضى، فاملساكن متوفرة رخيصة األسعار،

   .أسعار احلاجات

التركي مساحات واسعة من  وكان يف القدس وفيما حوهلا من األراضي يف العهد
املدينة املقدسة اضطروا يف سنة  أشجار الزيتون، وكان الزيت فيها كثرياً، حىت إن سكان

  . إجياد أوعية كافية للزيت اجلديد من السنني أن يريقوا الزيت القدمي، ليتمكنوا من

إجنلترا، وكذلك يصدر منها   إىل مصر والقمح إىلوكان الصابون املقدسي يصدر
  . السمسم وغريه من الصادرات اليت اشتهرت ا

   :راية اجلهاد متر باألقصى 

بوصفه خليفة  -  أعلن السلطان حممد رشاد اخلامس) م١٩١٤(ويف عام 
 العثمانية إىل استنفار اجلهاد األكرب ضد اجنلترا وحلفائها، وعمدت احلكومة -  للمسلمني

املدينة املنورة، أُخرجت على  املسلمني وحتريك عواطفهم الدينية، فجرى احتفال كبري يف
  . دمشق لتبارك اجليوش املسلمة أثره راية للجهاد، ومسيت الراية النبوية، سارت إىل

، وأقيم احتفال )م٢٠/١٢/١٩١٤ (مث انتقلت منها إىل بيت املقدس فوصلت يف
مجال باشا، وختم االحتفال بإقامة  الصخرة برئاسة وايل الشامكبري يف الساحة احمليطة بقبة 

متهيداً إلخراجها يف اليوم الذي  الصالة يف املسجد األقصى ووضعت الراية هناك مؤقتاً
  . سيزحف فيه اجليش على مصر لتحريرها من اإلجنليز



 

)١٣٠( منرب التوحيد واجلهاد



ولكن سارت األمور على غري ما يشتهي العثمانيون، فزالت دولتهم، وأُلغيت 
وانتصرت إجنلترا، وكانت القدس من أوائل ضحاياها يف بداية احلرب العاملية  فة،اخلال
  . األوىل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

)١٣١( منرب التوحيد واجلهاد



 

   :متهيد

هو عبدالغين بن إمساعيل . النابلسي عامل جليل وإمام قدوة وعلم مشهور عبدالغين
ولد ونشأ يف دمشق، رحل إىل عدة بلدان،  - يةمن علماء احلنف - النابلسي بن عبدالغين

 كان فقيهاً متبحراً مشاركاً يف أنواع من العلوم ومكثراً من. بدمشق إىل أن تويف مث استقر
  . التصنيف، اشتهر بتآليفه يف التصوف

يف فقه احلنفية، ورسالة ) الغالم رشحات األقالم يف شرح كفاية: (من تصانيفه
  ).الداللة على موضع األحاديث ذخائر املواريث يف(و ) تركشف الستر عن فرضية الو(

الذي عاش ما بني عامي  هكذا عرفت املوسوعة الفقهية ذا الرجل الكبري
  .  ومات عن ثالثة وتسعني عاماً)هـ١١٤٣ ١٠٥٠(

   :األنسية يف الرحلة القدسية وأمهيتها احلضرة

رحلة من رحالته ألفه عن  والذي ساقنا إىل احلديث عن هذا الرجل كتاب
وهذا الكتاب مل يطبع بعد  ،)احلضرة األنسية يف الرحلة القدسية: (الكثرية، وهو كتاب

القدمية نقالً عن نسخة  فيما أعلم، وإمنا وقفت على نسخة منه مكتوبة باآللة الكاتبة
  . باملكتبة اخلالدية بالقدس الشريف

ة خاصة من حيث أا النابلسية إىل بيت املقدس أمهي ويف نظري فإن للرحلة
 أي أواخر الدولة العثمانية، وهي )هـ١١٠١شعبان  (أرخت لفترة زمنية قريبة العهد

وأثبتت تفاصيل دقيقة لتاريخ وواقع املنطقة املمتدة من  الفترة اليت سبقت الفترة املعاصرة،
به إىل القدس الشريف وما جاورها، وما حفَلت  - الربية منطلق الرحلة -  دمشق الشام

كثرية، سواء كانت خانات على الطريق واستراحات، أم  هذه املنطقة من آثار إسالمية
أم حوادث وذكريات، يكتب ذلك كله عامل  مساجد ومدارس، أم مقابر ومزارات،

إن كتاب احلضرة األنسية يف ... تنقله رحالة سيال القلم شاعر اإلحساس غري متعجل يف
رمحه اهللا من أذواق وأشعار وتوجه صويف  ه النابلسيلوال ما شحنه ب - الرحلة القدسية

مهم من الناحية اجلغرافية والتارخيية  كتاب -  نوافقه يف بعضه وال نوافقه يف أكثره
  . خمتصراً مهذباً والوصفية، يستحق من هذه الوجهة أن يطبع



 

)١٣٢( منرب التوحيد واجلهاد



   :أعمال بيت املقدس وحدودها القدمية

 وبيان أا هي الباعث له على النابلسي لفضائل بيت املقدس ويف غمرة سياق
أي (الذي يسوغ لقضاة القدس احلكم فيه ) بيت املقدس عمل(الرحلة، حدد ما أمساه 

  ).وقراها احلدود البلدية ملدينة القدس

للقدس، ومن  فمن القبلة عمل بلد اخلليل يفصل بينهما قرية سيعري التابعة: فقال
بينهما قرية  ال عمل مدينة نابلس يفصلالشرق ر األردن املسمى بالشريعة، ومن الشم

التابعة  سنجل وعزون التابعتني للقدس، ومن الغرب من جهة الرملة قرية بيت نوبة
احلدود  وهذا حتديد مهم ملعرفة... للقدس، ومما يلي غزة قرية عجور وهي تابعة لغزة

  . اإلدارية قدمياً للمدينة املقدسة

   :القدس انطالق الرحلة من دمشق إىل

 دأ النابلسي رحلته إىل القدس من دمشق وبصحبة بعض تالمذته ومريديهب
 متجهاً صوب )هـ١١٠١(وخواصه بكرة ار اإلثنني السابع عشر من مجاد اآلخرة عام 

فخان الشيخ، مث جسر ر األعوج، مث سعسع فالقنيطرة فقبة الشيخ ندا فجسر  داريا
   :جسر بنات يعقوب الذي يصفه بقوله يعقوب أو

وجانباه من النبات يف جة  وصلنا إىل أول ذلك اجلسر املبين باألحجار،ف
الدرجات املبنية  واخضرار، ومشينا على ذلك البالط املبسوط، وسلكنا يف تلك

  . الوسط واخلطوط، ومسافة هذا اجلسر يف احلساب مقدار ساعة فلكية بالسري

مث  فعرابة فقرية فحمةمث وصل إىل تكية عيون التجار فقرية جلمة فجنني فيعبد 
ومبقامه، مث  عجة مث الرامة مث الالوية فربقة فسبسطية فنابلس حيث استقبل حبفاوة تليق به

النابلسي بين قدامة، ومنها  ارحتل منها باجتاه القدس، فمر بقرية عورتا فجماعني بلد أجداد
رف منها على القدس اليت أش انتقل إىل مردي فعقبة اللُبن فسنجل فالبيدة فالعقبة

  ... الشريف

العسقالين الذي جادت قرحيته عندما  وهنا عند العقبة تذكر اإلمام ابن حجر
   :إليها من بعيد فهاجته األشواق فقال جتاوز العقبة املطلة على بيت املقدس وقد سعى

   نزالً من كرمي جنان اخللد        إىل بيت املقدس قد أتينا
   وما بعد العقاب سوى النعيم     قطعنا يف مسافته عقاباً



 

)١٣٣( منرب التوحيد واجلهاد



   :املدرسة اجلراحية على مشارف األسوار

بيت املقدس فيصف املدرسة اجلراحية نسبة  ويعرج النابلسي قبل دخوله أسوار
عيسى اجلراحي، أحد أمراء امللك صالح  إىل واقفها األمري حسام الدين بن شرف الدين

 مر بالزاوية األدمهية ومنها دخل مث وهلا وقف ووظائف مرتبة،: الدين األيويب، يقول
  . القدس من جهة الشمال

   :الشريف وأبوابه سور القدس

عظيم  هو باب كبري: وكان دخوله القدس من باب العامود الذي يصفه بقوله
 وسور بيت املقدس: ويضيف واصفاً السور احمليط بالقدس. واسع كأنه قطعة من جلمود

 يم البنيان، حييط بالبالد كلها، وعرها وسهلها،سور جديد متني مشيد قوي األركان عظ
  . مبين باملشيد واحلجر املنحوت، بناه السلطان سليمان العثماين

عشرة أبواب منها هذا الباب وهو من جهة الشمال اليت فيها أيضاً  وملدينة القدس
دير السرب، وباب الساهرة، ومن جهة القبلة باب حارة املغاربة،  باب الداعية، وباب

بباب داود، ومن جهة الغرب باب صغري بلصق دير األرمن،  وباب صهيون املعروف
... اخلليل، وباب الرحبة، ومن جهة الشرق باب األسباط وباب احملراب املعروف بباب

  : يقول النابلسي

من باب العامود وجدنا يف جانب الشمال مزاراً لطيفاً له مسجد  فأول ما دخلنا
  . لؤلؤ غازي وحمراب وفيه ضريح الشيخ

عشر  مث يدخل احلرم القدسي فيدخله من باب القطانني الذي هو واحد من أربعة
  . باباً للمسجد األقصى فذكرها مجيعاً

   : املدرسة السلطانية

   :إىل املدرسة السلطانية اليت نزل فيها مع حاشيته، ويصفها بقوله مث انتقل

 عظيماً مصنوعاً من األحجاراملدرسة املذكورة رأينا باباً  وحني أقبلنا على
رواق املدرسة مبين باألعمدة الرخام واألحجار الكبار العظام  املنحوتة احملفورة، وعليه
درجة من الدرجات الكبار، وهو درج ملفوف مشترك مع درج  حىت صعدنا حنو مخسني

على صنوف، ويف الدرج شبابيك كبار من النحاس مطالت  املنارة املشتملة من احملاسن



 

)١٣٤( منرب التوحيد واجلهاد



إىل ممشى صغري مبلط يؤدي إىل باب مبصراعني وراءه  لى احلرم، مث دخلنا فوق الدرجع
البنيان، تشتمل على أربعة إيوانات وسقفها مزخرفة  قاعة كبرية مفروشة وهي متقنة

واحلجر السماقي وأنواع الفصوص واألحجار  مصبوغة، وحيطاا معمولة بالرخام
   :ومطبخها ومنافعها حىت خيتم ذلك بقوله بيكهاويتابع وصف إيواناا وشبا... الدقاق

ذات قدر جليل مل يبن يف الدنيا  وعلى اجلملة والتفصيل فهي مدرسة عظيمة
الشركسي، وحتتها مسجد احلنابلة، وقبالته  مثلها، وهي من بناء السلطان األشرف قايتباي

ة، وبالقرب منها قبة من نوفرة يف وسطها صغري حبرة كبرية مربعة الشكل جيري إليها املاء
فمن أراد الطهارة يفتل أنابيبها فتمسك املاء  صغرية حوهلا أنابيب جيري فيها املاء،

  . وترسله

   :األقصى العام قبة الصخرة واملسجد

واملغارة  وزار النابلسي يف مدينة القدس قبة الصخرة ووصفها تفصيالً للمبىن
ويفتحون الباب  ة يوقدوا بني العشائني،ويف داخل املغارة قناديل كثري: والصخرة وقال
  . للزائرين كل ليلة

 
واحملاريب واألبواب وغري ذلك  كما عرج على وصف معامل املسجد األقصى كالقباب

مبنية باألحجار، وفيها بالطة ) الطومان أي قبة(كاملزولة اليت قبالة قبة الطومان، وهي 
مقدار املاضي والباقي من ساعات  كبرية منصوب عليها لوح من احلديد يعرف بظله

  . النهار، يسميه بعض املزورين هناك لسان الكذاب

   :الكأس ومصلى املسجد األقصى

املسجد األقصى وجريان املاء من  كما وصف الكأس احلجري القائم قبالة أبواب
املصلى (كذلك املسجد األقصى  نافورته إىل حبريته ومن مث إىل الصهريج الكبري، ووصف

املؤذنني القائمة على عمد الرخام  وأعمدته وحمرابه واملقصورة اليت فيه، ودكة) امعاجل
من جهة الشرق مكان معقود  وهي يف غاية احلسن، وبداخل هذا اجلامع يف آخره
  ... الذي جعله عند الفتح باحلجارة وبه حمراب يقال له جامع عمر، ألنه بقية بنائه

األرض جبانب   مهد عيسى وهو مسجد حتتإىل -  يقول النابلسي -  مث ذهبنا
صورة  سوق املعرفة يف ركن املسجد األقصى من جهة الشرق، يرتل إليه بدرجات، فيه

  . مهد من الرخام



 

)١٣٥( منرب التوحيد واجلهاد



   :بدايات توحش الشر من الفرنج واليهود

فريدة من النابلسي إىل إغالق بعض أبواب املسجد األقصى ومها بابا  ويف إشارة
الذي ظهر يل أن سبب سدمها خشية على املسجد واملدينة من العدو و: قال الرمحة والتوبة

 من )هـ١١٠١(ينهيان إىل الربية، وبالد بيت املقدس قد امتألت اآلن  املخذول، فإما
  . فكانت احلكمة سد باب الرمحة والتوبة عنهم الفرنج واليهود،

   :وصف محاس عريب يف القدس

   :ىل بيت املقدس محاماً عربياً فيه فيقولويصف عبدالغين النابلسي يف رحلته إ

 ذهبنا مع اجلماعة إىل محام لطيف البنا، ظريف اجلوانب والفنا، عذب املياه، طيب
غرينا من  األفواه، فدخلنا إليه بعد العشاء األخرية مع مجاعتنا وهاتيك العشرية، ومل يدخل

جمامر  ت يف داخلهاألجانب، فانشرحت صدورنا يف هاتيك األرجاء واجلوانب، وأطلق
القهوة،  البخور، وجيء مباء الورد ورش على هاتيك الوجوه والنحور، مث وردت فناجني

ذلك  وحنن يف أكمل مسرة وأمت حظوة، حىت أخذنا من ذلك باحلظ الوافر، فخرجنا إىل
يف  املكان الوسطاين، بعدما تنعم منا الوجه اجلسماين والروحاين، فجيء بأواين السكر

  ... وانذلك األ

   :مقربة مامال

بظاهر القدس من جهة الغرب، وأصل  وهي) مامالّ(كما وصف النابلسي مقربة 
األولياء والشهداء والصاحلني، وهي  قبل التحريف، وفيها الكثري من) مأمن اهللا(تسميتها 

 نسبة إىل أتباع أيب يزيد البسطامي العامل أكرب مقابر البلد، كما أن فيها حوش البسطامية
اهللا من الصخور الصم وحفر القبور فيه  ومعظم أرض تربة مأمن: الصاحل، قال احلنبلي

له أمساء كثري من العلماء والصاحلني  وقد عدد النابلسي شعراً يف قصيدة. مشقة زائدة
  . اعالم األمة املدفونني يف تلك املقربة

ينة القدس وزار النابلسي قرب موسى عليه السالم عند الكثيب األمحر خارج مد
 الشرق، وقد بين حوله باجلص واحلجر األغرب، وعليه قبة بناها امللك الظاهر سنة جهة

  ).هـ٨٨٠(، مث زاد عليها غريه ووسعوا املسجد وبنوا له منارة وذلك يف )هـ٦٦٨(

  



 

