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ملّخص:

اأهمِّ  باإْبراز  وذلك  امل�سلمني،  عند  ومكانتها  التاريخية  القد�س  اأهمية  الدرا�سة  تتناول 
ِفها اإْحدى دعائم الوجود العربي الإ�سالمي  املعامِل التَّاريخيَّة والدينية املوجودة فيها، بو�سْ
وارتباطه فيها. وقد بينت الدرا�سة مكانة امل�سجد الأق�سى وقبة ال�سخرة من خالل امل�سادر 
التاريخية، فامل�سجد الأق�سى من اأهم املعامِل التَّاريخيَّة الإ�سالمية املوجودة يف هذه املدينة؛ 
فاإليه اأ�رشي بالنبي حممد عليه ال�سالة وال�سالم. وهو اأوىل القبلتني وثالث احلرمني. وتعد 
الإ�سالمية  العربية  احل�سارة  معامل  من  ال�رشيف؛  القد�سي  احلرم  قلب  يف  الواقعة  ال�سخرة 

املهمة.

اأهمية هذين املعلمني احل�ساريني، ومكانتهما يف نفو�س امل�سلمني  الدرا�سة  تناولت 
الدرا�سة يف مرحلة خطرية مير بها  التي طراأت عليهما. وتاأتي هذه  التاريخية  والتطورات 
امل�سجد الأق�سى، فاحلفريات حتته، ويف حميطه مل تتوقف، بحثًا عن الهيكل املزعوم، ويبدو 
اأن الهدف من وراء ذلك كله هو تزييف احلقائق وطم�سها، وفر�س واقع جديد على الأر�س 
الإ�رشائيليني  الآثار  علماء  من  واحد  غري  به  �رّشح  ما  وهو  والوهم،  الأ�سطورة  على  قائم 
اأنف�سهم، ومنهم الدكتور" زئيف هريتزوج" الذي قال:"بعد �سبعني عاما من احلفريات املكثفة 

يف اأر�س اإ�رشائيل، مل يكن هناك �سيء على الإطالق، حكايات الآباء جمرد اأ�ساطري".
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Abstract:  

 
     This study deals with the historical importance of Jerusalem and its status 
among Muslims by highlighting the most important historical and religious 
sites located there which represent one of the pillars of the Arab-Muslim 
presence and its association with them. The study highlighted Al-Aqsa 
Mosque and the Dome of the Rock through the historical sources. Al-Aqsa 
Mosque is one of the most important Islamic historical monuments in this 
city; it’s the place where Prophet Muhammad, peace be upon him, ascended 
to heaven. It is Islam’s first qebla, and Islam’s third holiest shrine. The rock, 
which is located in the heart of Al-Haram Al-Sharif, features the important 
Arab-Islamic civilization. 

        The Study also discussed the importance of these civilization 
features, and their value in the hearts of Muslims as well as the historical 
developments that have taken place in them. The study comes in a critical 
phase for Al-Aqsa Mosque with The Jewish non stopping excavations beneath 
it and in the surroundings, in search for a temple. The goal is to falsify and 
cover the facts.of these excavations.

These attempts aim to create new realities that are based on false myths 
and illusions.

 The answer to these excavations can be found in the saying of Dr. 
“Ze’ev Herzog,” the Israeli archaeologist: “After seventy years of intensive 
excavations in the land of Israel, there was nothing at all, stories of parents 
are just myths”.
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مقدمة:
ُيكتُب  التاريخ حمفوفة بكثري من املخاطر، وهنا تراودين دائما فكرة كيف  اإن كتابة 
التاريخ؟ فاملوؤرخون الرومان متكنوا من اإيجاد عالقات بني الأ�ساطري الدينية والإمكانات 
الب�رشية، وا�ستطاعوا اأن يعطوا هذه الأ�ساطري مظهراً تاريخيًا، و�سوبوا كَل انتباههم اإىل ذاتهم، 

وا�ستطاعوا اأن يدمروا ال�سعوب، كي يبنوا اإمرباطورية، ون�سبوا اإىل اأنف�ِسهم قيادة العامل)1(. 
ارتبطت مدينة القد�س ب�سعب فل�سطني، واإن اأ�سماءها اأ�سلية عرب تاريخها الطويل، اأما 
بعد الحتالل الإ�رشائيلي؛ فقد طراأت وتطراأ تغريات على اأ�سماء كثري من املدن الفل�سطينية، 
لعمليات  وخ�سوعها  للحقيقة،  مفتعل  تزوير  من  القد�س  مدينة  بحق  يرتكب  ملا  واملراقب 
تغيري ق�رشي، وما يرتتب عليه من تغيري للحقيقة؛ وذلك اأمر ل ينبغي غ�س الطرف عنه ملن 

اأراد اأن يكتب تاريخًا حقيقيًا يت�سم بالتجرد واملو�سوعية.   
ويركزون  الطويل،  الفل�سطيني  التاريخ  م�سادرة  فكرة  من  املوؤرخني  بع�س  ينطلق 
على اإ�رشائيل القدمية دون درا�سة تاريخ فل�سطني القدمي، مع ما يف ذلك من ا�ستبعاد ل�ستى 
العربي  الطابع  تغيري معاملها، ونزع  اأجل  فل�سطني، من  املكونة لرتاث  الأ�سا�سية  العنا�رش 
الإ�سالمي عنها، وامل�سدر الوحيد لأخبارهم هو التوراة الإ�رشائيلية، التي تعتمد على الأحالم 
والذكريات ب�سهادة كثري من املوؤرخني، والتي ل ت�سمد اأمام الأدلة العلمية التاريخية املوثقة، 
فمن املعروف اأن اأور�سليم بقيت خربة مدة طويلة حتى عام 135م، عندما ثار اليهود بقيادة 
باركوخبا، فقام الإمرباطور الروماين )هدريان( باإخماد الثورة، ودمر اأور�سليم مرًة ثانية بعد 
تيط�س الروماين الذي دمرها �سنة 70م، ومنع هدريان اليهوَد من دخول )القد�س(، و�سماها 
مدينة ) اإيليا كابيتولينا Aelia Capitolina()2(- اأي اإيليا العظمى-؛ وهكذا عفت جميع الآثار 
اأ�سبحت ذكريات، وانقطعت �سلتهم بها مدة ثمانية ع�رش قرنًا  القد�س، حتى  اليهودية عن 
متوا�سلة، فلم ي�سكنها بعد عام 135م، وملدة األف �سنة يهودي واحد. كما مل يكن فيها يف 

القرون اخلم�سة التي تلت هذه املدة اأكرث من خم�سني يهوديًا)3(.
اإن �سمة التاريخ الذي يكتبه موؤرخون ينتمون اإىل عقلية اإق�ساء الآخر: هي »تعظيم« 
الوجود اليهودي احلديث يف املدينة، بحيث يبدو جمتمعها الفل�سطيني الأ�سلي عرب تاريخها 

املتوا�سل دونيًا بالقيا�س مع م�ستوطنيها اجلدد. 
اإن الثابت تاريخيًا؛ وما اأثبتته املكت�سفات الأثرية والوثائق يف تل العمارنة يف �سعيد 
م�رش، اأن الكنعانيني العرب هم اأول ال�سعوب التي هاجرت من جزيرة العرب وا�ستوطنت القد�س، 
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واأن�ساأت مدنًا عدة منها: عكا، وغزة، واأ�سدود. واليبو�سيون هم: بطن من الكنعانيني؛ وهم الذين 
اأن�ساأوا مدينة القد�س، وقد �سميت با�سمهم »يبو�س«، و�سهدت مدن فل�س�سطني بف�سل الكنعانيني 