)١٣٦( منرب التوحيد واجلهاد



   ):سينني(طور زيتا 

مشرف على املسجد  وزار أيضاً طور زيتا وهو جبل عظيم شرقي بيت املقدس
مرمي أم عيسى عليهما  م الصخرة الشريف، وقبل الوصول إليه مر بقرب السيدةاألقصى وحر

والتني : (بقوله تعاىل هو املقصود -  كما يقول بعض املفسرون - السالم، وطور زيتا هو
وطور سينني حيث  ، فالتني مسجد دمشق، والزيتون طور زيتا،)والزيتون وطور سينني

  .  املكرمةكلم اهللا موسى، والبلد األمني مكة

كالصحايب اجلليل سلمان الفارسي والشيخ حممد  وأورد بعض من دفن فيه،
  ...العلمي

   :واألدمهية ومقربة الساهرة املولوية

الدرج ودخلنا إىل الطبقة  صعدنا يف: وأورد النابلسي وصفه لتكية املولوية يقول
رج الثاين إىل ساحة يف الد األوىل فإذا هي ساحة واسعة جوانبها مرفوعة شاسعة، فصعدنا

أصغر منها، ومجيع ذلك  أخرى أصغر من األوىل، حىت صعدنا يف الدرج الثالث إىل ساحة
ديوان واسع األطراف  مبين باألحجار والعقود املتينة من الصخور الكبار، فدخلنا إىل

الرخام األبيض املنحوت،  وحوله الرواقة املصنوعة للجلوس، وهناك الفسقية الصغرية من
  . املعقود من األحجار  جرى فيها املاء، ومجيع ذلك الديوان مسقوف بالقبووقد

اجلبل يف  وكذلك وصف الزاوية األدمهية اليت زارها وهي كهف عجيب حتت
  . صخرة عظيمة، ويسميها البعض مغارة الكتان

وهي البقيع الذي إىل جانب طور زيتا من جهة  كما عرج على مقربة الساهرة،
وا قبور مجاعة من الصاحلني، واملقربة  ينة القدس من جهة الشمال،الغرب، ظاهر مد

  . مرتفعة على جبل عال

احلضرة األنسية يف (اليت يطالع ا عبدالغين النابلسي قراء رحلته  هذه بعض املعامل
وهناك الكثري الكثري مما حوته من اإلشارة إىل املدارس واملقابر واملشاهد  ،)الرحلة املقدسية

ومعامل القدس وما حوهلا، مما مر به يف تلك الرحلة اليت ختمها بقصيدة من  اجدواملس
  . الكثري يسرد فيها األحداث واألمساء واألماكن بصورة مشوقة مرجوزة شعره

  



 

)١٣٧( منرب التوحيد واجلهاد



 
  : وقبة الصخرة صلى اجلامعامل) ١

   :متهيد

 وبذلك يكون ٢م٩٠٠ .١٤٠  منتبلغ املساحة الكاملة للمسجد األقصى حنواً
اليهما أخرياً  من أكرب مساجد األرض بعد احلرمني الشريفني اللذين وسعا وضمت

  ... إضافات وساحات شاسعة جداً

حييط ا سور من مجيع جهاا وهي  وهذه املساحة الكبري للمسجد األقصى
االستعماالت خمتلفة االمساء و مساحة فضاء مكشوفة تضم جمموعة كبرية من االبنية
املسجد األقصى ويسميه الناس  واالعمار منها املصلى اجلامع املسقوف الواقع يف صدر

وله قبة ومنه اىل باقي الساحة الفضاء  جتاوزاً املسجد االقصى نظراً ألن فيه حمراباً ومسجداً
  . متتد صفوف الصالة

   :معامل األقصى نقاط رئيسة يف

االقصى   تلك املساحة الكبرية هي املسجدوتتفق كلمة العلماء قاطبة على أن
فيه وفيما  املقصود باالسراء اليه ومضاعفة الصالة فيه وشد الرحال حنوه وفضل املرابطة

الصقة بالسور  حوله، وأن فيه إضافة إىل املصلى اجلامع مسجد قبة الصخرة ومآذن أربعة
  . وقباباً ومصاطب وأسبلة وآباراً وغري ذلك

كذلك على أن املسجد األقصى ثاين مسجد وضع يف  لماءكما تتفق كلمة الع
البناء، فهو من اقدم آثاراألرض املعمارية بعد  األرض بعد املسجد احلرام من حيث ابتداء

  . الكعبة املشرفة

سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه : (ذر رضي اهللا عنه قال روى مسلم عن أيب
قال : مث أي: قلت. د احلراماملسج: االرض؟ قال وسلم عن أول مسجد وضع على

  ).أربعون عاماً :كم بينهما؟ قال: قلت. املسجد االقصى

وبيت  املسجد االقصى،: كما نذكر بأن أمساء املسجد األقصى عديدة منها
  . املقدس، والبيت املقدس



 

)١٣٨( منرب التوحيد واجلهاد



مع اجلرم  -  أول مرة -  املسجد وإذا كنا ال ندري عن الزمن الذي ابتدأ فيه بناء
من قبل بنوا املسجد وتعاهدوه  كعبة املشرفة، فإننا نؤكد أن األنبياءبأنه عقب بناء ال

إبراهيم ولوط عليهما السالم إىل خامت  وعظموه منذ سالف العصر وقدمي الزمان، ابتداء من
  . األنبياء حممد صلى اهللا عليه وسلم

 وسنحاول فيما يلي أن نصف معامل املسجد االقصى الكبري معلماَ معلماً فنقول
 :هللا التوفيقوبا

وهو بناء ) االقصى املسجد( وهو الذي يطلق الناس عليه اسم :املصلى اجلامع) ١
األوىل  كبري مستطيل الشكل يقع جنويب ساحة املسجد األقصى يرجع تاريخ بنائه

اللذين أولياه ما   إىل عهد عبداملللك بن مروان وابنه الوليد اخلليفتني األمويني)هـ٩٠٩٧(
بناؤه األول كما  م وما عرف عنهما من ولع بالعمارة واتقان هلا وكانيستحقه من اهتما

العقود احملمولة  يتكون من بائكات، والبائكة صف من: يقول االستاذ عبدالرحيم ابراهيم
البائكات قائماً  فوق أعمدة رخامية تتجه من الشمال إىل اجلنوب، وما زال جزء من هذه

ارتفاع قمة العقد عن  ن سطح األرض مخسة أمتار أمالآلن، وارتفاع اعمدته مع تيجاا ع
الرئيسية مخس فتحات  م، وفوق كل ثالثة عقود من البوائك٩،٢٠سطح االرض فيبلغ 

  . على هيئة عقود

وعرضه كما مخنته بعض املصادر  م،٥٠١٨وكان طوله من الشمال إىل اجلنوب 
 . مترا٥٥ً

 بعض البائكات، وكان ذلك يف أوائل به إال وقد تعرض هذا البناء األول إىل زلزال ذهب
ووالته الذين كلفهم بذلك بناء املسجد وأنفق يف  الدولة العباسية، فأعاد أبو جعفر املنصور
  . أبواب املسجد بألواح الذهب والفضة بناءه الكثري من املال خاصة، حىت كسى

قصى املصلى اجلامع باملسجد األ  أعاد بناء هذاـه١٦٣مث إن اخلليفة املهدي 
باباً يف احلائط املواجه للقبلة   باباً منها مخسة عشر٢٦على حنو أقوى وأضخم، وجعل له 

احلائط الشمايل جعل أحد عشر  أكربها األوسط املسمى بالباب النحاسي الكبري، ويف
  . باباً

بسقف مجالوين ضخم كالذي  وقد غطيت البالطة الوسطى يف املسجد األقصى
جلدت من اخلارج  السقف حيمل جزء منه قبة من اخلشب،يف جامع بين أمية، وهذا 

السقف اجلملوين  ورواق القبلة الذي حتت. بأفرخ الرصاص، وموقع القبة جبوار احملراب
  . يشمل املسجد كله
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 متراً ١٠٣فجعل طوله  وقد زاد املهدي يف طول املسجد األقصى وعرضه
 بعد )هـ٤٢٦(الظاهر  ة الفاطمي متراً، وقد أعاد بناء املسجد االقصى اخلليف٦٩وعرضه 

  . صغره قليالً زلزال أوهاه ولكنه احتفظ له بالنمط املعماري العباسي، ولو أنه

   :نظرة فنية فاحصة

املختصني عمل معماري جيمع بني البساطة  واملسجد األقصى احلايل يف نظر
ليس من فعلى الرغم من أن بناء جدرانه  واجلالل يف صورة تندر يف غريه من املساجد
للقبة الكربى، إال أن جزءاً كبريا من فخامة  السماكة مبكان، وخاصة تلك اجلدران احلاملة
كما يقول  - يرجع اجلزء اآلخر من اجلمال املسجد يرجع إىل سعة بيت الصالة، بينما

  . الزخرفة املنتشرة يف املسجد بكثرة ومشول إىل طبيعة - األستاذ عبدالغين حممد عبداهللا

احلوائط والقبة من الداخل، بينما يستر  ساء الفن البيزنطي الشهري متألفالفسيف
احملراب، يف الوقت الذي حتتل فيه  القاشاين املزخرف جدران املسجد إلىارتفاع

تنثين وتتلوى أو تأخذ شكالً حلزونياً جانباً  التفريعات النباتية اخلارجة من املزهريات واليت
الزخرفة بأوراق األكنتس ويتمم مجال الزخرفة أشرطة  نبهذا إىل جا. هاماً من الزخرفة

  . االقصى باخلط النسخي أو الكويف الكتابات املنتشرة يف املسجد

أعمدة املسجد واألربطة  ومشلت الزخرفة يف املسجد األقصى ببيت املقدس
ك كل ذل... الشبابيك امللونة اخلشبية بني العقود والقبة من الداخل، وانضمت إليها أيضا

  . يعطي املسجد رونقاً واء فريدين

احلمالت : بعد بناء امللك الظاهر لعدة مؤثرات من أمهها وقد تعرض املسجد
معامله، فاختذ الصليبيون جزءاً من كنيسة، وجزءاً آخر مسكناً  الصليبية اليت غريت بعض

وا إىل فرسان اهليكل، ومستودعاً لألسلحة والذخائر، بل عمد للفرقة الداوية املسماة
  . األقصى واملسمى باملصلى املرواين فجعلوه اسطبالً خليوهلم املصلى امللحق باملسجد

   :الفريد وجرمية اليهود املروعة منرب األقصى

املنرب الذي أعده امللك نور  ومن أمجل ما كان يف املسجد األقصى وأروعه ذلك
 فقد أمر نور )هـ٥٧٠ (امساعيل  وأمته ابنه امللك)هـ٥٦٠(الدين حممود بن زنكي سنة 

حلب، واآلخر للمسجد األقصى  أحدمها للجامع األموي الكبري يف: الدين بصنع منربين
  . وكانت القدس آنذاك حتت حكم الصليبني. يف القدس



 

)١٤٠( منرب التوحيد واجلهاد



بدأ أمهر النجارين يف حلب بصنعه وإعداده يف بضع سنني حىت اكتمل قطعة  وقد
  . ن حيث الدقة واجلمال والزخرفةكما يقول االستاذ طه الويل م فريدة من نوعها

الصناع حرصوا على إمتام هذا املنرب من أوله إىل آخره دون أن  بأن هؤالء: ويقال
  . غري اخلشب يدخلوا فيه أي مادة من

صالح  ومل يتمكن املسلمون من نصب هذا املنرب يف املسجد األقصى إال يف عهد
  . ـه٥٨٣ام الدين الذي افتتح القدس وطهرها من رجس الفرجنة ع

وأمر صالح الدين عندما دخل املسجد األقصى : واصفاً ذلك يقول ابن االثري
إن نور الدين حمموداً كان قد عمل منرباً : يعمل له منرب، فقيل له وأزال معامل النصرانية بأن

. هذا قد عملناه لينصب بالبيت املقدس: باملبالغة يف حتسينه وإتقانه وقال حبلب أمر الصناع
الدين بإحضاره، فحمل من حلب ونصب بالقدس، وكان بني عمل املنرب   صالحفأمر

  . عشرين سنة ومحله ما يزيد على

مجلة  وقد وقعت الفاجعة الكربى عندما أقدم اليهود على إحراق املسجد األقصى
  . م، فأتت النريان على جزء كبري منه١٩٦٩يف عام 

ك املنرب البديع الفريد الذي كان احلقد اليهودي ذل وكان أهم ما أتت عليه نريان
  . شارات العز والفتح والنصر آية يف اجلمال واالتقان، وشارة من

ذلك أن . تنته ا املأساة والفاجعة باملنرب الشريف مل: ويضيف االستاذ طه الويل
طهره صالح الدين، وجدد بناءه  احلريق الغشوم، تطاول بألسنته امللتهبة إىل احملراب الذي

لتتهاوى احلجارة اليت محلتها كواهل  تفق وروعة املنرب الذي يف جواره، فجاءت النريانمبا ي
  . املرابطني ااهدين، وعطرا أنفاس املصلني من األبطال

  :مسجد قبة الصخرة) ٢

وعددها سوى قبة الصخرة عشر قباب  وقبة الصخرة اشهر قباب املسجد االقصى
  . سوف نذكرها فيما بعد

اإلسالمية، كما أا تعترب عمالً فنياً مميزاً فريداً من  ر يف العمارةوهي أقدم أث
يف الفخامة والبهرجة واالتقان، فَتن كل من نظر اليه سواء كان  نوعه، زائداً على أمثاله

وقال . إنه درة الفن املعماري األموي: كافة العصور، حىت قال بعضهم زائراً أم دارساً يف
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إن مسجد الصخرة بال ): األماكن املقدسة(يف كتابه ) هايتر لويس(األجنليزي  املستشرق
  . األبنية املوجودة فوق البسيطة، ال بل إنه أمجل اآلثار اليت خلدها التاريخ شك أمجل

   :وصف قبة الصخرة ومعلومات عامة عنه

 بأمر اخلليفة األموي عبدامللك بن ـه٦٦ ومسجد قبة الصخرة بدأ بناؤه عام
اجلمة اليت تكلفها البناء رصد اخلليفة  ومن أجل النفقات. ـه٧٢ عام مروان، وانتهى

  . خراج مصر ملدة سبع سنوات من أجل امتامه

 والصخرة اليت حيف ا املسجد صخرة قيل يف فضلها الشيء الكثري قدمياً قبل
 ٥٦اإلسالم وبعده، وهي شكل غري منتظم من احلجر، قريب من نصف دائرة، أطواهلا 

 قدماً عرضاً، وترتكز من أحد جوانبها على االرض، بينما ترتفع من ٤٢، وطوالً قدماً
 متر ١،٥ متر، بعمق ٥. ٤اآلخر، ليتكون حتتها كهف مربع تقريباً، طول ضلعه  اجلانب

  . كمصلى يف سقفه ثقب أو فتحة قطرها متر واحد تقريباًَ وهو يتخذ

 ٢٠،٥ع الثمانية الشكل، طول كل ضلع من األضال ومسجد قبة الصخرة مثمن
  . م١،٣٠  متراً، ومسكها٩،٥متراً، وارتفاعها 

 وفيه أربعة أبواب يف اإلجتاهات االصلية، أمام كل باب مدخل مكون من سقيفة
  . ذات سقف برميلي يف الوسط وجنب مسطح

 عموداً ومعها ١٦املسجد وعددها  وحتمل األعمدةُ اليت حتف بالصخرة داخل
  .  شباكا١٦ًرقبة مستديرة ا  رية اليت تربطها باألعمدةأربعةُ دعائم القبةَ الشه