ازدهاراً وا�سحًا، وكانت كل مدينة ت�سم معبداً اأو اأكرث وبع�س املرافق العامة)4(. 
لقد ظلت يبو�س اإىل عهد �سيدنا داود مدينة كنعانية مل يدخلها غري اليبو�سيني؛ ومل يكن 
لبني اإ�رشائيل وجود فيها، باعرتاف العهد القدمي، الذي يتحدث عن رجل من بني اإ�رشائيل 
كان برفقة زوجته، وخادمه يف �َسَفر، واأدركهم الليل، فتقول التوراة: »وفيما هم عند يبو�س، 
ونبيت  هذه،  اليبو�سيني  مدينة  اإىل  منيل  تعال  ل�سيده:  الغالم  قال  جداً،  انحدر  قد  والنهار 
فيها؛ فقال له �سيده: ل منيل اإىل مدينة غريبة، لي�س اأحد من بني اإ�رشائيل فيها«)5(، وجاء 
يف التوراة اأي�سًا:»ذهب داود وكل بني  اإ�رشائيل اإىل اأور�سليم اأي يبو�س، وهناك اليبو�سيون 
�سكان الأر�س، وقال يبو�س لداود: ل تدخل عليَّ هنا«)6(. وهنا يت�سح اأن مدينة القد�س غريبة 

على بني اإ�رشائيل، ول تخ�سهم ولي�س فيها �سكن لهم.
القد�س مدينة اليبو�سيني، �سميت بع�رشات الأ�سماء تبعًا اإىل غزاتها الذين احتلوها، مت 
خاللها تدمريها ثم اإعادة بنائها، كان الهدف من الحتالل ال�سيطرة على هذه املنطقة، اإل 
اأن اأهلها ظلوا متم�سكني باأر�سها رغم كل الظروف القا�سية التي عانوا منها. اإن يف توايل 
النكبات على مدينة القد�س دللت واأبعاد عديدة، تنفرد فيها دون غريها من مدن العامل، 
منها خلودها وا�ستمرارها اآلف ال�سنني، فقد كانت تخرج من كل حمنة اأعظم واأكرب من �سائر 
اأ�سالفها. ولي�ست عظمتها يف اأنها مدينة اليبو�سيني فح�سب، بل لأنها كانت الأعظم قد�سية 

يف العامل القدمي، وما زالت حتى الآن. 
متيزت املدينة يف عقيدة امل�سلمني، ونفو�سهم بعد اأن خ�سها اهلل مبعجزة الإ�رشاء، من 
امل�سجد احلرام اإىل امل�سجد الأق�سى، والعروج منه اإىل ال�سموات العال كما دلت الآيات الكرمية، 
وظّل هذا املكان املقد�س قبلة للم�سلمني طيلة ثالث ع�رشة �سنة يتوجهون اإليه يف عباداتهم 
و�سلواتهم، حتى ال�سنة الثانية للهجرة )610-623م(، وظلت القد�س حتتل مكانتها املقد�سة 
يف قلوب الأمتني العربية والإ�سالمية وعقولهما)7(، الأمر الذي جعلها حمور ال�رشاع العربي 
الإ�سالمي مع كل القوى الغازية الأخرى، لكن امل�سلمني اعتنوا عناية �سديدة باملدينة املقد�سة؛ 
ا�ستطاع  ثم  1187م(؛  492هـ/1099–  )583هـ-  ال�سليبي  الحتالل  حتت  وقعت  حتى 
�سالح الدين الأيوبي حتريرها، ثم وقعت حتت الحتالل الإ�رشائيلي منذ عام 1967م، حيث 
فقد  الدينية؛  وملكانتها  والتهويد،  الطم�س  حماولت  خالل  من  اخلطر  دائرة  القد�س  دخلت 
اعتنى امل�سلمون بالأحاديث املتعلقة بها، واإنها لكثرية يف كتب احلديث، وقد اأفرد علماوؤنا 

من ال�سلف كتبًا يف تاريخ القد�س، وف�سائلها، منها املطبوع، ومنها املخطوط. 
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العهد  حديث  الت�سكل  هذا  اأن  اإل  الأكرب،  الإ�رشائيلي  التجمع  الآن  القد�س  مدينة  ت�سكل 
اختلقه  بتاريخ  تكوينه،  ا�ستكمل  الديني  النتماء  هذا  اأن  ومع  وانتماوؤه،  �سلته  حيث  من 
الإ�رشائيليون، هذا التاريخ الذي ي�سور كل اإ�رشائيلي راهن، وكاأنه ينحدر عن �سيدنا داوود 
يف  الدين  وياأتي  لأهدافهم،  دعمًا  الو�سائل  جل  ا�ستخدمت  وقد  جد؛  عن  اأبًا  ال�سالم  عليه 
مقدمتها؛ فثمة معطيات توؤكد اأن هذا »التاريخ«، مل يتكون اإّل باإ�سباع »العقل الإ�رشائيلي«، 
و�سحنه بالأ�ساطري بعد حمو الذكريات وال�سواهد احليَّة التي ت�سري اإىل انتماء فل�سطيني لهذا 

املكان. 
واإعادة  وهدم،  تدمري،  من  الطويل  تاريخها  عرب  القد�س  له  تعر�ست  ما  ُينكر  اأحد  ول 
بناء، ول اأحد ينكر اأي�سًا اأن املدينة تتعر�س لعملية حمو م�ستمرة للذاكرة بحيث تبدو فيها 
�سورة �سكان القد�س اليوم كورثة اأ�سيلني ومتوا�سلني ليهود الأم�س، ومن هم قبلهم و�سوًل 
اإىل النبي داود عليه ال�سالم، وهذا ما يتنافى - يف حدود ما اأعلم - مع معطيات تاريخية 
حمايدة يثبت البحث فيها احلداثة الطارئة للوجود اليهودي يف القد�س، والتي توؤكد، يف تاريخ 
املدينة الطويل عرب احتاللها وهدمها مرات كثرية - حقيقة مفادها: اإن املجموع العام لتلك 
الحتاللت كان ميثل اجلانب املظلم، ول ي�ستطيع اأي اإن�سان اأن يغ�س النظر عن هذه احلقيقة 
الذي اختلقه  التاريخ  اأوهام  التي كانت تنتهي بانهيارها وتفككها وت�ستتها. وما  اجلائرة، 
م�سوغات  اأجل خلق  للحقيقة من  وتزويراً  �سحن معلومات خاطئة،  اإل  لدولة،  الإ�رشائيليون 
اأحوال املدينة على قاطنيها  اأر�س فل�سطني، فلم يقت�رش تزوير  امتالك  لتحقيق هدفهم يف 
الأ�سالء فح�سب، بل امتد اإىل تبديل معاملها وتغيريها لنزع الطابع العربي الإ�سالمي عنها.  
يفتقر امل�رشوع الإ�رشائيلي اإىل اأي م�سوغ تاريخي للوجود، وهو كغريه حالة طارئة 
على املنطقة، واإن �ساهداً من اأهله يك�سف عن زيف معتقداتهم، فقد �رّشح »زئيف هريتزوج« 
عامل الآثار الإ�رشائيلي بخ�سو�س احلفريات حتت امل�سجد الأق�سى؛ بقوله: »بعد �سبعني عامًا 
من احلفريات املكثفة يف اأر�س اإ�رشائيل، مل يكن هناك �سيء على الإطالق، حكايات الآباء 
يف  الفرن�سي  التنقيب  بعثة  رئي�س  بريو  جان  احلقيقة  هذه  واأكد  �سعبية«)8(،  اأ�ساطري  جمرد 
اإ�رشائيل، عندما قال: »اإن هذه املغامرة اخلطرة على احلرم القد�سي ال�رشيف، واملكلفة جداً 
مل يكن لها اأي هدف علمي، بل اإنها اآلت اإىل و�سع حد حا�سم لالأ�ساطري، واإىل ك�سف احلقيقة 

التاريخية للحرم ال�رشيف«)9(.
متيزت القد�س، بالُطْهر والربكة)10(، ومتيزت بحكم موقعها اجلغرايف بقيمة ع�سكرية، 
بناء  تعاقب  عن  اأ�سفرت  كثرية  معارك  �سهدت  ولذلك  الأزمنة،  اأقدم  منذ  معًا،  واقت�سادية 
القد�س  ومتثل  امليالد،  قبل  الرابعة  الألف  اإىل  ميتد  عريق  ح�ساري  برتاث  ومتيزت  وهدم، 
مرحلة من مراحل تاريخ الأمتني العربية والإ�سالمية، وهي قبلة امل�سلمني الأوىل، ومركز 
اأعطاها  وال�سخرة  الأق�سى،  امل�سجد  احت�سانها  واإن  الأر�س...  �سكان  لأكرث  اإ�سعاع روحي 
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قيمة مهمة تاريخية ودينية يف املنطقة، جتلت يف اإ�رشاء الر�سول )(  اإليها، وعروجه منها 
اإىل ال�سموات العال. لذا فالقد�س مل تعد مدينة كغريها من املدن، بل �سارت تخ�س كل م�سلم 
يف هذه الأر�س، حتى ينظر اإليها نظرة خمتلفة عن البالد الأخرى، واإىل ذلك اأ�سار احلديث 
اأراد اأن ينظر اإىل  ال�رشيف، يروى عن ابن عبا�س )( اأنه قـال: قال ر�سول اهلل )(: »من 

بقعة من بقاع اجلنة فلينظر اإىل بيت املقد�س«)11(.