وخارجية، يتكون كل منهما من  داخلية: والقبة هذه عبارة عن قبتني متراكبتني
بني تلك األقواس قرص   ضلعاً من اخلشب على شكل القوس وفص الربتقال، ويربط٣٢

  . ظافتهابن يف األعلى، وهناك مسافة بني القبتني مير فيها الذين يوكلون

  . اللماع وتغطي القبة اخلارجية ألواح من الرصاص مث الواح من النحاس االصفر

حتمل   متراً، ومن الرقبة اليت٢٠و٥ متراً، وارتفاعها ٢٠وقطر القبة الداخلية 
يتماشى مع  القبة إىل اجلدار اخلارجية املثمنة ميتد سقف خشيب مسطح مييل اىل اخلارج مبيل

اخلشيب  الداخلي حول األعمدة اليت حتيط بالصخرة، وتغطي السقفميل مجالون املطاف 
  . طبقة من الرصاص
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داخلي : اخلارجية مطافان وبني األعمدة اليت حتمل القبة من الداخل وبني اجلدران
  . قريب من الصخرة، وخارجي وراءه

   :هلا زخرفة ال حدود

 أو سقف أو فليس فيه حائط. واحلديث عن زخرفة مسجد الصخرة ال اية له
  . أو تاج أو عقد إال وهو ينطق باإلبداع بأفصح لسان عمود

اخلارجية كلها ملبسة بالرخام األبيض الالمع إىل  فعلى سبيل املثال فاجلدران
بترابيع الفسيفساء ذات الربيق الزجاجي، والقاشاين  ارتفاع النوافذ، مث تغطى بعد ذلك

  التركي،
اليت هي أوضح وأظهر معامل مدينة  -  النحاسية املذهبةإىل القبة  فإذا ما ارتفع البصر

  . أشعة الشمس تألألت املنطقة حوهلا بربيق عجيب ال مثيل له ووقعت عليها - القدس

يف مسجد الصخرة يف املسجد االقصى يف بيت املقدس  أما الزخرفة الداخلية
   :عبداهللا فيقول فيصفها االستاذ عبدالغين حممد

بالرخام  عائم وأعمدة املثمن األوسط واألسطوانة جملدةكل حوائط املثمن ود
األسود،  البنفسجي،: وزخرفة فوق ذلك بالفسيفساء امللونة اليت جتمع كثرياً من األلوان

األوراق  األمحر، الرمادي، األزرق، األخضر، الفضي الذهيب، مكونة اشكاالً خمتلفة من
  . حلزونية كنتس وفروع تلتوي وتنثينالنباتية والثمار واألشجار والعناقيد وأوراق اال

 ومع هذه النقوش هناك رسوم ونقوش على شكل آنية الزهور وقرون احلياة
 ورسوم األهلّة والزهور واحللي، مع أشرطة كتابات كوفية ونسخية، وزخارف هندسية يف

  . تناسق بديع وجتانس رائع

 من ذكريات فقط، بل تثريه وال تعود أمهية قبة الصخرة إىل ما فيها من مجال وما
العام، وبقاء واستمرار  كذلك حملافظة هذا األثر املعماري الرائع على روحه وطابعه

هو، دون زيادة أو نقصان إىل  عناصره وأبعاده املعمارية الرئيسية االصلية منذ بنائه كما
  . اليوم
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  : القباب واألسبلة واآلبار )٢

   :القباب )٣

  عشر قباب تعترب من-  عدا قبة الصخرة -ى يوجد يف ساحات املسجد األقص
اإلسالمية يف  املعامل البارزة فيه، وهي كما أوردا جلنة فلسطني اخلريية يف اهليئة اخلريية

  ):نداء من األقصى(كتاا 

   :قبة السلسلة) أ

اشتهر عند كثري من العلماء من أن داود عليه السالم علق  وهي منسوبة إىل ما
 - صاحب احلق، أما يد الظامل أو الغاصب فال تصل إليها  ها إال يدسلسلة ال تصل إلي

هذه القبة شرقي مسجد صخرة بيت املقدس على بعد   وتقع- كما يقول ناصر خسرو 
صف من اخلارج : داود، وفيها صفان من األعمدة بضعة أمتار من الباب املعروف بباب

   :يقول ناصر خسرو. ستة أعمدة فيه أحد عشر عموداً، وآخر من الداخل فيه

مسدود حىت ايته، وقد  وهي مفتوحة من مجيع اجلوانب عدا جانب القبلة فهو
 - مروان، ويعتقد البعض  والذي بىن هذه القبة عبدامللك بن. نصب عليه حمراب مجيل

  . البناؤون  بأن عبدامللك بناها لتكون منوذجاً يسري عليه- دون جزم 

 ، مث رممها)هـ٦٦١(لك الظاهر بيربس وقد جددها وزخرفها بالفسيفساء امل
  . األتراك وكُِسيت بالقاشاين

هي قبة : الرحلة القدسية بقوله وقد وصفها النابلسي يف كتابه النفحة األنسية يف
املثمنة، مرتفعة على أعمد الرخام،  ظريفة مكشوفة من مجيع جوانبها مبرتلة اخليمة الكبرية

عموداً غري عمودي احملراب، وبني  ا سبعة عشرويف وسطها سلسلة مدالة، وعدد أعمد
  . العمود والعمود حنو الذراعني

   :املعراج قبة) ب

غريب  وهي اليت يقال إن معراج النيب صلى اهللا عليه وسلم بدأ عندها، وتقع
هلا   قبة مستديرة اجلدران-  كما يقول الشيخ عبدالغين النابلسي -مسجد الصخرة، وهي 

 داخلها مبنية بالرخام، ومل يعرف من الذي بناها أول مرة، ولكنباب يتوصل منه إىل 
األمري  الذي أعاد بناءها على شكلها احلايل مثمنة األضالع فيها ثالثون عموداً من الرخام
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اجلهة  ، وهلا باب من اجلهة الشمالية واحملراب من)هـ٥٩٧(األجنيلي متويل القدس عام 
  . اجلنوبية

  ):اً حمراب النيبوتسمى أيض(قبة النيب ) ج

الغريب من قبة الصخرة بينها وبني قبة املعراج، وهي حممولة على  وهي يف الشمال
قال رسول اهللا صلى : الرخام، وقد جاء عن أيب سعيد رضي اهللا عنه قال مثانية أعمدة من
  . صليت ليلة أسري يب إىل بيت املقدس غريب الصخرة :اهللا عليه وسلم

، )هـ١٢٦١(عهد السلطان العثماين عبدايد  خراً يفوقد بنيت هذه القبة مؤ
الصنعة، أنشأه األمري حممد حاكم القدس  وقد أقيمت فوق حمراب قدمي صغري بديع

وهو : يقول عنه الشيخ النابلسي. يف عهد السلطان سليم األول) هـ٩٢٥(الشريف 
  . حمراب مبسوط يف األرض له حافة مقدار الشرب من الرخام

 يقال إن ذلك احملراب موضع صالة النيب صلى اهللا عليه وسلم: قال احلنبلي
  . باألنبياء واملالئكة ليلة أُسري به

   :القبة النحوية) د

مدرسة لعلوم األدب والعربية والنحو فسميت بالقبة  وهذه يف األصل كانت
وقاعة تقع جنوب صحن الصخرة إىل أقصى الغرب عند  النحوية، ألا عبارة عن غرفتني

توىل عمارا متويل القدس حسام الدين املعظمي بأمر  درج املواجه لباب السلسلة، وقدال
  . ويلحق ا اجلزء السفلي من املبىن ،)هـ٦٠٤(من امللك املعظم عيسى 

   :قبة يوسف) هـ

مبىن مربع طول ضلعه متران، حممولة من األمام على  وهي قبة قائمة فوق
جنوب مسجد الصخرة بني القبة النحوية من  عمودين، ومن اخللف على حائط، وتقع

شيدت يف عهد الفاتح يوسف بن أيوب صالح  الغرب ومنرب برهان الدين من الشرق،
، وأغلب الظن أا )هـ١٠٩٢(العثمانيني  ، وجددت يف عهد األتراك)هـ٥٨٧(الدين 

 رمزاً النتصاراته وحتريره القدس نسبت إىل يوسف صالح الدين اإليويب واعتربت
  . الشريف

  



 

)١٤٥( منرب التوحيد واجلهاد



   :قبة الشيخ اخلليلي) و

  صحن الصخرة، على بعد بضعة أمتار من قبة املعراج إىل الشمال الغريب، تقع يف
يف عهد العثمانيني، وهي مكونة من غرفة للتعبد وا كهف ) هـ١١١٢( شيدت عام

  . األرواح، والقبة اآلن مقر لدار احلديث الشريف معروف باسم مقابر

   :قبة اخلضر) ز

وهي قبة صغرية نصف  الطرف األخري حبصن الصخرة من الشمال الغريب، تقع يف
على ستة عقود صغرية مدببة، وهذه بدورها تستند على ستة أعمدة من  دائرية، تستند
زاوية تعرف بزاوية اخلضر، وهذه الزاوية مكونة من قاعة مستطيلة، يدخل  الرخام، وحتتها

ا الشمايل، بينما يف جدارها اجلنويب حمراب قدمي، باب فتح يف ضلعه إليها عن طريق
  . كمخزن وتستخدم اآلن

   :قبة يوسف آغا) ح

الواقعة بني املتحف اإلسالمي  تقع يف جنوب ساحة احلرم الشريف يف الساحة
أُغلقت الواجهات الثالث  واملسجد األقصى، فيها جدار جنويب يف وسطه حمراب، وقد

  . واستعالمات للزوار األجانب ذاكرلياً الستخدامها لبيع التاألخرى باألملنيوم والزجاج حا

   :قبة موسى) ط

لباب السلسلة، وهي عبارة عن قاعة مربعة الشكل  تقع على املسطبة املواجهة
وقد بنيت قبة موسى يف عهد امللك   بديع الصنعة، تغطيها قبة نصف دائرية وفيها حمراب
، وكانت تدعى على عهده قبة )هـ٦٤٩(ل الكام الصاحل جنم الدين أيوب بن امللك

 . الشجرة، وهي اآلن مقر لدار القرآن الكرمي

   :قبة سليمان) ي

، وهي مثمنة )باب فيصل (تقع يف مشال احلرم، إىل اجلنوب الغريب من باب العتم
يف العصر األيويب، ولعل  مت بناؤها. الشكل وحممولة على أربعة وعشرين عموداً من الرخام

  .  هلا كان يف عهد سليمان القانوين فتنسب إليهآخر إصالح

 



 

)١٤٦( منرب التوحيد واجلهاد



   : األسبلة واآلبار يف املسجد األقصى)٤

املكان املعد جلمع ملاء للسقي، وكانت : به األسبلة مجع مفرده سبيل، ويقصد
  ).سقاية(تسمى يف العصر األيويب وما قبله 

 زين مياهبئر حمفورة يف األرض لتخ: وكانت األسبلة حتتوي على طابقني، األول
لتوزيع  فريتفع عن سطح األرض حوايل متر وتوجد فيه املزملة: األمطار، وأما الطابق الثاين

   :وأسبلة املسجد األقصى عديدة أمهها. املاء

   :سبيل سليمان) أ

، أمر بإنشائه السلطان سليمان القانوين )باب فيصل(أمام باب العتم  يقع
  ).هـ٩٤٢(

   : أو سبيل عالءالدين البوصرييسبيل احلبس أو سبيل الناظر )ب

نشاهد هذا ) وهو من أبواب املسجد األقصى(باجتاه باب الس  إذا توجهنا غرباً
يف ) هـ٨٢٩(الشمال الشرقي من الباب، وقد جدده األمري حسن  السبيل الذي يقع يف
  . اململوكي عهد األشرف قايتباي

   :سبيل البديري) ج

يقع على بعد أمتار من باب   السبيل الذيمث تنوجه حنو اجلنوب فنشاهد هذا
  . الس

ضلعه متران وارتفاعه أربعة أمتار،  وسبيل البديري مبىن صغري مجيل مربع الشكل
يف عهد السلطان ) هـ١١٥٢(عام  وقد عمره وايل القدس احلاج مصطفى آغا بروانة يف

  . العثماين حممود األول

   :سبيل شعالن) د

ؤدي إىل الصخرة فنشاهد هذا السبيل الذي يقع أسفل  املتنوجه إىل الرصيف مث
بناه امللك عيسى األيويب . من احلد الغريب حلصن الصخرة املشرفة الدرج الشمايل

تعمريه األمري شاهني الذباح نائب امللك بالقدس يف عهد امللك  ، وأعاد)هـ٦١٣(



 

)١٤٧( منرب التوحيد واجلهاد



لسلطان مث عمره حممد باشا حمافظ القدس يف عهد ا ،)هـ٨٣٢(األشرف بارساي 
ال يزال مستعمالً كمصدر من مصادر املياه يف  ، وهو)هـ١٠٢٧(العثماين مراد الرابع 

  . احلرم الشريف املسجد األقصى، وتسقى منه أشجار ساحة

   : سبيل قايتباي)هـ

الذي يقع مقابل باب املطهرة وله قبة مجيلة  مث نتوجه جنوباً فنشاهد سبيل قايتباي
  . كبرية عامرة باملياه  وحتته بئروقد بين فوقه مسطبة واسعة

األشرف قايتباي  ، وجدده امللك)هـ٨٦٠(بناه امللك األشرف أبوالنصر إيفال 
  ).هـ١٣٠٠(، وأعاد جتديده السلطان العثماين عبدايد الثاين )هـ٨٨٧(

   :سبيل قاسم باشا) و

ية املدرسة السلطان مث نتوجه جنوباً فنشاهد سبيل قاسم باشا الذي يقع مقابل
  . السلسلة ، وهو على بعد أمتار من باب)مكتبة املسجد األقصى حالياً(

  يف عهد السلطان سليمان)هـ٩٣٣(وقد أنشأه متويل القدس قاسم باشا عام 
 وشكله مثمن األضالع ويف كل ضلع حنفية. القانوين العثماين، وهو اآلن عامر وفيه ماء

  . ماء، ويستعمله املصلون للوضوء

يف وسطها نافورة، وحوهلا  ة بركة مربعة الشكل مفروشة بالرخامومشاله مباشر
الس اإلسالمي عام  ، وقد جدد تعمريها)الرارانج(حاجز من حديد تسمى بركة 

  ).م١٩٢٢(

 ):امليضة(الكأس ) ز

الشرقي باجتاه مبىن املسجد األقصى فنشاهد الكأس الذي  مث تنوجه إىل اجلنوب
  . قصى ومسجد الصخرة، ويستعمله املصلون للوضوءاأل يقع يف الساحة بني املسجد

ماء بشكل استمراري، ويف وسطه نافورة،  وهو حوض مستدير من الرخام مملوء
ليتوضأ به املصلون، الذين جيلسون على كراسي  خيرج منها املاء) صنابري(وجبانبه حنفيات 

لعادل سيف الدين الكأس يف عهد السلطان امللك ا وقد أُنشأ هذا. رخامية أثناء الوضوء



 

)١٤٨( منرب التوحيد واجلهاد



، كما أُعيد تعمريه )هـ٧٢٨(األمري تنكز الناصري  ، وعمره)هـ٥٨٩(أبوبكر بن أيوب 
  ).هـ٨٨٧(يف عهد قايتباي 

   :اآلبار )٥

املدينة  تشرب مدينة القدس عموماً من مياه األمطار أو الينابيع والعيون، ألن
  . ليست على حبر وال جبوار ر

وهي مبلطة حبجارة مستوية، كان  صى واسعة جداًوملا كانت أرض املسجد األق
واالحتفاظ ا يف آبار وصهاريج وبرك  من السهل مجع مياه األمطار اليت تسقط يف الشتاء