بني  ومكانتهما  تاريخهما  امل�رشفة:  ال�سخرة  وقبة  االأق�سى  امل�سجد 
نفو�س امل�سلمني

التاريخ-،  كتب  فيه-  اأفا�ست  اإذ  جداً،  كثرية  الأق�سى  امل�سجد  بناء  عن  الأخبار  اإن 
اأخبارها  اإىل  اإ�سافة  الف�سائل)12(؛  التف�سري، واحلديث، وكتب  واجلغرافيا، والرحالت، وكتب 
هذه  اأن  على  الدينية،  ومكانتهما  وعمارتهما،  وال�سخرة  الأق�سى،  امل�سجد  عن  املتتالية 
الكتب على كرثتها مل ت�سعفنا باإعطائنا حتديداً واقعيًا لزمن بنائهما، فمعظم تلك امل�سادر 
القدمية واحلديثة تتمحور يف اآراء عدة حول زمن بناء امل�سجد الأق�سى واأ�سل بنائه، وجتمع 
على اأنه ُبني بعد امل�سجد احلرام باأربعني �سنة، ويروى عن اأبي ذر ر�سي اهلل عنه اأنه قال: 
»قلت يا ر�سول اهلل: اأي م�سجد و�سع يف الأر�س اأوًل، قال: امل�سجد احلرام، قال: قلت: ثم اأي؟ 
ال�سالة  اأدركتك  اأينما  ثم  �سنة  اأربعون  قال:  بينهما؟  كان  كم  قلت:  الأق�سى،  امل�سجد  قال: 
ارتباطًا  ارتبط  الأق�سى  اأن امل�سجد  الف�سل فيه«)13(، ويوؤيد كثري من املف�رشين  ف�سل، فاإن 

وثيقًا بامل�سجد احلرام، واأنه بني بعده باأربعني �سنة. 
ومن الأخبار التي ت�سري اإىل بناء امل�سجد الأق�سى اأن اآدم –عليه ال�سالم- اأول من اأ�ّس�س 
امل�سجد الأق�سى و�سّلى فيه، وطاف به، وقيل بل بنته املالئكة، وقيل بناه �سام بن نوح عليه 
ال�سالم، وقيل يعقوب عليه ال�سالم، ويرجح ذلك ابن حجر الع�سقالين)ت 852هـ/ 1448م(، 
رواية بنائه على يد اآدم عليه ال�سالم م�ستدًل على ذلك مبا ذكره ابن ه�سام يف كتاب التيجان 
اأن اآدم عليه ال�سالم مّلا بنى الكعبة اأمره اهلل تعاىل بال�سري اإىل بيت املقد�س ليبنيه؛ فبناه ون�سك 
اأ�سا�س  اأن �سليمان عليه ال�سالم بنى امل�سجد الأق�سى على  فيه)14(، وروي عن كعب الأحبار 

قدمي كان اأ�س�سه �سام بن نوح، وقد ُدمر ما بناه �سليمان عليه ال�سالم يف ال�سبي البابلي)15(. 
اإىل  ذلك  ُيعزى  ورمبا  والغمو�س،  اخلالف  الأق�سى  امل�سجد  بناء  مو�سوع  يكتنف 
اختالف فهم الآيات القراآنية، وكذلك اختالف الأحاديث النبوية وفهمها، وبناًء عليه، فاإن 
م�سادرنا مل حتدد بالدقة زمن بناء امل�سجد الأق�سى؛ اإل اأن هناك �سبه اإجماع بني امل�سادر 
التاريخية باأن امل�سجد الأق�سى ارتبط ارتباطًا وثيقًا بامل�سجد احلرام، واأن الفارق الزمني 

بني بنائهما اأربعون عامًا، كما ثبت يف رواية اأبي ذر ال�سالفة الذكر. 
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اأن منطقة امل�سجد الأق�سى التي داخل ال�سور كانت بال �سقف، ول  بات من املعروف 
باب، وكان الن�سارى يكبون القاذورات فيها؛ حتى فتح بيت املقد�س زمن عمر بن اخلطاب 
)ت23هـ/643م(، ومن هنا تبداأ مرحلة جديدة تعود اإىل بدايات امل�سجد الأق�سى، وترجع 
اأن امل�سادر ت�سح علينا  اإل  اأمر ببناء م�سجد يف احلرم القد�سي،  اإىل عمر بن اخلطاب الذي 
م�سل  اآلف  لثالثة  يت�سع  ب�سيطًا  مكانًا  كان  اإنه  تقوله  ما  اإل  البناء،  هذا  عن  بالتفا�سيل 
لل�سالة  عليه  يرتددون  والتابعني  ال�سحابة  بع�س  فيهم  مبن  امل�سلمون  وكان  تقريبًا، 
فيه)16(، وترك لنا و�سفًا عن هذا امل�سجد الأ�سقف الفرن�سي اأركولف، حيث زار بيت املقد�س 
�سنة50هـ/670م؛ فقال:»يرتدد الآن على مبنى مربع ال�سكل للعبادة، وهو مبنى متوا�سع 

اأن�ساأه من عروق خ�سبية �سخمة مرفوعة فوق خملفات اخلرائب«)17(. 
يت�سح من املعطيات اأن املنطقة كانت خالية اأيام الرومان، ومل يح�سل فيها اأي بناء 
كما اأكدت بذلك عاملة الآثار كاثلني كينيون)Kathleen Kenyon(  )18(، وكان اأول عمل قام 
به عمر بعد فتح القد�س؛ هو معرفة مكان امل�سجد الأق�سى، وال�سخرة امل�رشفة )ف�سار مع 
اأربعة اآلف من رجاله، اإىل اأن و�سل مكان احلرم ال�رشيف، ففوجئ اأن الرومان حولوه اإىل 
موقع للزبالة، تتجمع فيه الأقذار، فنظر عمر، وتاأمل ميينًا و�سماًل، ثم قال: »اهلل اأكرب، هذا 
والذي نف�سي بيده م�سجد داود عليه ال�سالم، وقد اأخربنا ر�سول اهلل )اأنه اأ�رشى به«، ثم ب�سط 
عمر رداءه، وبداأ يكن�س الزبل املرتاكم على اأر�س احلرم)19(، وكانت ال�سخرة حينها مك�سوفة 
لي�س عليها غطاء، وقال لكعب الأحبار: اأين ترى اأن جنعل امل�سلى فقال اإىل ال�سخرة؛ فقال 
�ساهيت واهلل اليهودية يا كعب، وقد راأيتك وخلعك نعليك، فقال اأحببت اأن اأبا�رشه بقدمي، 
فقال قد راأيتك، بل جنعل قبلته �سدره كما جعل ر�سول اهلل )( قبلة م�ساجدنا �سدورنا، 
وكان  �سدره«)20(،  قبلته  فجعل  بالكعبة  اأمرنا  ولكنا  بال�سخرة،  نوؤمر  مل  فاإنا  اإليك  اإذهب 
اإجالل القد�س قد فر�س نف�سه على اجلميع، اإذ قال بالل لعمر بعد توقفه عن الأذان بعد وفاة 
الر�سول )( » يا اأمري املوؤمنني، اأما واهلل ما اأردت اأن اأوؤذن لأحد بعد ر�سول اهلل)(  )لكن 
�ساأطيعك اليوم، يف هذه ال�سالة وحدها«)21(. فذّكر اأذان بالل باأيام النبي، وبقد�سية املكان 
معًا، فعندما قال بالل: »اهلل اأكرب، خ�سعت جلودهم، واق�سعرت اأبدانهم، وملا قال: اأ�سهد اأن ل 
اإله اإل اهلل، واأن حممداً ر�سول اهلل، بكى النا�س بكاًء �سديداً حتى كادت قلوبهم  تت�سدع«)22(. 