يذهب ماؤه خارج اآلبار وال يضيع  حفرت ورصفت باحلجارة، فمهما يهطل املطر ال
  . سدى

دراً ويسهل إصالحها، وصيانة إال نا وال حتتاج آبار املسجد األقصى إىل عمارة
كل بئر غطاء من حجر حىت ال  وجعل القسم األعلى منها على شكل تنور، وعلى رأس

  . يسقط فيه شيء

مخس وعشرون بئراً عامرة واثنتان يف  ويف ساحة احلرم سبع وعشرون بئراً منها
  . حالة خراب

   :والعامر منها كما يلي

  . توجد مثانية آبار يف صحن مسجد الصخرة )أ

  . الغرب  توجد ستة آبار يف ساحة احلرم إىل)ب

 توجد سبعة آبار يف اجلهة اجلنوبية من ساحة احلرم بالقرب من املسجد) ج
  . األقصى

  . توجد ثالثة آبار شرقي احلرم) د

به، مثل بئر العصافري، وبئر باب الغوامنة، بئر  ولكل بئر من هذه اآلبار اسم خاص
والبئر األسود إىل الشرق من باب األقصى وهو من  عود،اخللوة وبئر القبة، وبئر أيب الس

  . وهي أيضاً من اآلبار الكبار العامرة أكرب آبار احلرم، وبئر الست إكرامية



 

)١٤٩( منرب التوحيد واجلهاد



  :املساطب واملآذن واألبواب )٣

   : املساطب)٦

  . عما حوله املعد للجلوس املسطبة املكان املستوي املرتفع

الواسعة، تلك املساطب  ة يف ساحتهوقد اشتهر املسجد األقصى مبساطبه الكثري
  . املدرسني وطلبة العلم الدارسني اليت تدل على االهتمام بشدة بطلب العلم وكثرة العلماء

درجة أو درجتني،  وشكل املساطب مربع أو مستطيل، وترتفع عن األرض
ة العامل العريب جبمعي الذي أصدرته جلنة" القدس لنا"وبناؤها من احلجر، جاء يف كتاب 

  : إحياء التراث اإلسالمي

ليجلس عليها الطالب لالستماع إىل  اختذ املدرسون املساطب اليت هيئت
  . الدروس، خاصة يف فصل الصيف العتدال اجلو هناك

ويقدر عدد املساطب يف ساحات املسجد األقصى بقرابة ثالثني مصطبة، يف 
. يخ أمام طلبته وتالميذهحماريب حجرية مستطيلة الشكل مجيلة، جيلس فيها الش بعضها
  . بعضها يف العصر اململوكي وغالبها يف العصر العثماين أُنشئ

املساطب التالية مرتبة حسب  -  نداء من االقصى نقالً عن كتاب -  ومن أمهها
   :مواقعها

   :مسطبة سبيل سليمان) أ

، نشاهد على مشالنا مباشرة )باب فيصل(إذا دخلنا ساحات احلرم من باب العتم 
 حماذية لسبيل سليمان، وهو الذي أمر ببنائه مع املسطبة السلطان سليمان القانوين سطبةم
  .  كما ذكرنا سابقاً، ويف هذه املصطبة يوجد حمراب حجري مجيل)هـ٩٤٢(

   :عشاق النيب مسطبة) ب

على  فإذا توجهنا مشاالً نشاهد مسطبة أخرى امسها مسطبة عشاق النيب، وهي
 ليمان، وعليها حمراب حجري كسابقتها جللوس املدرس فيه، وقدبعد أمتار من مسطبة س

إىل  ، ولعل تسميتها راجعةٌ)هـ٩٤٣(جدد هذا احملراب يف أيام السلطان سليمان القانوين 



 

)١٥٠( منرب التوحيد واجلهاد



بالصالة  أنّ الذين كانوا جيلسون عليها من الذاكرين الذين تلهج ألسنتهم مع ذكر اهللا
  . وسلم فهم عشاق النيبوالسالم على النيب حممد صلى اهللا عليه 

   :قبة سليمان مسطبة) ج

التوجه  وتقع قبة سليمان إىل اجلنوب الغرب من باب العتم، وعلى الداخل منه
العصر  غرباً للوصول إليها، وقد أقيمت فوق هذه املسطبة قبة سليمان اليت بنيت يف

   .األيويب، ولعلها أُصلحت يف عهد السلطان سليمان القانوين فنسبت إليه

   :مسطبة الظاهر )د

حمراب أيضاً،  وهي غريب مسطبة قبة سليمان، وهي تقع أمام باب الغوامنة، وهلا
ونائب السلطنة يف  وقد عمرها هي وحمراا األمري بلوي الظاهري ناظر احلرمني الشريفني

  ).هـ٧٩٥(القدس يف عهد امللك الظاهر برقوق اململوكي 

   :مسطبة عالءالدين البصريي )هـ

قيل . بضعة أمتار منه على بعد) املسمى باب احلبس(ي تقع شرقي باب الناظر وه
ويف منتصف  ،)هـ٨٠٠(إا أُنشئت من قبل األمري سيف الدين جركس الناصري 

احملراب  ضلعها اجلنويب حمراب حجري مستطيل الشكل عليه لوحة كتابية تبني اسم باين
  . جركس  ورمبا قيل هلذه املصطبة حمرابويصعد إليها بواسطة درجتني حجريتني. وألقابه

   :مسطبة سبيل قايتباي) و

ومقام عليها سبيل قايتباي  وتقع جنوب مسطبة البصريي مقابل باب املطهرة،
  . الذي سبق ذكره مع أسبلة املسجد األقصى

   :الكرك مسطبة) ز

. بحمرا وتقع هذه املسطبة يف الزاوية الشرقية اجلنوبية من صحن الصخرة وعليها
 إن الذي يقف فوق هذه: وقد كان إنشاؤها وقت تبليط فناء املسجد األقصى، ويقال

  . املصطبة فينظر حينما تكون السماء صافية يشاهد جبال الكرك يف فصل الصيف

  



 

)١٥١( منرب التوحيد واجلهاد



   :مآذن املسجد األقصى ) ٧

به، وهي  للمسجد األقصى أربع مآذن تقف شاخمة فوق سور املسجد احمليط
من ) املسجد األقصى(رة للمصلى اجلامع الذي يسمى جتاوزاً بذلك ليست تابعة مباش

  . حيث أنه املصلى اجلامع له الذي فيه قبلة املسجد كله

إن املسجد األقصى ال : مبىن اجلامع املصلى الرئيسي قال ومن هنا فمن نظر إىل
املسجد األقصى هو كل ما دار عليه السور جبميع معامله  مئذنة له، ومن نظر إىل أن

بارزة، يعود تاريخ إنشاؤها إىل العهد اململوكي، تقع ثالثة  جزائه علم أن مثة أربع مآذنوأ
املسجد، وواحدة يف اجلهة الشمالية على مقربة من باب  منها على صف واحد غريب

   :األسباط، وهذه املآذن هي

   :املئذنة الفخرية) أ

الدين اخلليلي، فخر أنشأها القاضي شرف الدين عبدالرمحن بن الصاحب الوزير
اإلسالمية يف مدينة القدس  الذي أشرف بنفسه على بنائها، وكان حينذاك ناظراً لألوقاف

  ).هـ٦٧٧(سنة 

نسبة إىل هذا القاضي جبانب املتحف  وهذه املئذنة جزء من املدرسة الفخرية
  . اإلسالمي حالياً

، وموقعها )غاربةمئذنة باب امل(من باب املغاربة  ويسمي البعض هذه املئذنة لقرا
  . األقصى يف الركن اجلنويب الغريب للمسجد

   :مئذنة باب الغوامنة) ب

أعظم املآذن األربع بناء وأتقنها عمارة،  وهذه املئذنة حتفة تارخيية عظيمة، وهي
املسجد األقصى، وقد بناها القاضي عبدالرمحن  وتقع يف الزاوية الشمالية الغربية من سور

سابقتها، وقد أعاد بناءها األمري سيف الدين  ي يف الوقت الذي بىنبن فخرالدين اخلليل
  ).هـ٧٣٠(تنكز الناصري نائب الشام سنة 

  

  



 

)١٥٢( منرب التوحيد واجلهاد



   :مئذنة باب السلسلة) ج

الناصري، الذي جدد بناء  وهي اليت بناها األمري سيف الدين تنكز بن عبداهللا
جد على بعد أمتار من املس ، وتقع يف اجلهة الغربية من)هـ٧٣٠(مئذنة باب الغوامنة سنة 

وتسمى هذه . والفخرية باب السلسلة ولذلك نسبت إليه، وهي بني مئذنيت باب الغوامنة
  . يف العهد العثماين الختاذ القاعة اليت حتتها حمكمة) مئذنة احملكمة(املئذنة أيضاً 

   :مئذنة باب األسباط) د

ة، وهي مجيلة رشيقة لقرا من املدرسة الصالحي وتعرف ايضاً باملئذنة الصالحية
 األمري سيف الدين قطلويفا يف عهد )هـ٧٦٩ (من أمجل املآذن وأرشقها، أنشأها سنة

وموقعها يف اجلهة الشمالية لسور املسجد  امللك األشرف شعبان الثاين بن السطان حسن،
القدس دمت هذه املنارة فأعيد بناؤها   يف)هـ١٣٤٦(األقصى، وملا وقع الزلزال عام 

  .  من جديد يف هذا التاريخثانية

   :أبواب املسجد األقصى )٨

البنيان شديد  حييط باملسجد األقصى سور من مجيع اجلهات، وهذا السور حمكم
فقال ) نامة سفر(اإلتقان، يصف حجارته وبعض أحواله ناصر خسرو يف رحلته الشهرية 

يكون  ائطه، إذإنه غري موحد اإلرتفاع بل حيثما تكون األرض منخفضة يرتفع ح: عنه
  ... أساسه يف أرض واطئة، وحيثما تكون األرض مرتفعة يقصر اجلدار

يف بنائه حجارة ال يصدق العقل كيف استطاعت قوة البشر  وقد استخدمت
سليمان بن داود عليهما السالم هو الذي بناه، وعلى  إن: ويقال... نقلها واستخدامها

رتفاعه مخسة عشر ذراعاً وعرضه أربعة النيب حجر ا احلائط عند الباب املسمى بباب
على ارتفاع ثالثني أو ) أي السور(ويف احلائط  أذرع، فليس يف املسجد حجر أكرب منه،

كثري من احلجارة اليت يبلغ حجمها أربع أذرع أو )  مترا١٥٢٠ً(أربعني ذراعاً من األرض 
  . مخس أذرع

املسجد األقصى بعض األبواب اليت رآها يف سور  ويورد ناصر خسرو أمساء
   :فيقول

يسمى باب العني، إذا خرجوا منه نزلوا منحدراً  ويف عرض املسجد باب شرقي
  . فيه عني سلوان
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حتت األرض يسمى احلطة، يقال إنه هو الباب الذي أمر اهللا عز  وهناك أيضاً باب
  . يدخلوا منه إىل املسجد وجل بين إسرائيل أن

حماريب كثرية باب  يف دهليزه مسجد بهوهناك باب آخر يسمونه باب السكينة، 
ذكره اهللا تعاىل يف  أوهلا مغلق حىت ال يلجه أحد، ويقال إن هناك تابوت السكينة الذي

  . القرآن والذي محله املالئكة

  . األرض وما فوقها تسعة أبواب وأبواب بيت املقدس ما حتت

الغزوات كثري من  ومما ال شك فيه أن سور بيت املقدس تعرض للتخريب يف
السور ختتلف من فترة  والزالزل، وأعيد بناؤه وترميمه، ولذلك فإن عدد األبواب اليت يف

  . ألخرى

: مغلقة، واألبواب املفتوحة هي وعددها اآلن أربعة عشر باباً، أربع أبواب منها
وباب املطهرة، وباب القطانني،  باب األسباط، وباب حطة، وباب العتم، وباب الغوامنة،

  ... الناظر لسلسلة، وباب املغاربة، وباب احلديد، وبابوباب ا

   : جتديد أبواب سور القدس

عمارا يف العصور اإلسالمية، فمن ذلك أن باب  وهذه األبواب قدمية جددت
عهد امللك املعظم عيسى األيويب، وهو باب   يف)هـ٦٠٠(الناظر جددت عمارته يف سنة 

األبواب اخلشبية املصفحة بالنحاس،  ن منضخم حمكم البنيان، يغطي فتحته مصراعا
األمري عالء الدين إيدغدي على الفقراء  ومجيع ما يف داخل هذا الباب من أقبية ومبان وقفه

  . امللك الظاهر بيربس القادمني لزيارة القدس، وكان ذلك يف زمن

   :اليهود يعبثون بأبواب بيت املقدس

تلة منذ أن هدمت عامدة حارة املغاربة املغاربة فإن السلطات اليهودية احمل أما باب
لسور مسجد بيت املقدس استولت على مفاتيحه وتتحكم يف فتحه وإغالقه  ااورة

الباب هو أقرب األبواب إىل املصلى اجلامع الرئيسي، الذي يهدف  حسب مزاجها، وهذا
  . وبناء اهليكل املزعوم مكانه اليهود إىل إزالته
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   :الباب الذهيب

منتصف اجلدار الشرقي للحرم الشريف، والباب مغلق  ب الرمحة فيقع يفوأما با
لنواٍح أمنية يف فترة احلروب الصليبية، وله عدة  منذ زمن بعيد، وأغلب الظن أنه أغلق

الباب الذهيب وهو أشهرها، : اليت مرت به، ومن أمسائه أمساء تارخيية تبعاً الختالف العهود
ويقول املؤرخون إن تأسيس هذا الباب ألول مرة . والتوبة والباب املزدوج، وباب الرمحة،

امليالدي، فهو بذلك قدمي جداً، إال أن من املؤكد أن بناءه احلايل  يعود إىل القرن األول
  . األموية يعود إىل الفترة

 ويتكون هذا الباب من رواقني به ست قباب، وكانت مجيعها يف املاضي
ت قبتان منها، كما جرى إضافة بعض الغرف على مفلطحة، ويف العصور املتأخرة رفع

  . الباب سطح

وكان  إن اإلمام أيب حامد الغزايل اعتكف فيها عندما سكن بيت املقدس،: ويقال
كان  ويشري وصف البن فضل اهللا العريب إىل أن الباب يف أيامه. يدرس يف املسجد األقصى

  . ةمغلقاً من اخلارج واستعمل كجامع مسي جامع باب الرمح

بترميم البناء لفتحه  - حالياً -  للجنة إعمار املسجد األقصى ويقوم اجلهاز الفين
  .للصالة فيه والزيارة

  :  حائط الرباق- املنرب -  املصلى املرواين -املدارس الدينية 

  :املدارس الدينية يف القدس) ٩

 الزائرين واملتعلمني، إضافة إىل تعترب مدينة القدس إحدى املدن الزاخرة بالعلماء
ألا مدينة مباركة مقدسة، ومن  واملتعبدين، وغريهم من أهل الصالح والتقوى، وذلك

درسوا أو درسوا فيها أو دفنوا أو ولدوا  هنا فإن العلماء الذين رحلوا إليها أو مروا ا أو
لكن الشيء ال ينكر ... واإلحاطة م فيها هم من الكثرة مبكان حبيث يصعب حصرهم

خرجت عشرات بل مئات الطلبة الناني  ة القدس هو كثرة املدارس الدينية اليتيف مدين
  . والعلماء اخلالدين