تذكر بع�س الدرا�سات اأن امل�سجد الأق�سى هو املنطقة املحوطة بال�سور امل�ستطيل، واأّن 
م�ساحته تبلغ قرابة ال 144 دومنًا)23(، وجاء ذكره يف القراآن الكرمي يف �سورة الإ�رشاء)24(، 
ويفهم من ذلك اأن امل�سجد الأق�سى يعرف ببيت املقد�س قبل نزول الت�سمية القراآنية له؛ اأي 
ي�سمل كل ما هو داخل �سور احلرم القد�سي، وقد ورد يف حديث حول الإ�رشاء اإىل بيت املقد�س ما 
ِ )( َقاَل: » قال اأتيت بالرباق،  نَّ َر�ُسوَل اهللَّ يدعم ذلك؛ فقد روى ابن حنبل َعْن اأََن�ِس ْبِن َماِلٍك اأَ
اأتيت  وهو دابة فوق احلمار، ودون البغل ي�سع حافره، ثم منتهى طرفه قال: فركبته حتى 
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بيت املقد�س، قال: فربطته باحللقة التي تربط بها الأنبياء، قال: ثم دخلت امل�سجد«)25(، الذي 
ُيعرف بني النا�س هذه الأيام اأنه اجلامع الذي يقع داخل احلرم القد�سي ذو القبة ال�سوداء.

وقد و�سف املوؤرخون واجلغرافيون والرحالة امل�سجد الأق�سى؛ منهم ابن جبري الذي 
بيت  م�سجد  »وطول  قال:  حيث  1185م،  578-581هـ/1183–  عام  يف  برحلته  قام 
املقد�س، اأعاده اهلل لالإ�سالم، �سبعمائة وثمانون ذراعًا، وعر�سه اأربعمائة وخم�سون ذراعًا 
و�سواريه اأربعمائة واأربع ع�رشة �سارية وقناديله خم�سمائة واأبوابه خم�سون بابًا«)26(، ور�سد 
الأق�سى يف رحلته عام 725هـ/1324م، بقوله: »هو من  ابن بطوطة م�ساهداته للم�سجد 
امل�ساجد العجيبة الرائعة الفائقة احل�سن، ويقال اإنه ل يوجد على وجه الأر�س م�سجد اأكرب 
منه. واأن طوله من �رشقه اإىل غربه �سبعمائة واثنان وخم�سون ذراعًا، وعر�سه من القبلة منه 
فال اأعلم بها اإل بابًا واحداً، وهو الذي يدخل منه الإمام وامل�سجد كله ف�ساء وغري م�سقف اإل 

امل�سجد الأق�سى، فهو م�سقف يف النهاية، وفيه من اإحكام الفعل واإتقان ال�سنعة«)27(. 
�سمي امل�سجد الأق�سى بهذا ال�سم لأكرث من �سبب منها لبعده عن امل�سجد احلرام، وكان 
يعظم بالزيارة)28(، وقيل: لأنه اأبعد امل�ساجد عامة التي تزار، ويبتغى بها الأجر، وقيل: لأنه 
لي�س وراءه مو�سع عبادة، وقيل: لبعده عن الأقذار واخلبائث، وقيل: لأنه و�سط الدنيا ل يزيد 
�سيئًا ول ينق�س)29(، وقد �سمي بهذا ال�سم يف قوله تعاىل:]�سبحان الذي اأ�رشى بعبده لياًل 
من امل�سجد احلرام اإىل امل�سجد الأق�سى الذي باركنا حوله لرنيه من اآياتنا اإنه هو ال�سميع 
القراآين  والتعبري  ال�سامية،  الأق�سى  امل�سجد  مكانة  الكرمية  الآية  هذه  وتبني  الب�سري[)30(، 
]الَِّذي َباَرْكَنا َحْوَلُه[ يف الآية ال�سابقة ي�سري اإىل اأن اهلل �سبحانه وتعاىل جعل الربكة ل�سكان 

ما حول امل�سجد الأق�سى يف معاي�سهم واأقواتهم، وحروثهم وغرو�سهم)31(. 
اإن مكانة امل�سجد الأق�سى الدينية يف نفو�س امل�سلمني منبثقة من الإميان العقدي لديهم، 
وانعك�ست مكانته يف اهتمام اخللفاء امل�سلمني، وقادتهم يف اإن�ساء الأماكن الدينية يف باحة 
احلرم ال�رشيف)32(، واأن كرثة الأحاديث ال�رشيفة التي حتدثت عن القد�س وتعلق �سمائر النا�س، 

واأفئدتهم باجتاه القد�س، لدليل على عظمة مكان امل�سجد الأق�سى يف نفو�س امل�سلمني.
مل تقْل اأهمية امل�سجد الأق�سى ومكانته بعد حتويل القبلة اإىل البيت احلرام يف مكة، بل 
ظلت يف الوجدان العربي الإ�سالمي و�سمريه، وخري دليل على ذلك الأحاديث ال�رشيفة التي 
 )( اأكدت على اأهمية امل�سجد الأق�سى منها على �سبيل التمثيل ل احل�رش اأن الر�سول الكرمي
اأقرن احلج اإىل بيت املقد�س وال�سالة فيه باجلهاد يف �سبيل اهلل حتى ت�ستكمل ال�سنة، وقد روي 
ل بحج اأو عمرة من امل�سجد الأق�سى اإىل  عن اأم �سلمة اأنها قالت: قال ر�سول اهلل)(: من اأهَّ
امل�سجد احلرام؛ غفر له ما تقدم من ذنبه، وما تاأخر، ووجبت له اجلنة«)33(،  وعن ف�سل اجلهاد 
ُيروى عن اأن�س بن مالك )ت93هـ/711م( قال: اإن ر�سول اهلل )( قال: »من زار بيت املقد�س 

حمت�سبًا اأعطاه اهلل تعاىل ثواب األف �سهيد، وحرم اهلل تعاىل حلمه وج�سده على النار«)34(.
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النت�سار على  بعد  بن اخلطاب  الرا�سدي عمر  اخلليفة  القد�س يف عهد  تتجلى مكانة 
الروم يف معركة الريموك؛ حيث فتحها بعد ح�سار ا�ستمر اأربعة اأ�سهر، وقد وافق �سفرونيو�س 
اأن يكون ذلك على يد  بطريرك املدينة ت�سليم مدينته، وا�سرتط هو، والروؤ�ساء امل�سيحيون، 
اأحد من اليهود يف  اأن ل ي�سكن  اأهم �رشوطهم مع اخلليفة هو:  اخلليفة نف�سه)35(، وكان من 
بيت املقد�س، وكان هذا الطلب يرجع اإىل خطر اليهود على �سكان املدينة ب�سبب تواطئهم مع 
الفر�س يف اأثناء احتالل بالد ال�سام)36(، وعنّي اخلليفُة ال�سحابيَّ اجلليل عبادة بن ال�سامت 

)ت 34هـ/654م(، ليكون اأول قا�س لها)37(. 
ا�ستمرت مكانة القد�س ومنزلتها يف الفرتة الأموية، وهي الفرتة التي ُ�سيِّد فيها امل�سجد 

الأق�سى، وقبة ال�سخرة، وا�ستمرت كذلك يف العهود الإ�سالمية الالحقة.
اإن املكان الذي ُبني فيه امل�سجد الأق�سى، وقبة ال�سخرة هو: تل موريا، وتكاد الروايات 
التاريخية جتمع على اأن اأعمال بناء امل�سجد الأق�سى جرت يف عهد عبد امللك بن مروان)38(، 
اإل اأن البناء مل يكتمل؛ فاأمته الوليد بعد وفاة اأبيه �سنة90هـ/708م)39(، يوؤيد ذلك ما عرث 
اأوراق الربدي، وفيها ياأمر الوليد عامله قرة بن  عليه يف م�رش من ن�سو�س مكتوبة على 
الأق�سى،  امل�سجد  يف  البناء  اأعمال  يف  لالإ�سهام  املقد�س  بيت  اإىل  العمال  باإر�سال  �رشيك 

وتت�سمن ذكر نفقات العمال الذين تولوا بناء امل�سجد الأق�سى)40(. 
يبلغ طول امل�سجد الأق�سى )80 مرتاً( من ال�سمال اإىل اجلنوب، وعر�سه من ال�رشق اإىل 
الغرب )55مرتاً( ويقوم الآن على )53 عاموداً( من الرخام و )49( �سارية من احلجارة مربعة 
ال�سكل ويف �سدر امل�سجد قبة، وكانت اأبوابه زمن الأمويني م�سفحة بالذهب والف�سة، اإل اأنَّ 

اخلليفة اأبا جعفر املن�سور اأمر ب�سهرها لُتجعل دنانري ُتنفق على امل�سجد)41(. 
ال�سموات  اإىل  منها   )( به  عرج  املقد�س حيث  بيت  اإىل �سخرة    )( الر�سول  اأ�سار 
العال، اإل اأن بع�س العلماء امل�سلمني يرف�سون مبالغة بع�س القوام يف تقدي�سها وتعظيمها، 
ونبه اإىل ذلك ابن تيمية:« واأما اأهل العلم من ال�سحابة والتابعني لهم باإح�سان؛ فلم يكونوا 
يعظمون ال�سخرة؛ فاإنها قبلة من�سوخة، واإمنا يعظمها بع�س الن�سارى، ولذلك؛ فاإنه ل يجوز 
التم�سح بها، ول الطواف حولها. ول يقال: ال�سخرة امل�رشفة، لأنه ل دليل على ت�رشيفها«)42(، 
ورمبا مل يكن الق�سد هنا من قول ابن تيمية احلدَّ من اأهمية ال�سخرة، واأنها معراج الر�سول 
)(، واإمنا يكمن رف�سه يف اجتاه بع�س امل�سلمني لتعظيمها، والطواف حولها، والتم�سح 

بها اأ�سوة بامل�سجد احلرام يف مكة املكرمة.
واأرجح الأقوال تذكر اأن الر�سول عرج منها اإىل ال�سماء، ولت�رشيفها ن�سج النا�س حولها 
الأ�ساطري منها اأنها معلقة، واأنها من �سخور اجلنة)43(، وجتدر الإ�سارة اإىل اأن ال�سخرة يف 
عهد الرا�سدين، ومعاوية بن اأبي �سفيان، ويزيد ومروان كانت مك�سوفة، حتى قام عبد امللك 

بن مروان ببناء قبة على ال�سخرة. 
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وال�سكل احلايل لقبة ال�سخرة هو من بناء اخلليفة الأموي عبد امللك بن مروان حيث 
�رشع اخلليفة يف بناء قبة فوق ال�سخرة املقد�سة؛ التي يقال اإن النبي )(، عرج منها اإىل 
العوامل  ال�سخرة من  على  احلفاظ  اأجل  من  بناوؤها  وياأتي  واملعراج،  الإ�رشاء  ليلة  ال�سماء 
اجلوية، وكذلك تخليداً ملعجزة الإ�رشاء واملعراج، ويبلغ طول ال�سخرة من ال�سمال اإىل اجلنوب 
حوايل 18 مرتاً، وعر�سها من ال�رشق اإىل الغرب حوايل 14 مرتاً، وترتفع عن م�ستوى الأر�س 
حجر  ب�سلم  اإليها  يتو�سل  القبلة  جهة  من  املغارة،  تقع  ال�سخرة  وحتت  ون�سف،  مرت  نحو 
مكون من اأحدى ع�رشة درجة، و�سكلها قريب من املربع، وطول كل �سلع حوايل اأربعة اأمتار 

ون�سف، ويرتفع �سقفها ثالثة اأمتار، فيه ثغرة �سعتها حوايل مرت واحد«)44(. 
اأما القبة التي فوق ال�سخرة؛ فقد �رشع ببنائها عبد امللك بن مروان �سنة )68هـ/688م(، 
وانتهى �سنة )72هـ/691م()45(، وعليها كتابة تذكر: »بنى هذه القبة عبد امللك بن مروان 
اأمري املوؤمنني يف �سنة اثنتني و�سبعني تقبل اهلل منه، ور�سى عنه اآمني«)46(، وهي من اأقدم 
الآثار املعمارية الإ�سالمية، واأعظمها على وجه الأر�س، بطابعها اجلمايل الأخاذ)47(، جاء 
بناوؤها ثماين ال�سكل طول كل �سلع منه )67( قدمًا، وارتفاع القبة )170( قدمًا، وهي مبنية 

على اأربع دعائم واإثنى ع�رش عموداً، ولها اأربع اأبواب اإىل اجلهات الأربع)48(. 
اإن بناء قبة ال�سخرة مبا فيها من زخرفة، واإبداع تعد اإحدى اأروع الآثار الإ�سالمية، 
روعيت يف اإن�سائها اجتاهات فل�سفية تتمثل يف حتديد مكان البناء اجلغرايف فوق �سخرة 
املعراج، وروعيت اأي�سًا الجتاهات الفنية يف اختيار ال�سكل الثماين، ويدل ذلك على اإبداع 
املهند�سني العرب الفل�سطينيني حيث اأ�رشف على بنائها رجاء بن حيوه؛ وهو من بي�سان يف 

فل�سطني، ويزيد بن �سالم موىل عبد امللك ابن مروان، وهو من اأهايل مدينة القد�س. 
احل�سني  اهلل  عبد  بن  حممد  فالإدري�سي،  العربية؛  امل�سادر  معظم  القبة  و�سف  لقد 
والأعمال  املذهب  بالف�س  مر�سعة  القبة  »وهذه  بقوله:  و�سفها؛  )ت560هـ/1164م( 
احل�سنة من بناء خلفاء امل�سلمني ويف و�سطها ال�سخرة امل�سماة بالواقعة، وهي حجر مربع 
كالدرقة يف و�سط القبة راأ�سها الواحد مرتفع عن الأر�س مقدار ن�سف قامة)49( اأو اأ�سف)50( من 
ذلك، وراأ�سها الثاين ل�سق بالأر�س، وطول هذه ال�سخرة مقارب لعر�سها يكون ب�سعة ع�رش 
اأذرع  اإىل �رشداب كالبيت املقلم طوله ع�رشة  ذراعًا يف مثلها، وينزل من باطنها واأ�سفلها 
يف عر�س خم�سة، وارتفاع �سمكه ي�سف على القامة، ول يدخل اإىل هذا البيت اإل مب�سباح 

ي�ست�ساء به«)51(. 
ال�سخرة  »واأما  بقوله:  )ت1178هـ/1764م(  اأ�سعد  م�سطفى  اللقيمي،  وو�سفها 
ال�رشيفة؛ فهي يف و�سط امل�سجد على ال�سحن الكبري املرتفع، يف اأر�س امل�سجد، وعليها قبة 
يف غاية احل�سن والتقان مرتفعة، علوها واحد وخم�سون ذراعًا، وارتفاع القبة من �سحن 
وال�سواري  الرخام،  من  اثني ع�رش عموداً  امل�سجد ثمانية وخم�سون ذراعًا، وارتفاعها على 
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من خ�سب،  درابزين  يحيطها  القبة،  هذه  ال�رشيفة حتت  وال�سخرة  الإحكام،  غاية  اأربع يف 
م�ستدير  �سقف  القبة  وخارج  حديد،  من  درابزين  للقبة  احلاملة  وال�سواري  بالعمد  ويحيط 
من اخل�سب املدهون املذهب، على �ستة ع�رش عموداً من الرخام ثماين �سواري، واأر�س القبة 
وحيطانها مبنية بالرخام باطنًا، وظاهراً ومزينة بالف�سو�س امللونة، والبناء الذي حول 
القبة على التثمني، وذرع دائرها من داخل مائتا ذراع واأربعة وع�رشون ذراعًا، ومن اخلارج 