القدمي مدارس دينية عديدة، من أمهها املدرسة الصالحية  لقد كان يف القدس منذ
الدين يوسف بن أيوب رمحه اهللا، وكذلك املدرسة  املنسوبة إىل حمرر القدس صالح
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واملدرسة املعظمية، واملدرسة البدرية، واملدرسة الدوادارية،   امليمونية،التنكزية، واملدرسة
  . والكرميية، واجلاولية، واخلاتونية، وغريها واملدرسة املوصلية،

   :املدارس التارخيية وسنقف هنا مع اثنتني من هاتيك

   :املدرسة الصالحية) أ

ك ذكرت يف حيث أوقف عدداً من األمال وهي مأثرة من مآثر صالح الدين،
األرض املعروفة باحلسانية، واألرض : (فتاويه وثيقة الوقف اليت نقلها السبكي رمحه اهللا يف

صهيون، ومحام باب األسباط، وفرن وحاكورة،  واجلنان املعروفة بعني سلوان، ومحام
ابلة هلا اليت قبليها، والدار ااورة هلا، والطاحون املق والضيعة املعروفة بصيد حنا، والدار

وملا حصلت هذه املواضع يف ملك موالنا امللك الناصر : الوثيقة جاء يف.)...واحلوانيت
على مذهب الشافعي على الفقهاء املقيمني ا واملنقطعني إىل  أشهد أنه وقف ذلك مدرسة

املعروفني بالصالح، على أن املدرس يف كل يوم يباكر يف الوقت املعتاد  االشتغال بالعلم
ومجيع اجلماعة له، ويبدؤوا بقراءة شيء من القرآن مث يشفعونه بالدعاء مث  ضورإىل احل

مذهباً وخالفاً وأصوالً، وما شاء من العلوم الشرعية، مث ينهض كل معيد  يشرع بالدرس
وعليهم املواظبة على الصلوات ... فيعيد عليهم ما هو بصدده من املذهب مع أصحابه

 شرعي، وعليهم مالزمة املدرسة واملبيت ا إال من عذر من أخر لعذر اخلمس مجاعة إال
وعلى املدرس تفقد أحوال الفقهاء فمن رآه مشتغالً أكرمه ... املدرس معتاد بإذن

مقصراً وعظه مراراً فإن مل ينصلح أخرجه وقطع جاريه، وكذلك من  وشكره، ومن رآه
س إىل القاضي اء الدين وقد فوض موالنا امللك الناصر التدري... رآه على غري ما جيب
وجعل النظر فيها ويف أوقافها إليه، وعليه ... والعسكر املنصور قاضي القضاة بالقدس
رأى من نقص تقدم بإزالته، فإن مل يتهيأ انتهى ذلك إىل الناظر،  تفقد حال املدرسة فما
 بل مخسة عشر ديناراً وغرارتني قمحاً، وعدد الفقهاء غري منضبط وقد رتب له كل شهر

وبذلك أشهد عليه يف ثالث عشر من رجب سنة مثان . القلة والكثرة ما وسعه الوقف من
  . للهجرة ومثانني ومخسمائة

   :أساتذة املدرسة الصالحية

الصالحية الفقيه جمد الدين أبوحممد طاهر  أول من درس باملدرسة: قال ابن كثري
أنه كان من أوائل من بشر وسبب ذلك  ،)هـ٥٩٠(بن نصر اهللا بن جهبل، املتوىف سنة 

بأن أمره فدرس على نفس الصخرة  بفتح بيت املقدس، فجازاه السلطان صالح الدين
  ... وبالغ يف الثناء عليه غداة الفتح درساً عظيماً وأحسن إليه وأجزل له العطاء
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العالين الكيكلدي  أن الشيخ) الدارس يف أخبار املدارس(وجاء يف كتاب 
كما توىل   يف املدرسة الصالحية بالقدس،)هـ٧٣١(عي درس سنة املقدسي مث الشاف

العالمة ابن  مشيخة دار احلديث السيفية فيها، ووىل بعده تدريس الصالحية ابن اخلطيب
  . مجاعة

   :املدرسة التنكزية) ب

قدمياً وحديثاً، أما قدمياً فلتارخيها احلافل،  وهي من أشهر مدارس القدس الشريف
باحتالهلا ) م١٩٦٩(قامت القوات اإلسرائيلية يف عام  صريها احملزن، حيثوأما حديثاً فلم

  . وحسبنا اهللا ونعم الوكيل... هلا واإلقامة فيها واختاذها مقراً

بن عبداهللا الناصري، ووقفها سنة  أنشأ املدرسة التنكزية األمري سيف الدين تنكز
ى، حيث تطل واجهتها األقص ، وتقع عند باب السلسلة أحد أبواب املسجد)هـ٧٢٩(

على حائط الرباق،  الشرقية على رواق املسجد األقصى، والواجهة اجلنوبية تشرف
ساحة صغرية بباب  والواجهة الغربية على املباين ااورة هلا، واجلهة الشمالية على

  . السلسلة

   :مجال املبىن وروعته

 بناء املدرسة، ذلك الفن اململوكي املعماري بصورة رائعة يف ومبناها يتجلى فيه
إن . واملقرنصات اليت تزين بوابتها العالية واألحجار امللونة البناء الذي حفل بالزخارف

  . مثال للمدرسة الشاملة مبىن املدرسة التنكزية

بأا مدرسة عظيمة : ("األنس اجلليل"وقد وصفها جمري الدين احلنبلي يف كتاب 
  ).ليس يف املدارس أتقن من بنائها

األوقاف الكثرية على مدرسته هذه اليت تضم خانقاه  األمري تنكز بانيهاووقف 
  . للقرآن ومدرسة للصوفية وداراً للحديث وداراً

املقدس، منهم  وقد قامت هذه املدرسة بدور رائد يف احلركة العلمية يف بيت
صالح  ، والشيخ)هـ٧٤٨ه وتويف ٦٦٦ولد (القاضي عالء الدين بن منصور املقدسي 

 ، والشيخ شهاب الدين حممود)هـ٧٦١ه وتويف ٦٩٤ولد ( أبوسعيد العالين الدين
 األسدي املقدسي الذي توىل مشيخة هذه املدرسة بتفويض من سابقه الشيخ العالين
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، )هـ٧٦٥تويف (، والشيخ احلافظ مجال الدين أمحد بن هالل املقدسي )هـ٧٦٢(
  ).هـ٨٧٧املتوىف سنة (ابن النقيب  ومشس الدين

سنة (القاضي أمحد الديري  ين ا لقراءة القرآن الشيخ حممود بنوممن ع
 ... ، وغريهم كثري)هـ٩٧١

   :التنكزية تقلب أحوال املدرسة

القرن  وهكذا استمرت املدرسة التنكزية تؤدي دورها العلمي الرائد حىت أواخر
هلم يف   سكنالتاسع اهلجري عندما اختدت مركزاً للقضاة والنواب، وديواناً للقضاة، ودار

العاشر  عهد السلطان قايتباي، مث عادت لتقوم بدورها العلمي ثانية حىت أواخر القرن
 اهلجري، مث حتولت إىل حمكمة شرعية يف العصر العثماين، مث مدرسة لتعليم الفقه

 مركزاً من مراكز قوام) م١٩٦٩(اإلسالمي، حىت عبثت ا أيدي اليهود فاختذوها عام 
  . العسكرية

 ا ينبغي ذكره أن املدارس الدينية يف القدس هي الوجه اآلخر للمصاطبومم
 املنتشرة بكثرة يف املسجد األقصى، واليت كانت تقام فيها حلقات التدريس يف الصيف، أو
 يف األوقات املالئمة إللقاء الدروس، يف الفضاء الواسع الرحب داخل احلرم القدسي

  . الشريف

   : املصلى املرواين)١٠

الشرقي من ساحة األقصى،   هذا املصلى أسفل الساحة املبلطة يف اجلزءيقع
اجلنويب عرب درج حجري  مدخل مستحدث يف السور: ويتوصل إليه من عدة مداخل منها

عريض يتوصل  يصل إىل مساحة مبنسوب متوسط تسمى مهد عيسى، مث عرب سلم حجري
  . شماليةإىل املصلى املرواين، وهناك مداخل عديدة من اجلهة ال

   :اسطبالت سليمان 

  . التسوية الشرقية من املسجد األقصى: وكان يطلق عليه قدمياً

وقد اشتهر باسم إسطبالت سليمان، وذلك ألن الصليبيني عند احتالهلم للقدس 
األقصى استخدموه مربطاً خليوهلم ودوام، وخمازن ذخرية ألسلحتهم وعتادهم،  واملسجد
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 ، ليومهوا الناس أنه من بقايا بناء سيدنا سليمان عليه السالم،)إسطبالت سليمان (وأمسوه
  . وبالتايل ليتمسك به اليهود كمان مقدس عندهم

جمموعة من العقود األسطوانية القائمة على  واحلقيقة أنه بناء أموي مكون من
 رواقاً ١٦املداميك السفلية، وتكون أعمدا  دعائم حجرية، تتميز بضخامة حجارا يف

  ... يقارب أربعة دومنات ، أي ما٢ م٣٧٧٥لغ مساحتها الكلية تب

للمسجد األقصى يف  وهذا املصلى خصص زمن عبدامللك ابن مروان الباين األول
  . سمي املصلى املرواين صورته احلالية مدرسةً فقهية جامعة لكافة الفنون والعلوم، ولذا

اخلريية يف الكويت يف  نيوقد تضافرت اجلهود الطيبة اليت حركتها جلنة فلسط
، )املصلى املرواين(الصحيح  كثري من املسلمني، حىت مت إصالحه وترميمه، وأعيد إليه امسه
، فجزاها اهللا خري )م١٩٩٦ (ومت افتتاحه للصالة فيه بعد فرشه وجتهيزه يف أواخر عام

  . اجلزاء وأحسنه

   : منرب برهان الدين)١١

، )هـ٧٠٩(ة برهان الدين بن مجاعة، بتاريخ املنرب بأمر قاضي القضا أُنشئ هذا
منرباً خشبياً مجيالً يف شكله ورشاقته، مث أعيد بناؤه من احلجر ليصبح  وكان يف أول أمره

  . األزمنة حتفة معمارية خالدة تنطق باجلمال والروعة على مرور

هد العصر العثماين على يد األمري حممد رشيد، وذلك يف ع وقد جدد هذا املنرب يف
بن حممود الثاين، يدل على ذلك نقش كتايب يف أعلى مدخل  السلطان العثماين عبدايد

  ... املنرب

تتكون من مدخل يقوم يف أعاله عقد يرتكز على عمودين صغريين  وهيئته احلالية
معدة جللوس ) مقعد(إىل درجات قليلة تؤدي إىل دكة حجرية  من الرخام، ويصعد منه
قبة لطيفة صغرية ترتكز على أعمدة رخامية مجيلة   تلك الدكةاخلطيب، وتقوم فوق

  . اململوكية الشهرية بنقشها ومجاهلا ومنطه اهلندسي منط املنابر... الشكل

يف ساحة مكشوفة يستخدم يف  ألنه) منرب الصيف(ويسمي البعض هذا املنرب 
وس احلضور الدر فصل الصيف فقط عندما يكون اجلو مناسباً، فتلقى منه على

  . واحملاضرات



 

)١٥٩( منرب التوحيد واجلهاد



   : حائط الرباق)١٢

، وهو جزء من جدار )حائط املبكى(اليوم اسم  وهو الذي يطلق عليه اليهود
، وارتفاعه قرابة ) مترا٥٠ً(الغربية، ويبلغ طوله قرابة  املسجد األقصى يف اجلهة اجلنوبية

  . املسجد األقصى الشامل لكل ما دار عليه السور وضمه ، وهو جزء من) مترا٢٠ً(

 زوراً وتاناً -  أي يف القرن احلايل فقط، حيث زعموا وقد تعلق به اليهود أخرياً
  ... املزعوم أنه اجلزء املتبقي من اهليكل - 

وترانيمهم  وقد كانوا من قبل إذا جاؤوا إىل القدس لزيارا يقومون بطقوسهم
ومل يزعموا  ريب،عن السور الشرقي، زاعمني أنه مقدس عندهم، مث حتولوا إىل السور الغ
  . أنه جزء من اهليكل إال بعد أن أنشأوا دولتهم وكيام يف أرض فلسطني

وتاريخ حائط الرباق تاريخ ممزوج بالثورات والعواطف والتضحيات، حيث مل 
عن حقهم فيه، وعن إبطال  -  كما سنرى الحقاً - املسلمون يف يوم من األيام يتخل

وثائق من عصبة األمم :  وثائق قدمية وحديثة، منهااليهود جتاهه، ولدى املسلمني دعاوي
ملكيتهم حلائط الرباق وأحقيتهم يف طرد اليهود عنه، ولكن من ينفذ ذلك ويعني  تثبت
   عليه؟

وقد أثبتت احلفريات اليت متت من قبل اليهود حتت حائط الرباق واملسجد 
ي أثر للحضارة اليهودية اآلثار املوجودة مجيعها آثار إسالمية، وليس هناك أ األقصى أن

  . املزعومة

  

  

  

  

  

  



 

)١٦٠( منرب التوحيد واجلهاد



 
  :متهيد

العاشرة والنصف  دخل اجليش الربيطاين مدينة القدس من باب اخلليل يف الساعة
حاصرها قرابة  ، بعد أن)م١٩١٧(التاسع من شهر كانون األول  -  من صباح يوم األحد

تصلها جندة ال  التركية اليت كانت تتوىل محايتها، وملشهر، وشدد اخلناق على القوة 
فقررت القوة التركية  تركية وال أملانية، كما مل تنفع الدفاعات العسكرية اليت أعدا،

  ... الغازين االنسحاب من املدينة، وتركتها فريسة سهلة يف يد اإلجنليز

أيار عام  ١٤(عة ومما ال بد منه أن نذكر أن اإلجنليز غادروا القدس يوم اجلم
  . ، أي أم أقاموا يف القدس ثالثني عاماً ونصفاً)م١٩٤٨

   :بريطانية جتاه اليهود التزامات

ونصف من احتالل  وبالتحديد قبل شهر) م١٩١٧(وإذا عدنا بالذاكرة إىل عام 
أعطى اليهود وعداً  اإلجنليز للقدس، نتذكر جيداً أن اللورد بلفور وزير خارجية بريطانيا،

املؤيد املتعاطف  طميناً والتزاماً باسم حكومة جاللة ملك بريطانيا أن تقف موقفوت
  . املساند إلنشاء دولة لليهود يف فلسطني

جانب اإلدارة العسكرية لفلسطني جلنة صهيونية حضرت  لذلك فقد أنشئت إىل
يت برئاسة حاييم وايزمان، ألجل وضع التدابري ال ،)م١٩١٨نيسان عام (إىل فلسطني يف 

  . بلفور لليهود من شأا أن تعمل على حتقيق وعد

، )املبكى( وما أسرع ما حترك وايزمان لشراء املمر املؤدي إىل حائط الرباق
رفضوا ذلك  عارضاً مبلغاً خيالياً آنذاك وهو مثانون ألف جنيه، لكن املسلمون يف القدس

إليها، بعد  م فلسطنيمبطالبة سورية ض) م١٩١٩(باإلمجاع، بل ردوا على ذلك يف عام 
وذلك رغبة . اليت ينبغي أن تلتحق بسوريا الشمالية) سورية اجلنوبية(أن مسوا فلسطني 

  . ولكن هيهات... منهم يف إبعاد شبح املؤمرات الدولية عنهم

  

  



 

)١٦١( منرب التوحيد واجلهاد



   :ودهمن الصمود والتصدي اإلسالمي للي صور

ى التصدي وإصراراً من املسلمني عل وشهدت سنوات االحتالل من أوهلا رفضاً
  . حملاوالت اليهود التغلغل يف القدس