مائتا ذراع واأربعون ذراعًا«)52(. 
ويجدر بنا هنا اأن نورد املالحظات التي �سهد بها املهند�سون، والأثريون واملوؤرخون 
الأجانب على روعة العمارة الإ�سالمية؛ اإذ يقول املهند�س هايرت لوي�س: اإن بناء قبة ال�سخرة 
امل�رشفة يف القد�س هي اأجمل املباين التي خلدها التاريخ«)53(. وال�سيء نف�سه يقوله ماك�س 
فان بر�سم عن قبة ال�سخرة: » لعل عظمتها وجمالها يعودان ملا ن�ساهده يف خمططها من 
املوؤرخ  لوبون  غو�ستاف  واأما  الإ�سالمية«،  العمارة  مفخرة  اإنها  حقًا  والتن�سيق،  الب�ساطة 
الفرن�سي؛ فيقول: »اإن بناء قبة ال�سخرة اأعظم بناء ي�ستوقف الناظر، وان جمالها وروعتها ل 

ي�سالن اإىل خيال بني الب�رش«)54(.
اأن ملخطط بناء قبة ال�سخرة خ�سو�سية نادرة يف تاريخ  اأما العامل كرزويل، فيذكر 
العمارة الإ�سالمية، بقوله:»فقد بهرت ببهائها ورونقها وفخامتها و�سحرها وتنا�سقها كل 

من حاول درا�ستها من العلماء والباحثني«)55(. 
ظهرت  ولقد  جمياًل،  اإ�سالميًا  مزاراً  ال�سخرة  قبة  مروان  بن  امللك  عبد  اخلليفة  جعل 
اإ�ساعات ب�سبب بناء القبة، منها ما رواه اليعقوبي )ت284هـ/ 897م( من اأن عبد امللك بن 
مروان اأن�ساأ هذه القبة لي�رشف النا�س عن الذهاب اإىل مكة املكرمة وقت احلج، حيث عبد اهلل 
بن الزبري كان م�ستقاًل عنهم يف بالد احلجاز �سنة 61هـ/ 680م)56(، اإل اأن قول اليعقوبي 
اإىل  اأو حتويلها  اأن يقوم خليفة م�سلم بتعطيل فري�سة احلج  ُيعقل  اإذ ل  الأخذ به،  ل ميكن 
امل�سجد الأق�سى، وهذا الكالم ل يخلو من الطعن والهوى، اأما املقد�سي )ت375هـ/985م(، 
فقد اأكد �سبب بناء القبة اأثناء مناق�سته مع عمه )البناء( حيث يقول: ».. األ ترى اأن عبد امللك 
ملا راأى عظم قبة القمامة )القيامة( وهياأتها خ�سي اأن تعظم يف قلوب امل�سلمني فن�سب على 
ال�سخرة قبة على ما ترى«)57(، وقد ل نبتعد عن ال�سواب اإذا اأ�سفنا اأن �سبب البناء هو: وجود 
»ال�سخرة« بالتحديد التي ارتبطت مبعجزة الإ�رشاء واملعراج، واأن هذا هو الذي حذا باخلليفة 

عبد امللك بن مروان ليبني القبة فوق ال�سخرة. 
واأوىل الوليد بن عبد امللك الذي توىل احلكم �سنة 86-96هـ/ 705- 714م القد�س 
اهتمامًا كبرياً، وقيل اإنه تقبل بيعة النا�س له يف م�سجد قبة ال�سخرة، وقد اأمت بناء امل�سجد 
الأق�سى الذي �رشع والده يف بنائه قبل وفاته، ف�ساًل عن ترميمه الق�سم ال�رشقي من م�سجد 

قبة ال�سخرة الذي تهدم بتاأثري العوامل الطبيعية، فاأمر برت�سيعها بالذهب)58(.  
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امللك  عبد  بن  �سليمان  اأخذ  الأمويني؛  اخللفاء  نفو�س  يف  القد�س  مكانة  ولتاأكيد 
)ت99هـ/717م( البيعة، وداأب على الرتدد اإليها، وكان يطيل اجللو�س يف �سحن امل�سجد، 

ويجل�س النا�س من حوله واإىل جانبه الأموال، وكتاب الدواوين)59(.
ويف عام 132هـ/750م، دخلت القد�س يف احلكم العبا�سي، ونقلوا مركز دولتهم اإىل 
بغداد بدًل من دم�سق، وبقيت القد�س مو�سع اهتمام اخللفاء والولة، ويف مقدمتها امل�سجد 
الأق�سى وقبة ال�سخرة، ول اأدل على ذلك من اإ�ساعتهم حديثًا نبويًا يقول: »يخرج من خرا�سان 
اأبو  الثاين  العبا�سي  اخلليفة  اهتم  وقد  باإيليا«)60(،  تن�سب  حتى  �سيء  يردها  ل  �سود  رايات 
جعفر املن�سور الذي حكم )136-158هـ/754م– 775م( باحلرم القد�سي ال�رشيف؛ اإذ قام 
بزيارة املدينة املقد�سة �سنة 140هـ/757م، وكذلك �سنة 154هـ/ 770م)61(، ويذكر اأنه يف 
�سنة 130هـ/747م، تعر�ست فل�سطني لهزة اأر�سية عنيفة ت�سدع على اأثرها امل�سجد الأق�سى، 
وتعمريه،  امل�سجد  املن�سور برتميم  اأبو جعفر  العبا�سي  اخلليفة  فقام  اأق�سامه؛  بع�س  وهدم 
وذلك عام 136هـ/753م)62(، وقام اخلليفة املهدي بزيارة القد�س، ويف �سنة 158هـ/774م 
وقع زلزال اآخر اأدى اإىل ت�سدع امل�سجد، وتهدم معظم ترميم اأبي جعفر املن�سور، فقام اخلليفة 
العبا�سي املهدي برتميمه)63( عام 163هـ/ 779م، اإذ اأر�سل اإىل حكام الأقاليم يدعوهم اإىل 
اأنه قال لكاتبه  جمع الأموال لإعادة بنائه، ول�سدة اإعجاب املهدي بقبة ال�سخرة روي عنه 
وبنبل  دم�سق(،  جامع  )اأي  امل�سجد  بهذا  بثالث؛  اأمية  بنو  �سبقنا  الأ�سعري:  اهلل  عبيد  اأبي 
املوايل، وبعمر بن عبد العزيز، ثم ملا اأتى بيت املقد�س فنظر اإىل ال�سخرة فقال لكاتبه: وهذه 
برتميم  اأمر  833م(  218هـ/813-   -198( الفرتة  يف  املاأمون  توىل  وعندما  رابعة«)64(، 
قبة ال�سخرة، و�رشب يف عام 217هـ/ 832م فل�سًا حمل ا�سم القد�س كذكرى لذلك الرتميم، 
ويبدو اأن اأحد ال�سناع اأراد تزييف ا�سم باين قبة ال�سخرة، فا�ستبدل ا�سم اخلليفة عبد امللك بن 
مروان بكتابة ا�سم اخلليفة املاأمون على الف�سيف�ساء املوجود على القبة، اإل اأنه مل يغري ال�سنة 

التي ُبنيت فيها ال�سخرة امل�رشفة، فبقي التاريخ �ساهداً على بانيها احلقيقي)65(.
كانت القد�س حمط قد�سية واحرتام لي�س فقط من اخللفاء اأنف�سهم، واإمنا من اأ�سحاب 
اأخ�ساب  برتميم  301هـ/913م  �سنة  املقتدر  اأم  اأمرت  حيث  اخلالفة  دولة  يف  القرار 