آب عام / أغسطس١٦(قمة الغضب اإلسالمي يوم اجلمعة  وقد تفجرت
، استمرت أكثر من عشرة أيام )باسم ثورة الرباق يف ثورة شعبية عارمة عرفت) م١٩٢٩

املسلمني واليهود الذين تطاولوا على حائط  وقعت خالهلا مصادمات شديدة عنيفة بني
فوقه العلم الصهيوين وأنشدوا أناشيدهم  سجد األقصى املسمى حائط الرباق، فرفعواامل

احلائط : واملسلمني واإلسالم، وأخذوا يهتفون الدينية وشتموا الرسول صلى اهللا عليه وسلم
  . حائطنا، والويل ملن يدنس مقدساتنا

  يف تلكومل تستطع الشرطة الربيطانية محاية اليهود من غضبة اجلماهري، فقتل
  . الثورة أكثر من مثانني يهودياً، وجرح مئات منهم واستشهد عدد من املسلمني

كله حدا بالسلطات الربيطانية إىل وضع ثقلها إليقاف التدهور األمين،  هذا
اعتقاالت واسعة بني الشباب املسلم، مث أصدرت أحكاماً باإلعدام على  فشنت محلة

عدام فعالً يف ثالثة منهم، ومل يعدم أحد من جمرمي مسلماً، وقد نفذ حكم اإل شاباً) ٢٥(
  . الذين قتلوا املسلمني اليهود

   :ودهاإلنكليز أعوان حملفون للي

 إال بعد أن هيئوا الظروف املناسبة حملياً) م١٩٤٨(يغادر اإلجنليز فلسطني عام  ومل
  . وعربياً ودولياً الستيالء اليهود على فلسطني

اليت مل يكونوا أمناء على إسالمها أو  م للقدسوكان ذلك أكرب خيانة منه
على نفسه غداة دخول ) اللبين(قطعه اجلنرال  بل مل يكونوا أوفياء للعهد الذي! عروبتها؟

القدس على درج القلعة الواقع بباب اخلليل،  القدس، يف الكلمة اليت أذيعت على سكان
 . ومزار باحملافظة وصيانة كل بناء ومكان ومقام

   :ريب القدس أوالًويد غ

فلسطني وإعالن قيام الدولة اليهودية احملتلة  ومنذ اليوم األول خلروج اإلجنليز من
العريب املسلم جبيوش ضعيفة حمدودة التسليح  للقدس وفلسطني، وعلى الرغم من التدخل



 

)١٦٢( منرب التوحيد واجلهاد



اليت احتل نصفها الغريب بادئ ذي بدء بعد  -  فإن إجراءات ويد القدس - واإلمكانات
   :أمور رئيسية أساسية هي ، مل تتوقف حىت اليوم ومتثلت يف)م١٩٤٨(

   :اإلستيالء على األرض: أوالً

الوقفية واململوكة للمواطنني، وشراء األبنية وهدم العمائر  مصادرة األراضي
حىت مل يبق يف ) الغائبني(املهجرين من املسلمني من القدس  اإلسالمية، ومصادرة أراضي

وهذا ما توصل . فقط% ١٠مدينة القدس الشريف إال أقل من  راضيأيدي املسلمني من أ
التركيبة السكانية وجري الفلسطينيني وإحالل اليهود مكام بوسائل  إليه اليهود بعد تغيري
  . شىت وطرق عديدة

   :القدس عاصمة الدولة اليهودية: ثانياً

لقدس مبا فيه إسرائيل للجزء الشرقي من ا واحتالل) م١٩٦٧(اإلعالن بعد حرب 
القدس وتوحيدها لتكون عاصمة موحدة  املسجد األقصى وقبة الصخرة، عن ضم مدينة

آخر املطاف، أو ما يسمى  لليهود، وتأجيل موضوع القدس يف أي مفاوضات إىل
يوجهون املتطرفني من  املفاوضات النهائية اليت مل تأت ولن تأت، خاصة وأن اليهود

  .ليكونوا أشد متسكاً وإصراراًاملستوطنني للسكن يف القدس، 

 واالزدياد املطرد يف أعداد هؤالء أدى إىل توسيع رقعة القدس الكربى لتصبح
  . الغالبية من سكاا واألكثرية من أراضيها بأيدي اليهود

   :على املسلمني يف القدس تضييق اخلناق: ثالثاً

صة، وذلك إما اخلا احليلولة بني املسلمني وبني مساجدهم وزواياهم واألماكن
إىل املسجد  دم تلك األماكن، أو بوضع احلواجز العسكرية أمامهم لعرقلة وصوهلم

وإثارة املنازعات  األقصى ومنعهم من الصالة فيه، أو بادعاء ملكيتهم لبعض تلك األماكن
  ... عليها بالشراء وحنوه والفنت فيها، أو بالتآمر مع بعض ضعفاء النفوس لتسهيل االستيالء

   :ديد أساسات املسجد األقصى: بعاًرا

مبؤامرة احلفريات حتت أساسات املسجد األقصى اليت وصلت إىل  تنفيذ ما تسمى
األنفاق حتت أسوار املسجد األقصى خاصة من جانبيها اجلنويب   متراً، وشق١٤أعماق 
  . والغريب



 

)١٦٣( منرب التوحيد واجلهاد



  .  القدميةاحلفريات أزيلت بعض األحياء اإلسالمية واملقابر اإلسالمية وبسبب هذه

احلفريات يف مجلتها تتوسع يوماً بعد يوم حىت أصبحت اآلن دد أساسات  وهذه
وكثرياً من األماكن اإلسالمية املوقوفة حوله كاملدارس والزوايا والربط  املسجد األقصى،

  . وغريها

   :صور من اإلعتداءات اليهودية على القدس

ض االعتداءات اليهودية على فإننا نسجل هنا بع وعلى سبيل املثال ال احلصر
   :مدينة القدس واملقدسات اإلسالمية

   :هدم حارة املغاربة اإلسالمية

الرباق كاملة بعد دخول اليهود القدس  مت هدم حارة املغاربة املالصقة حلائط) أ
أربعة أيام من احتالل القدس، ونتج  وسويت باألرض، وذلك بعد) م١٩٦٧عام (مباشرة 

داراً ) ٣٤(فرداً، إضافة إىل نسف ) ٦٥٠(عائلة عدد أفرادها ) ١٣٥(عن ذلك تشريد 
  . أخرى جماورة وتشريد أهلها

املغاربة قبل اهلدم أربعة جوامع، واملدرسة األفضلية اليت أوقفها  وكان يف حارة
  . أخرى حتولت إىل أثر بعد عني نور الدين، وأوقاف

، وفعالً فإا تستحق أن املبكى وأصبح مكان حارة املغاربة اآلن ما يسمى ساحة
  . بالغة واعتداء شديد تصبح مبكى للمسلمني مجيعاً ملا ناهلم فيها من إهانة

   :إحراق املسجد األقصى

أقدم شخص أسترايل نصراين يدعى ) م ٨/١٩٦٩(  من شهر آب٢١يف ) ب
بطريقة ال ميكن ) املسجد األقصى(اجلامع  على إشعال النار يف املصلى) دينيس مايكل(

سلطات إسرائيل بقطع املياه عن منطقة احلرم  ئة اليهود من املشاركة فيها، فقد قامتترب
العرب وسيارات اإلطفاء اليت هرعت إىل جندة  فور ظهور احلريق، وحاولت منع املواطنني

  .يف إطفائه املسجد األقصى من خارج القدس من املشاركة

املقدسيني يف  ف اهللا مث استماتةوكاد احلريق يأيت على قبة املسجد املبارك لوال لط
  ... إطفائه



 

)١٦٤( منرب التوحيد واجلهاد



األيوبيون إللقاء خطبة   فقد أكلت النريان منرب املسجد الذي أعدهاومع هذ
النريان يف سطح املسجد  اجلمعة بعد التحرير مباشرة من يد الصليبيني، كما اشتعلت

ادعت وقد ... وجدرانه اجلنويب، وأتت على سقف ثالثة أورقة والتهمت أثاث املسجد
مث اعترفت بقيام دينيس  إسرائيل أول األمر أن متاساً كهربائياً كان السبب يف احلريق،

معتوه بعد حماكمة صورية  بذلك الفعل األثيم، مث أعلنت أنه -   عاما٢٨ًوعمره  -  مايكل
وأدى زعم أنه ... زكريا أعلن فيها أنه نفذ فعلته كمبعوث هللا ومبوجب نبوءة يف سفر

  !!ق سراحه دون عقوبةمعتوه إىل إطال

   :أحناء املسجد األقصى املتفجرات يف

يف جوانب  مت اكتشاف متفجرات وعبوات ناسفة وديناميت أكثر من مرة) ج
  .من املسجد األقصى

من طن من املتفجرات  عثر على أكثر) م١٩٨٠(عام ) أيار(ففي األول من مايو 
القريبة من  عابد اليهوديةفوق أسطح إحدى امل) ت. ن. ت(شديدة االنفجار من نوع 

 اليهودية، وحوكم يف) باشيفا(القدس، وكذلك اكتشفت متفجرات أخرى يف مدرسة 
  ... الذي مل خيف سعيه هلدم املسجد األقصى ونسفه) كاهانا(تلك االكتشافات اإلرهايب 

عثر املسلمون على طرد مشبوه خلف ) أبريل(يف شهر نيسان ) م١٩٨٢(ويف عام 
رئيسية للمسجد األقصى، ووجد فيه بعد فتحه أسالك كهربائية وجهاز األبواب ال أحد

انتظروا مزيداً من (ورسالة موجهة إىل جملس األوقاف اإلسالمية مكتوب فيها  توقيت
عضو حركة كاخ ) يرئيل لرنر(قام ) ١٩٨٢(ويف العام نفسه عام )... ضدكم عملياتنا

  . مسجد الصخرة مبحاولة لنسف

املسجد  جرت حماولة لنسف) م١٩٨٤(من عام )   نون الثاينكا (ويف شهر يناير 
  . األقصى ومسجد عمر

من املسلمني  اكتشف حراس األقصى) م١٩٨٤(ويف شهر آب من العام نفسه 
ومتفجرات  عدداً من اليهود وهم يعدون لعملية نسف تامة للمسجد مستخدمني قنابل

  . شديدة يبلغ مائة وعشرين كغ

كميات كبرية من األسلحة يف منارة  فس العام اكتشفتويف اية شهر آب من ن
  . احلاقدة يف القدس يرجح أا إلحدى اجلماعات اليهودية



 

)١٦٥( منرب التوحيد واجلهاد



كشف النقاب عن ) م١٩٨٤(من نفس العام ) كانون األول( ديسمرب ١٨ويف 
عناصر يهودية مسلحة من حرس احلدود اإلسرائيلية بوضع عبوة ناسفة يف الساحة  قيام

  . األقصى، وقد اكتشفها حراس املسجد وأبطلوا مفعوهلاللمسجد  الرئيسية

عثر احلراس املسلمون على كمية من ) ١٩٨٩(عام  آذار/  مارس ١٧ويف 
  . مجاعة يهودية لتستخدمها يف تفجريه القنابل داخل املسجد األقصى وضعتها

لتفجري قبة الصخرة   اكتشف خمطط لدى اليهود١٩٩٧) ٢٧/١٢(ويف عام 
باعتقال اثنني من   وسائر مقدسات احلرم الشريف، وقد قامت إسرائيلواملسجد األقصى

  . قادة اليمني اليهودي لتهدئة احتجاجات املسلمني

ألقى يهودي حاقد رأس خرتير مغلف بآيات من القرآن  ١٥/٥/١٩٩٨ويف 
إحراق مدخل رئيسي للمسجد األقصى يف اجلهة  الكرمي يف باحة املسجد األقصى، ومت

  ... مشتعلة بعد منتصف الليل بعد إلقاء اليهود ملادةالغربية منه 

كثرية  -  بعضها اليت نفذ بعضها وأبطل - وسلسلة حماوالت نسف األقصى
  . وعديدة أكثر مما ذكرنا، وهي مستمرة إىل اليوم

   :على قدسية املسجد األقصى اإلعتداء

وقتلهم وعلى املصلني  أما اقتحام املسجد األقصى واالعتداء على حرماته) د
  . بشكل مجاعي فقد تكرر كذلك مرات ومرات

حينما دخل احلاخام األكرب إلسرائيل ) م١٩٦٧أغسطس  ١٥(وذلك ابتداء من 
العسكري إىل ساحة املسجد األقصى يرافقه  مرتدياً الزي) شلومو غورين(وجيشها 

  . عشرون ضابطاً، وهو يلوح برشاش حريب كان معه

يهودي وكسروا ) ٣٠٠(جتمهر أكثر من عندما ) م١٩٨١(أغسطس / آب٩إىل 
  ).احلديد باب(قفل 

 يهودياً من مجاعة أمناء اهليكل) ١٥(عندما قام ) م١٩٨٢(آذار /إىل مارس
  . باقتحام املسجد األقصى وهم مسلحون باألسلحة النارية

  . االعتداء ثانية وأصيب بعض حراس املسجد املسلمني مث يف اليوم التايل تكرر



 

)١٦٦( منرب التوحيد واجلهاد



اقتحم املسجد األقصى جندي يهودي امسه ) م١٩٨٢(يسان ن/ أبريل١١ويف 
النار فأصاب حارساً للمسجد، وشارك  من باب الغوامنة برشاشه وأطلق) آالن جورمان(

املتمركزين على أسطح املنازل ااورة  هذا املعتدي يف إطالق النار بعض اجلنود واليهود
  . للمسجد

ت اليهود جمزرة بشعة جداً عندما ارتكبت قوا فقد) ١٩٩٠) (٨/١٠(أما يف عام 
) ١١٥(مسلماً، وجرح ) ٣٤(األقصى فقتل  أقدمت على إطالق النار على املصلني يف

  . غريهم

  . األقصى مستمر ال يتوقف وهكذا فمسلسل القتل واالعتداء على

تارخيها األلفي األخري  إن القدس واملسجد األقصى مل تروع يف: وللحقيقة نقول
  .  اليهود املعاصركما روعت يف عهد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

)١٦٧( منرب التوحيد واجلهاد



  

   :متهيد

القدس الشريف مدينةً وذكريات وواقعاً دون أن نعرج  ال نستطيع احلديث عن
فبيان ذلك وتوضيحه جبالء احلق يف نصابه، ... عدة على عالقة اليهود ا من جوانب

والتحريف، ويضيق اال على حمتريف التزوير  يكشف الزيفويزيل الغموض والغش، و
  . وممتهين صناعة األباطيل

   :ال ينكره عاقل ما

وجوداً، ورمبا كان  وال ينكر أحدا أبداً أن لليهود يف التاريخ القدمي ملدينة القدس
لليهود سالطني  يف بعض األحايني وجوداً قوياً، قامت خالله دول وممالك وأصبح فيه

مل  م، ولكن هذا جزء من حقيقة كربى هي أن القدس وأرض فلسطني عموماًوحكا
 تتمحض خالل التاريخ القدمي لبين إسرائيل فقط دون سواهم من شعوب املنطقة، فكان

لقد تقلبت ... هناك وجود للعرب ووجود للفرس ووجود للروم ووجود لغري هؤالء
هود يثبتون حقهم القدمي وحدهم فقط؟ أيدي هؤالء سنني ودهوراً، فما بال الي املنطقة يف
... ال يتعدى ثالثة قرون -  كدول ومماليك - أن وجودهم يف تاريخ القدس مع العلم

  . يف تاريخ الدول واألمم وهذا زمن قصري

   :النصارى يطلبون إخراج اليهود من القدس

 هلا عامخالل قراءة الوثيقة العمرية اليت أمنت املدينة إبان الفتح اإلسالمي  ومن
  جند واضحاً أن الوثيقة أو العهدة العمرية منعت أحداً من اليهود أن يسكن مع)هـ١٥(

، وكان ذلك بناء على )وال يسكن بإيلياء معهم أحد من اليهود(النصارى يف القدس 
  . النصارى أنفسهم، الذين عانوا من اليهود ودسائسهم ما عانوا رغبة

جد يف القدس منذ اليوم األول للفتح أنه مل يكن يو وجيزم بعض املؤرخني
أوائل العهد العثماين يهودي واحد، إذ أنه إضافة إىل  اإلسالمي بعد إخراجهم منها وحىت

الصليبيون الذين استولوا على فلسطني قرابة مائة عام أشد  العهد العمري املوثق كان
  . ضدهم من املسلمني أنفسهم كراهية لليهود، وتعصباً
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   :!!ار يف القدسليس لليهود آث

انعدام الوجود اليهودي يف ذلك الزمن البعيد أنه ليس هلم يف القدس  ويؤكد لنا
وهو أبعد ما ) حائط املبكى(ا سوى حائط الرباق الذي يسمونه  من مقدسات يتعلقون

القبور القدمية كقرب ابشالوم وقرب يهو شافاط وقرب زكريا وقرب  يكون عن اليهود، وبعض
  . يعقوب

املقربة اليت يدفنون ا اليوم موتاهم هي وقف إسالمي يعرف أصالً باسم   إنحىت
وقد أذن املسلمون لليهود باستعماله لقاء جعٍل معني يدفعه اليهود كل سنة  وادي جهنم،

 كما تثبت ذلك سجالت احملكمة الشرعية بالقدس - الوقف، وقد دفعوا فعالً ألصحاب
  . للهجرة) ٩٦٩(و ) ٩٦٨(ذهباً عن سنيت  مئيت دينار - 

   :كيف تشتت اليهود عن القدس

كيف تشتت : وجييب األستاذ عارف العارف عن تساؤل رمبا خطر ببال املرء
إن القدس مدينة يهودية األصل؟ : الذي جرى هلم وهم الذين يقولون اليهود؟ وما
   :الرومان ضربوا اليهود ضربتني قاصمتني يف القدس أن: واجلواب هو

  ).م٧٠(ى يد تيطس األوىل عل

  . ، فلم يبق هلم بعد ذلك أثر واضح فيها)م١٣٥(والثانية على عهد أدريانوس 

   :أعداد اليهود يف القدس قدمياً

القدس شيئاً قروناً عديدة، حىت إن السائح  ومل نعد نسمع عن يهود: ويتابع قائالً
مل جيد ) م١١٧٠(القرن الثاين عشر للميالد  الذي زار القدس خالل) بتاحيا(اليهودي 

) موسى بن جنمان جريوندي(اآلخر  فيها سوى يهودي واحد، وأما السائح اليهودي
  . فيها سوى عائلتني يهوديتني مل جيد) م١٢٦٧(الذي هبط القدس بعد ذلك بقرن واحد 

الشريف أنه كان  فثبت لس الشرع) م١٥٧٢(وأُحصي يهود القدس سنة 
واحلرمان، حىت  ن هؤالء يعيشون عيشة الفقر والذلنفراً، وكا) ١١٥(يعيش فيها يومئذ 

قاضي  ألف قرش أسدي، فأمر) م١٦٦٢(إم عجزوا عن دفع دينهم الذي بلغ عام 
التأجيل  ذا -  وهم من املسلمني -  املسلمني بتأجيل الدفع سنة كاملة، ورضي الدائنون
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السريجاين  ائن حبوشعلى شريطة أن يضع اليهود بيدهم رهناً، فرهنوا كنيسهم الكبري الك
  . جبارة اليهود

سوى مائة  أن عدد اليهود مل يكن) م١٦٨٨(ونرى بعد ذلك بست سنني 
  . ومخسني

   :إنشاء دولة لليهود وازدياد أعدادهم يف القدس

أردنا أن نتابع اإلحصائيات الرقمية لعدد اليهود يف القدس وفلسطني بعد  وإذا
  . نرى ونلمس فرقاً كبرياً) م١٨٠٠ما بعد (مطلع القرن التاسع عشر  ذلك، وخاصة يف

اإلمجايل لليهود من املئات إىل األلوف بل إىل عشرات  فقد انتقل العدد
للفكرة اليهودية اليت تبناها رجال السياسة اإلجنليز أمثال  وذلك نتيجة طبيعية... األلوف
 حتميها بريطانيا يف إنشاء دولة إسرائيلية يف فلسطني) بيكونسفيلد(و) باملرستون(اللورد 

  . اهلند وتؤمن طريق

عامل  وقد أذكت هذه النظرية أحالم اليهود، وأحيت آماهلم يف إعادة جتميعهم من
مقيتاً، ويف نفوس  الشتات، الذي عانوا منه األمرين عقوداً طويلة، وولّد يف أنفسهم انغالقاً

هودية بني طبقات يهود الي فراحوا يروجون لفكرة الدولة... شعوب العامل كراهية وحقداً
  . العامل، وصادفوا يف ذلك جناحاً وإصراراً

   :احصائيات وأرقام 

يف تلك  إحصائية لعدد اليهود) حممد حممد حسن شراب(ويسجل لنا األستاذ 
  : الفترة فيقول

التاسع عشر  كان عدد اليهود يف فلسطني كلها يف النصف األول من القرن
اليهودي،  كر موسى حاييم منتفيوري الثري اإلجنليزيحوايل مثانية آالف يهودي كما ذ

  . هي القدس وطربيا واخلليل وصفد: وكانوا موزعني على أربع مدن

  . يهودي) ١٢،٠٠٠(بلغ عددهم يف فلسطني حنو ) م١٨٤٥ (ويف سنة

  . يهودي يف فلسطني كلها )٢٤،٠٠٠( بلغ عددهم) م١٨٨٢(ويف سنة 

  . فلسطني كلها  يهودي يف)٤٧،٠٠٠(بلغ عددهم ) م١٨٩٠(ويف سنة 
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  . ألف يهودي يف فلسطني كلها) ٥٠(بلغ عددهم ) م١٩٠٠(ويف عام 

  . ألف يهودي يف فلسطني كلها) ٨٥(بلغ عددهم ) م١٩١٤(ويف سنة 

ألف يهودي يف فلسطني كلها، ) ٥٦(بلغ عددهم ) م١٩١٨ - ١٩١٦( ويف سنة
  . بسبب احلرب العاملية األوىل ونقص عددهم يف هذه احلقبة

إىل الزيادة مع العهد  ألف يهودي فعادوا) ٨٣(بلغ عددهم ) م١٩٢٢(ويف سنة 
  . يف فلسطني كلها%) ١١(الربيطاين، وكانت نسبتهم تساوي 

   :مساع يهودية حثيثة لالستيطان

تواجد اليهود يف القدس وفلسطني رافقها  وال شك أن هذه الزيادة املضطردة يف
  . الوجودسعي حثيث المتالك األراضي وتثبيت 

وقد دلت بعض احملفوظات امللكية املصرية اليت توثق فترة دخول جيش حممد علي 
فلسطني، أن تصرحياً من احلاكم املصري للقدس صدر بترميم كنيس اليهود على  باشا

  . يزاد شيء على املباين القدمية شرط أن ال

أحد وكان  -  الفترة يف تلك كما أن جملس الشورى الذي ينظم شئون القدس
األراضي واملصابن واملعاصر،  تلقى طلباً من اليهود بالسماح هلم بتملك -  أعضائه يهودياً

الشورى طلبهم ومل يسمح  وممارسة التجارة باحليوانات وزراعة احملاصيل، فرفض جملس
: باشا أجاب على الطلب بقوله هلم بغري االشتغال بالتجارة، وملا رفع القرار إىل حممد علي

األجانب نظراً لعدم وجود سوغ  بيع األراضي يف القدس ونواحيها إىل اليهودال يسمح ب
  ... شرعي هلذا العمل

قانوناً حرمت فيه اهلجرة اليهودية ) م١٨٨٢ (وقد أصدرت احلكومة التركية عام
دولية عادت فسمحت هلم بالدخول للعبادة  وشراء األراضي مطلقاً، مث بعد تدخالت

  . خطأً فادحاً  وكان هذا التراجعوالبقاء ثالثة أشهر فقط،

   :واهلجرة املفتوحة... وعد بلفور

الربيطاين وجد اليهود املالذ اآلمن والرعاية املثلى، فاكتسبوا  ويف ظل االحتالل
   :اثنني كانا من أسوأ وأشد األمور على املسلمني يف فلسطني من اإلنكليز أمرين
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لى لسان وزير خارجيتهم اللورد الذي منحه اإلجنليز ع الوعد املشئوم: أوهلما
  ).م١٩١٧ تشرين الثاين عام ٢(روتشيلد يف  بلفور إىل اليهود بوساطة زعيمهم

روتشيلد، يسرين جداً أن أبلغكم بالنيابة عن  عزيزي: إذ أرسل إليه خطاباً نصه
تنظر بعني الرضا إىل إنشاء وطن قومي للشعب  حكومة جاللة امللك بأن حكومة جاللته

ذلك، على أن ال جيري شيء يضر باحلقوق  يف فلسطني، وتبذل اجلهود يف سبيلاليهودي 
يضر مبا لليهود من احلقوق واملقام السياسي يف  الدينية واملدنية لغري اليهود يف فلسطني، أو

  . غريها من البلدان

قوبل بالرفض الشديد والقلق العميق يف فلسطني، وعموم بلدان  هذا الوعد الذي
  . كان معهم من املسيحيني اركهم فيه مناملسلمني وش

وفلسطني عامة فتحت  أن أبواب اهلجرة اليهودية إىل القدس خاصة: وثانيهما
اإلجنليزي إىل ستمائة ألف  على مصراعيها، فارتفع عدد اليهود يف اية عهد االنتداب
القدس وحدها، ونتج عن  يهودي يف فلسطني كلها، منهم مائة ألف يهودي يف مدينة

واملستشفيات، وأصبح وجودهم  ذلك أن أصبح لليهود عدد كبري من الكنائس واملدارس
العريب اإلسالمي يف تلك األرض  واضحاً للعيان، بل منافساً يف كثري من األحيان للوجود

  . املقدسة

  ):املبكى(اليهود وحائط الرباق 

الفترة   القدس يفوإذا تتبعنا احلوادث اليت تدل على حماولة اليهود إثبات الذات يف
القدس  األخرية، نرى أم مل يعرف هلم جتمع واضح إلعالن عبادام يف منطقة معينة يف

  . سواء عند حائط الرباق أم غريه، إال يف عهد إبراهيم باشا ابن حممد علي

دون إحداث ضجيج، ) املبكى(فقد كانوا أوالً من قبل يقفون عند حائط الرباق 
 لتهم بإبراهيم باشا أصبحوا يعلنون عن وجودهم بالبكاء والعويلاشتدت شوكتهم لص وملا

  ).م١٨٣٩ - ه١٢٥٥(كما تقول الوثيقة املنقولة من احملفوظات املصرية عام  - والصراخ

رفعت عريضة ) م١٨٤٠ - ه١٢٥٦حمرم (وتفيدنا تلك احملفوظات امللكية أنه يف 
 طلب السماح ألحد اليهود بتبليطاليهود إىل حاكم القدس بواسطة القنصل الربيطاين ت من

 تنفيذاً لنذر قطعه على نفسه، وبعد مداوالت ومشاورات) عند حائط املبكى(زقاق الرباق 
 على مستوى متسلم القدس وغريه من املسئولني رفع األمر إىل حممد علي باشا الذي أى

 ب منع اليهودبوجو: (األمر بصورة قاطعة بأمره الذي أرسله إىل إبراهيم باشا يقول فيه
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 عن تبليط الرباق يف القدس الشريف، وعن رفع أصوام فيه، وإبقاء القدمي على قدمه
  ).عمالً بنصوص الشرع الشريف

   :إفراغ القدس من املسلمني وشحنها باليهود

 وإذا ما أردنا أن نتابع قراءة إحصائية ويد مدينة القدس، وتغيري تركيبة سكاا
وهو ) م١٩٦٧( الربيطاين، مث قيام دولة إسرائيل، نرى أنه يف عام من حيث اية االحتالل

القدس  عام احتالل اجلزء الشرقي من القدس والضفة الغربية وسيناء بلغ عدد اليهود يف
هذا العدد إىل  بزيادة مائة ألف عن اية االحتالل الربيطاين، مث ارتفع)  ألفا١٩٨ً(وحدها 

) آالف ٤٠٦) (م١٩٩٣(ينما بلغ العدد عام ، ب)م١٩٧٥(يهودي عام )  ألف٢٦٠(
الضغط  فإذا ما تذكرنا أن كل وسائل)... م١٩٩٨(عام )  ألفا٤٢٠ً( يهودي يف القدس و

 ١٩٤٨(والتهجري والقتل والتخويف مورست ضد املسلمني يف القدس وغريها فيما بني 
 س من املسلمنيمما دفعهم إىل هجرات متتالية نرى كيف يتم إفراغ مدينة القد) وحىت اآلن

  . ضمن خطة مدروسة ماكرة

   :جمامالت عثمانية خطرية

كل أوامر املنع والتضييق على غري املسلمني فيما خيص  ومما يعجب له املرء أن
املسئولني أن يتقرب إىل اليهود أو الربيطانيني ببعض  ملكيتهم للقدس، مل متنع بعض
  . اً منطقياً أبداًمما ال جند له تفسري األراضي أو األماكن يف القدس

 املدرسة )هـ١٢٧٣(الفرنسيني سنة  وأبرز مثال على ذلك أن العثمانيني أهدوا
  . كنيسة الصالحية اليت أوقفها صالح الدين مدرسة فحولوها إىل

  أهدى السلطان عبد العزيز ويل عهد بروسيا)هـ١٢٨٥ -  م١٨٦٨(ويف سنة 
األملان  ه كذلك صالح الدين، فأنشأ عليهفردريك ويلهام جزءاً من البيمارستان الذي أوقف

  ).أو الدباغة(كنيسة املخلّص 

أهدى إليه ) م١٨٩٨(الثاين للقدس عام  وأثناء زيارة اإلمرباطور األملاين غليوم
مساحتها دومنني فبنيت عليها كنيسته  السلطان عبداحلميد قطعة أرض على جبل صهيون

  . نياحة العذراء

  



 

)١٧٣( منرب التوحيد واجلهاد



 
   :ملف القدس زاخر

شىت تتعلق بالقدس تارخياً وفضائل، ورجاالً  استعرضنا يف جولة مفصلة أوراقاً
  ... وحتريراً، ونئة وتعزية وممالك، وأفراحاً وأحزاناً، وسقوطاً

ثاين مسجد وضع يف  لقد فتحنا ملف القدس على مصراعيه فرأينا مسجدها
عليهما السالم بعد أن  جر إبراهيم اخلليل مع لوطاألرض بعد املسجد احلرام، ورأيناها مها

واألسباط، وملْك  ضاقت ما أرض بابل، ورأيناها وهي حتتضن نبوة إسحاق ويعقوب
ومعجزةَ مرمي وإجنيلَ عيسى  داود وسليمان، وتوراةَ موسى وهارون، وعبادةَ زكريا وحيىي،

  . الموس وإسراَء حممد ومعراجه، على كل نيب منهم ألف ألف صالة

مبا فيه  ورأينا يف القدس رأي العني املسجد األقصى درة القدس بل قبلة األنبياء،
فاملآذن  من مصلى جامع فوق املصلى املرواين، إىل جوار قبة الصخرة، والقباب األخرى،
الفريدة  األربع الشاخمة فوق أسوار املسجد، واألبواب الشهرية يف ذلك السور، واملساطب