قبةال�سخرة و�سقفها، و�سنع اأبوابها الأربعة من خ�سب التنوب)66(. 
هذه  حظيت  327–359هـ/939–969م.  �سنة  القد�س  الإخ�سيديون  حكم  وعندما 
الفاطميون  اإن و�سية ملوكهم جميعًا هو دفنهم فيها، وب�سط  املدينة مبنزلة خا�سة حتى 
�سيطرتهم على القد�س �سنة )359هـ/969م( اإىل اأن ظهر ال�سالجقة عام 463هـ/ 1070م 
و�سيطروا على القد�س، وعادت اخلطبة فيها للخليفة العبا�سي، ويف �سنة 489هـ/ 1096م. 
ا�ستوىل امل�ستعلي الفاطمي على القد�س، وحكمها ثالث �سنوات ثم �سقطت بيد ال�سليبيني، وما 
يهمنا هو اأن الفاطميني عززوا مكانة القد�س، حيث اهتموا بامل�سجد الأق�سى وقبة ال�سخرة، 
وهناك اختالف حول ما حدث للم�سجد الأق�سى وقبة ال�سخرة بعد الزلزال الذي تعر�ست له 
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القد�س �سنة 425هـ/1033م، وفيه تهدم ق�سم من امل�سجد الأق�سى، واأن اخلليفة الفاطمي 
425هـ/  �سنة  يف  وقع  الذي  الزلزال  اإن  يقول  من  وهناك  بنائه)67(،  باإعادة  قام  الظاهر، 
1033م، مل يطل الأق�سى، واأن اخلليفة الفاطمي الظاهر لإعزاز دين اهلل )فرتة حكمه 412 
– 427هـ / 1021 – 1036م(، قام باأعمال جتديد، وترميم فقط �سنة 427هـ/1036م، 
بح�سب  جديد،  من  القبة  بناء  على  اقت�رشت  تكون  ورمبا  425هـ/1033م،  زلزال  بعد 
قد  الرحيم:  الرحمن  اهلل  ب�سم   « فيها  جاء  القبة  ملربع  ال�سمالية  بالواجهة  موجودة  كتابة 
جدد هذا امل�سجد الأق�سى �سيد الأنام الأمري اأبو احل�سن الإمام الظاهر لإعزاز دين اهلل اأمري 
الفاطمي )فرتة  الثامن امل�ستن�رش باهلل  واأمر اخلليفة  باأمر اهلل«)68(،   ابن احلاكم  املوؤمنني 
حكمه 427 – 487هـ/1036– 1094م(؛ بتجديد الواجهة ال�سمالية للم�سجد الأق�سى �سنة 
458هـ/1066م. وقد ُعرث على نق�س بذلك على الواجهة التي ُجددت لها ن�سه: » ب�سم اهلل 
اأمر بعمل هذا الوجه مولنا  اأنيب  اإل باهلل عليه توكلت واإليه  الرحمن الرحيم وما توفيقي 
اأمري املوؤمنني �سلوات اهلل عليه وعلى �سلفه  الإمام امل�ستن�رش باهلل  اأبو متيم  و�سيدنا معد 
وخلفه يف نظر الأمري الأجل الأعز علم امللك نا�رش الدولة ذي الف�سيلتني، وجرى ذلك على 

يد احل�سن بن علي الأن�ساري املعروف بالأجوف �سنة ثماين وخم�سني واأربعمائة«)69(. 
ويف �سنة 492هـ/1099م �سقطت القد�س بيد ال�سليبيني، حيث اأطلق البابا )اأوربان(، 
نداءه ليبداأ الزحف ال�سليبي، وقد اأدت اخلالفات بني حكام امل�سلمني دوراً كبرياً يف �سقوط 
القد�س، وقد و�سل ال�سليبيون اإىل القد�س ال�رشيف يف �سيف عام 492هـ/1099م، ونهبوا 
من  قندياًل  واأربعني  نيفًا  ال�سخرة  من  واأخذوا  كنوز،  من  والأق�سى  ال�سخرة  يف  كان  ما 
الف�سة، وزن كل قنديل 3600 درهم، واأخذوا تنوراً من ف�سة وزنه اأربعون رطاًل بال�سامي، 
الذهب نيفًا وع�رشين قندياًل، وو�سعوا  القناديل ال�سغار مائة وخم�سني.. ومن  واأخذوا من 

�سليبًا على قبة ال�سخرة« )70(، 
لفر�سان  اإىل مقر  وق�سم حولوه  كني�سة،  اإىل  بتق�سيمه  قاموا  فقد  الأق�سى؛  امل�سجد  واأما 
بطريكًا  ون�سبوا  الالتنية،  ململكتهم  عا�سمة  القد�س  وجعلوا  لذخائرهم،  وم�ستودعًا  الهيكل، 
الدينية  املباين  من  عدداً  الفرجنة  واأقام  الأرذوذك�سي)71(،  البطريك  من  بدًل  للمدينة  لتينيًا 
اجلديدة، وعمروا كني�سة القيامة وكن�سية القدي�س يوحنا وغريهما، واأقاموا نزل يت�سع لألف 
�سخ�س من احلجاج الن�سارى القادمني من اخلارج، ا�ستمر احلكم ال�سليبي يف القد�س حوايل 
88 �سنة حتى جاء �سالح الدين الأيوبي الذي هزمهم يف معركة حطني 583هـ/1187م)72(. 
نفو�س  يف  ومكانتها  ال�سليبي،  الحتالل  من  املدينة  تخلي�س  اأهمية  اإىل  الإ�سارة  ميكن 
الزكي  بن  الدين  القا�سي حمي  الأق�سى  امل�سجد  األقاها يف  اأول خطبة جمعة  النا�س، وذلك يف 
قا�سي ال�سافعية بدم�سق وحلب، وح�رشها �سالح الدين ورجال اإدارته؛ ولهذه اخلطبة دللت على 

رمزية القد�س ومكانتها، وقد اأوردها جمري الدين احلنبلي، وفيها يقول القا�سي حميي الدين:
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»... فهو موطن اأبيكم اإبراهيم ومعراج نبيكم حممد عليه ال�سالة وال�سالم، وقبلتكم التي 
كنتم ت�سلون اإليها يف ابتداء الإ�سالم، وهي مقر الأنبياء، ومق�سد الأنبياء، وموقف الر�سل، 
اأر�س املح�رش، و�سعيد املن�رش، وهو يف  ومهد الوحي، ومنزل ينزل به الأمر والنهي، وهو 
فيه  الذي �سلى  الأق�سى  امل�سجد  املبني، وهو  كتابه  اهلل يف  التي ذكرها  املقد�سة  الأر�س 
ر�سول اهلل )( باملالئكة املقربني، وهو البلد الذي بعث اهلل اإليه عبده ور�سوله، وكلمته التي 
األقاها اإىل مرمي وروحه عي�سى الذي اأكرمه بر�سالته و�رشفه بنبوته، ومل يزحزحه عن رتبة 
عبوديته، وهو اأوىل القبلتني وثاين امل�سجدين وثالث احلرمني، ل ت�سد الرحال بعد امل�سجدين 
اإنكم ممن اختاره اهلل من عباده  اإل عليه، فلول  اإليه، ول تعقد اخلنا�رش بعد املوطئني  اإل 
وا�سطفاكم من �سكان بالده ملا خ�سكم اهلل بهذه الف�سيلة التي ل يجاريكم فيها جمار ول 