املساطب، مث  لقات العلم والدرس فوقها، فاحملاريب العديدة اليت تزيناليت لن تنسى ح
  . األسبلة الكثرية وغري ذلك من املعامل واآلثار

ذكرياته القدسية بالفاتح األول عمر بن اخلطاب، وقائد جيشه  ومر بنا التاريخ يف
هم شكراً هللا والصحابة الكرام والتابعني األخيار الذين سجدت جباه أيب عبيدة بن اجلراح،
من فتح باهر، جدده بعد حني كل من نور الدين الشهيد وخلفه  على ما أوالهم إياه

تلك نظرة جمملة على الوقفات اليت ... ورائهما أمراء املسلمني صالح الدين األيويب، ومن
  . سبقت منا وسلفت

   :حمطات مهمة يف القدس

أشري " نيف للقدس الشريفامل اد"وإنين يف ختام هذه احللقات املسلسلة حول 
   :أخرياً إىل النقاط التالية

  

  



 

)١٧٤( منرب التوحيد واجلهاد



   :الصراع القدس حمور: أوالً

الفلسطينية  أمجع كل املفكرين واملسئولني املسلمني يف هذا الزمن على أن القضية
على أن  ، وأمجعوا)الشرق األوسط(حمور استقرار واضطراب املنطقة العربية املسماة 

عند  راع يف هذه القضية الشائكة ملا هلا من أمهية قصوىالقدس الشريف هي جوهر الص
للمسلمني  وعند غريهم من النصارى واليهود، فهي بالنسبة -  وهذا ما يهمنا -  املسلمني

يف نظرهم  أرضهم اليت يعيشون عليها وميلكوا حالياً، وهم أصحاا وسكاا، مث إا
وأربعمائة سنة،  رخيهم منذ أكثر من ألفمدينة ارتبطت ا كثري من احلوادث اهلامة يف تا

ومدفنهم ومأرز  وهي كذلك قبلتهم األوىل ومعراج نبيهم وإسراؤه وجممع األنبياء
الطائفة  الصاحلني ومعتكفهم، وهي عندهم أرض احملشر واملنشر، وهي عندهم موطن

  . إىل غري ذلك من االعتبارات الدينية العديدة... املنصورة يف الدين

م إىل ذلك موقعها اجلغرايف اهلام يف وسط بالد املسلمني وكوا ذات ما ض فإذا
وطبيعة خالبة وجو معتدل وساحل على البحر املتوسط طويل وإطاللة على  خريات وفرية
  . مهمة البحر األمحر

 إذا ما مجع ذلك كله استخلصنا حقيقة ال مراء فيها وال جدال وهي أن حياتنا
 تطورنا ووحدتنا يف املستقبل وإحساسنا باألمن واالستقرارووجودنا كأمة عربية مسلمة و

األقصى،  يف بالدنا وعلى أوالدنا مرتبط ارتباطاً وثيقاً وأساسياً بفلسطني والقدس واملسجد
  ).الشريف اد املنيف للقدس"وهذا وال شك مما أثار احلاجة وأكدها للحديث عن 

   :اليهود مصدر اضطراب وقلق للمنطقة: ثانياً

الرامية ليس إىل احتالل فلسطني وحدها، بل إىل احتالل ما بني  ن خطط اليهودإ
أراٍض عربية مسلمة، بل إىل إخراج أهل هذه املنطقة منها وجريهم  الفرات إىل النيل من

اليهودية اليت تنادي بأن هذه أرض ال شعب فيها يسعى إليها شعب ال  وحتقيق املعادلة
... ائق املادية واحلقائق التارخيية مما يتعلق بفلسطني والقدسحتريف الوث أرض له، بل إىل

أكرر ... وإذا أردنا أن نتتبع بعض... يعد خافياً وال مستوراً وال مستحى منه كل هذا مل
   :وليس مجيعها، نسوق بعض اإلحصائيات والوقائع على الوجه التايل... األدلة بعض

  

  



 

)١٧٥( منرب التوحيد واجلهاد



   :استيطان يهودي مفتوح يف القدس 

وهي األحياء احلديثة اليت (وغربية  )وهي املدينة القدمية(شرقية : قدسان القدس 
  :غالب أهلها من اليهود

السكنية اليهودية يف القدس الشرقية اثنيت عشرة مستعمرة  بلغ عدد الوحدات) أ
الشرقية قرابة مخسني ألف وحدة سكنية يضاف إليها اثنيت عشرة  يهودية حتيط باملدينة
وهذا وال شك يقصد به تغيري الوضع السكاين للمدينة ليصبح  مقترحة،ألف وحدة سكنية 

  . اليهود أغلبية ساحقة فيها

   :اإلعتداء على املقدسات اإلسالمية

مت تدمري أكثر ) م١٩٤٨(أرض فلسطني عام  بعد احتالل اليهود ألجزاء من) ب
أي ) ٤٨(منها يف ما يسمى مناطق ال مسجد واالعتداء عليها ومل يبق) ١٢٠٠(من 

مسجد إىل اآلن مل تسلم ) ١٠٠(يقارب  األراضي اليت احتلها اليهود بعد ذلك العام إال ما
  . أمثلة لذلك) القدس لنا (وقد أورد كتاب. من بعض االعتداءات واإلهانات

املساجد إىل كنيس  قامت املؤسسات الرمسية اليهودية بتحويل بعض: يقول
حول إىل  الكرمل ومسجد أبوالعون، وبعضهايهودي، كمسجد العفولة ومسجد طرية 

 مخارة كمسجد قيسارية، وناد ليلي كمسجد السكسك يف منطقة يافا ومسجد عسقالن
 ويف القدس مت تغيري الكثري من. ما زال يستعمل كمطعم ومتحف، وغريها الكثري الكثري

 مششوم (معامل قبور املسلمني وكتبوا عليها كتابات عربية، فبعضها زعموا أنه ضريح
... حسب زعمهم) الياهو(وقرب النيب ) دان بن يعقوب(وآخر قرب الصديق ) اجلبار

صحيفة هاآرتس اليهودية ضمن تقرير مفصل حول االعتداءات اليهودية على  وكشفت
 واملقابر، وجاء التقرير بعد االعتداءين اللذين اكتشفا حبق مسجد البحر يف طربية املساجد

  منطقة الساحل حيث قام يهودي حاقد ليلة اخلميس املوافقومسجد وادي احلوادث يف
 دم املسجد بشكل كلي، وذكر التقرير أن اليهود املتدينني حولوا العديد) م٣/٢/٢٠٠٠(

  . العربية من مقابر املسلمني إىل مزارات لليهود بعد أن كتبوا على جدراا كتابات باللغة

   :املساجد املتضرر األكرب

موضحاً لالعتداءات على املساجد اإلسالمية نسوق  ا سبق وبياناًوتفصيالً مل) ج
) م١٩٤٨(إهانات اليهود يف مناطق احتلت بعد عام  أمساء أربعة عشرين مسجداً تناولتها



 

)١٧٦( منرب التوحيد واجلهاد



ومسجد  - قضاء صيفا -  ومسجد طرية الكرمل مسجد العفولة ومسجد كفريتا: وهي
حول كل منها إىل كنيس  - ةالرمل قضاء -  مسجد وادي حنني -  صفد -  مقام يعقوب

فحول  -  قضاء صفد -  الزيتون ومسجد عني - قضاء عكا - يهودي، أما مسجد البصة
 - قضاء حيفا -  حوض أحدمها إىل حظرية للخراف واآلخر للبقر، وأما مسجد عني

 -  السكسك والطابق العلوي من مسجد - ساحل حيفا -  واملسجد اجلديد يف قيسارية
 فحول كل -  القدس -  د جمدل عسقالن وسقف مسجد املاحلةوجزء من مسج -  يافا

 -  ومسجد السوق -  صفد -  منها إىل مطعم ومخارة وناد ليلي، وأما املسجد األمحر
قمحول كل  - بئر السبع -  واملسجد الكبري -  كريات مشونة -  ومسجد اخلالصة - صفد

 -  عكا - ربجمتحف أو ملتقى للفنانني أو معرض للصور، وأما مسجد ال منها إىل
فمحول إىل  -  صفد - لشئون الطلبة اجلامعيني، ومسجد القلعة فمحول إىل مكاتب

فمحول إىل  - غريب حمطة الوقود - الدار البيضاء غريب نني مكاتب لبلدية صفد، ومسجد
فمحول إىل مكاتب ملهندسي  - ساحل حيفا -  قيسارية واملسجد القدمي يف. مكاتب

. بئر السبع فمحول إىل دكان لشخص يهودي صغري يفشركة التطوير، واملسجد ال
 قضاء عكا -  مسكناً له، ومسجد الزيب ومسجد الطابية مغلق ويستخدمه أحد النصارى

مغلق  -  اجلوالن -  ومسجد احلمة حول إىل خمزن لألدوات الزراعية ملنتزه أخزيف، - 
  . املطعم ويستخدم خمزناً ملطعم قريب منه خيزن فيه اخلمور ومواد

ويد األرض واألمساء والتعليم:   

األخرى يف ويد القدس على استعمال اإلرهاب مبا  وتنصب حماوالت اليهود) د
املدينة، وعلى جتميد تنفيذ أحكام احملاكم الشرعية  فيه هدم العقارات كوسيلة لطرد سكن

ف أل) ١٣١(حىت بلغت األراضي املصادرة يف القدس  اإلسالمية، وعلى مصادرة األراضي
الساحات والشوارع العربية بأمساء يهودية، وعلى  دومن، وعلى استبدال أمساء الكثري من

الشرقية لترسيخ مبدأ أن القدس عاصمة أبدية  نقل الوزارات واملؤسسات إىل القدس
ضد االحتالل، وعلى إخضاع التعليم العريب  لليهود، وعلى إبعاد املواطنني الناشطني

  . إدارية وجتارية وإعالمية لك من إجراءاتلإلشراف اليهودي، وغري ذ

   :حارة املغاربة وصمة عار لليهود

 - م١٩٦٧(أول عمل قام به اليهود بعد احتالهلم مدينة القدس سنة   كان)هـ
عنوة على حائط الرباق، مث عمدوا إىل حارة املغاربة فأطلقوا فيها   االستيالء)هـ١٣٨٧

 حتديداً يف اليوم الرابع بعد احتالهلم القدس، ومل بتسويتها يف األرض اجلرافات اليت قامت
عائلة من أبناء حارة ) ١٣٥(وتنج عن ذلك تشريد . املغاربة أثراً أبداً تترك يف حارة



 

)١٧٧( منرب التوحيد واجلهاد



داراً أخرى جماورة ) ٣٤(فرداً، كما مت نسف ) ٦٥٠(املسلمني، عدد أفرادهم  املغاربة
... فرداً آخرين) ٣٠٠( حوايل للبالستيك وشرد سكاا وعماهلا البالغ عددهم ومصنعاً

 الضروري أن نبني أنه كان يف حارة املغاربة قبل أن دم أربع جوامع واملدرسة ومن
 وقد حولت هذه احلارة اإلسالمية التراثية اليت كانت دائماً... األفضلية وأوقاف أخرى

 امتشري إىل تعلق املسلمني من أهل الغرب بالقدس وارتباطهم ا وحبهم هلا كإخو
  ).حائط الرباق(الشرقيني إىل ساحة حلائط املبكى اليهودي 

   :ال ينسون القدس وال ييأسون من حتررها املسلمون: ثالثاً

مجيع أوقام خبطورة بقاء القدس حتت  يشعر املسلمون كافة يف كافة بلدام ويف
تلف جتمعام فيما بينهم ويقررون يف خم االحتالل اليهودي، وهم دائماً وأبداً يتنادون
الفردي واجلماعي جبميع صوره لتخليص  ومؤمترام ومؤسسام وهيئام وجوب العمل

وعلى سبيل املثال ... اليهود الغاصبني القدس وفلسطني وسائر بالد املسلمني من رجس
اإلسالمية التابع لألزهر الشريف، املنعقد يف  والتذكري فإن املؤمتر الرابع مع البحوث

   :الرابع ما يلي جاء يف قراره) م١٩٦٨( عام القاهرة

الديين يف  يهيب املؤمتر باملسلمني يف كل مكان أال يغفلوا حلظة عم واجبهم(
أول  ختليص بيت املقدس وسائر األرض احملتلة، واحلفاظ على قداسته وعروبته، فهو

 عراجه،القبلتني وثالث احلرمني الشريفني ومسرى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وم
املسلمني  ويؤكد املؤمتر الفتوى الدينية الصادرة من علماء... ومثوى الشهداء من صحابته

 )هـ١٣٨٧ ( مجادى األوىل سنة١٧وقضام ومفتيهم يف الضفة الغربية باألردن بتاريخ 
الديين  واملتضمنة أن املسجد األقصى املبارك مبعناه) م١٩٦٧( أغسطس سنة ٢٢املوافق 

احمليطة  األقصى املبارك املعروف اآلن ومسجد الصخرة املشرفة والساحاتيشمل املسجد 
انتهاكاً حلرمة  ا وما عليه السور وفيه األبواب، وأن العدوان على أي جزء من ذلك يعترب

مسجد إسالمي  املسجد األقصى واعتداء على قدسيته، وأن احلرم اإلبراهيمي يف اخلليل
  ).ه يعترب انتهاكاً حلرمته وقدسيتهمقدس وكل اعتداء على أي جزء من

ومثل هذه القرارات املعربة عن بعض ما جييش يف نفوس املسلمني تكرر أكثر من 
 جاء )هـ١٣٩١/م١٩٧١(ففي املؤمتر السادس مع البحوث اإلسالمية املنعقد سنة . مرة
   :املؤمترين قول

عني على كل  بح فرضيؤكد املؤمتر قراراته السابقة بأن اجلهاد بالنفس واملال أص(
  ...)النفري العام مسلم ومسلمة، ولذلك يدعو املؤمتر املسلمني مجيعاً أينما كانوا إىل



 

)١٧٨( منرب التوحيد واجلهاد



   :وأضاف املؤمتر

اإلسالمية ملك للمسلمني مجيعاً ال  إن املسجد األقصى املبارك وسائر املقدسات(
 األراضي وأن كل حل ال يعيد مجيع ميلك أحد التصرف فيها أو االنتقاص من قدسيتها،
هو حل مرفوض  - سيادة وإرادة - احملتلة إىل العرب ويف مقدمتها مدينة القدس بكاملها

الصور مرفوضة كرفض  مجلة وتفصيالً، كما أن فكرة تدويل القدس بأية صورة من
  ).ويدها

   :احلديث عن القدس جهاد بالكلمة واحلرف: رابعاً

  على أجماد تلك البلدة العظيمةإن االهتمام بتاريخ بيت املقدس وإطالع الناس
 املقدسة قدمياً وحديثاً عمل جليل، وضرب من ضروب التذكري حبقوق املسلمني، وهذا ما
 حاولت بذل اجلهد بصدده، وجتريد القلم واللسان ألجله، فأسأل اهللا سبحانه أن جيعل

 وجههيف ميزان حسنايت، وأن يكون خالصاً ل) اد املنيف للقدس الشريف(عملي هذا 
  . الكرمي، إنه على ما يشاء قدير

  وانا أن احلمد هللا رب العاملنيوآخر دع

  

  

  
  

  مت تنـزيل هذه املادة من
  منرب التوحيد واجلهاد

  
http://www.tawhed.ws  

http://www.almaqdese.com 
http://www.alsunnah.info  

  
  

http://www.tawhed.ws
http://www.almaqdese.com
http://www.alsunnah.info