يباريكم يف �رشفها مبار«)73(. 
ل �سك يف اأن هذه اخلطبة ذات دللت تربز فيها قد�سية املكان، واأهميته لدى امل�سلمني، 
وقد اأزال �سالح الدين عن قبة ال�سخرة ال�سليب الذي و�سعه الالتينيون، واأعاد مكانه الهالل، 
وك�سا القبة بالف�سيف�ساء)74(، وتوجد كتابة فوق املحراب ت�سري اإىل ذلك، وتن�س على ماياأتي: 
» اأمر بتجديد هذا املحراب املقد�س وعمارة امل�سجد الأق�سى، الذي هو على التقوى موؤ�ّس�س، 
عبد اهلل ووليه يو�سف بن اأيوب اأبو املظفر امللك النا�رش �سالح الدنيا والدين عندما فتحه 
اإذاعة �سكر هذه النعمة، واإجزال حظه  اهلل على يديه �سنة 583هـ/1187م، وهو ي�ساأل اهلل 
من املغفرة والرحمة«)75(، كما و�سع فيه امل�ساحف، وعنيَّ له الأئمة، وو�سع يف امل�سجد 
الأق�سى املنرب اخل�سبي الذي كان قد اأمر نور الدين حممود بن زنكي ب�سنعه)76(، وتابع اأخوته 
واأبناوؤه واأحفاده اعتزازهم بامل�سجد الأق�سى وقبة ال�سخرة؛ ففي عهد اأخيه امللك العادل 
الذي توىل اأمرة القد�س عام 596هـ/1200م، عمرت قبة املعراج التي تقع اإىل الغرب من 
ال�سخرة اإ�سافة اإىل العديد من التعمريات يف �ساحة احلرم ال�رشيف)77(، وعمر امللك عي�سى 
املعظم القناطر التي اأقيمت على درج ال�سخرة يف اجلهة اجلنوبية، وعمل الأبواب اخل�سبية 

على اأبواب امل�سجد الأق�سى)78(. 
ويف �سنة 651هـ/1253م ب�سط املماليك نفوذهم على القد�س، وقد اأظهروا اهتمامهم 
التم�سك  ال�سالطني على  وقد حر�س  بالقاهرة،  ب�سلطتهم مبا�رشة  اإداريًا  ارتبطت  بها حيث 
بحقهم يف �سغل الوظائف الدينية بالقد�س)79(، ومن وجوه عنايتهم اأنهم حر�سوا على انتقاء 
ق�ساة بيت املقد�س وحكامها ومراقبتهم، وحر�سهم دائمًا على تغيريهم يف حالة عجزهم، اأو 
تع�سفهم �سد الرعية من �سكان بيت املقد�س، كما حدث يف عهد امللك الظاهر جقمق بالن�سبة 
خل�سقدم- نائب ال�سلطة بالقد�س ال�رشيف- وما حدث يف عهد ال�سلطان الأ�رشف قايتباي مع 

نائبه يف القد�س خ�رش بك)80(. 
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�سنة  الأوىل  مرتني  القد�س  بزيارة  بيرب�س  الظاهر  ال�سلطان  قام  فقد  ذلك  جانب  اإىل 
ال�سخرة،  قبة  من  تهدم  ما  وعمر  1265م،  664هـ/  �سنة  والثانية  661هـ/1262م 
وخ�س�س م�رشوفات �سنوية للم�سجد الأق�سى بلغت خم�سة اآلف درهم)81(، وعمر ال�سلطان 
�سيف الدين بن قالوون �سقف امل�سجد الأق�سى)82(، وجدد الأمري كتبغا املن�سوري ف�سو�س 
واإ�سالحاته  الدين احلنبلي تعمريات حممد بن قالوون  لنا جمري  واأجمل  ال�سخرة)83(،  قبة 
يف بيت املقد�س، بقوله: »وله بامل�سجد الأق�سى خريات كثرية منها اأنه عمر يف اأيامه ال�سور 
القبلي عند حمراب داوود عليه ال�سالة وال�سالم ورمم �سدر امل�سجد الأق�سى، وم�سجد �سيدنا 
اخلليل عليه ال�سالة وال�سالم باإ�سارة تذكر نائب ال�سام، وفتح بامل�سجد الأق�سى ال�سباكني 
اللذين عن ميني املحراب و�سماله، وكان فتحهما يف �سنة اإحدى وثالثني و�سبعمائة، وجدد 
ال�سخرة  قبة  اأن تذهيب  العجب  ال�سخرة، ومن  الأق�سى وقبة  امل�سجد  قبة  القبتني  تذهيب 
كان قبل الع�رشين وال�سبعمائة، وقد م�سى عليه اإىل ع�رشنا هذا اأكرث من مائة وثمانني �سنة، 
وهو يف غاية احل�سن والنورانية من راآه يظن اأن ال�سانع قد فرغ منه الآن، وعمر القناطر 
والأخرى  حطة،  باب  مقابل  احداهما  التي  ال�سخرة  ب�سحن  ال�سماليتني  الدرجتني  على 
القطانني بالبناء املحكم، وكل مكان من هذه الأماكن  الدوادارية، وعمر باب  مقابل باب 
القد�س  بظاهر  ال�سلطان  بركة  عند  التي  ال�سبيل  قناة  وعمر  عمارته،  تاريخ  عليه  مكتوب 
ال�رشيف من جهة الغرب، وله غري ذلك من العمارات والقربات بالقد�س ال�رشيف، وغريه من 
قراءة  العالئي  الظاهر جقمق  ال�سلطان  والقالع«)84(، وخ�س�س  احل�سون  عمارة  البالد من 
اإينال  الأ�رشف  ال�سلطان  »واهتم  ال�سخرة)85(،  م�سجد  داخل  خا�س  قارئ  بها  يقوم  للقراآن 
العالئي)ت865هـ/1461م( بعمارة امل�سجد الأق�سى وترميم ما هو بحاجة اإىل ترميم)86(، 
وقد اأمر ال�سلطان الأ�رشف قايتباي الذي توىل احلكم �سنة 872هـ/1467م بو�سع الأبواب 
وكان  الأق�سى)87(،  امل�سجد  يف  بتعمريات  وقام  الغرب،  من  ال�سخرة  مدخل  يف  النحا�سية 

ال�سلطان قايتباي زار القد�س �سنة 880هـ/ 1454م«)88(.
اهتمامًا  اأبدوا  وقد  922هـ/1516م،  �سنة  القد�س  على  �سيطرتهم  العثمانيون  وب�سط 
ال�سلطان �سليم بزيارتها، وفيها ت�سلم مفاتيح امل�سجد الأق�سى،  باملدينة؛ حيث قام  كبرياً 

وقبة ال�سخرة)89(. 
كانت القد�س منذ ن�ساأتها حموطة ب�سور منيع عليه قالع ح�سينة، وقد بني هذا ال�سور، 
وهدم مرات عدة جراء التو�سع يف املدينة، والغزوات، واآخر من جدد بناء �سور القد�س ال�سلطان 
�سليمان القانوين الذي توىل احلكم ما بني عام 926 – 974هـ/1520 – 1566م، ويبلغ 
حميطه نحو 4 كم، وكان علو ال�سور 38 قدمًا ون�سف القدم وعليه 24 برجًا)90(،  كما قام 
املعروف  الباب  و�سد  واأبوابه،  احلرم  جدران  وعمر  تبليطها،  واإعادة  ال�سخرة  قبة  بعمارة 
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بالباب الذهبي يف احلرم، وفتح الباب املعروف بباب �ستنا مرمي، وعمر الباب الغربي لقبة 
ال�سخرة، وجدد القا�ساين يف قبة ال�سل�سلة من الداخل)91(.

على  الأق�سى  امل�سجد  با�سا  �سليمان  �سيدا  وايل  رمّم  1233هـ/1816م  �سنة  ويف 
نفقته اخلا�سة، ورمم بع�س الرخام يف م�سجد قبة ال�سخرة)92(، ورمّم ال�سلطان عبد املجيد 
النقو�س  وبع�س  ال�سخرة،  قبة  1255-1277هـ/1839-1861م  الفرتة  يف  حكم  الذي 
العزيز  ال�سلطان عبد  اأخوه  ال�سلطان عبد املجيد خلفه  الداخلية)93(، وبعد موت  والتزيينات 
احلرم  يف  كثرية  عمارات  اأي�سًا  متت  اأيامه  ويف  1293هـ/1861–1876م«.   –1277«
القول  وق�سارى   « بقوله:  الأق�سى  وامل�سجد  ال�سخرة  قبة  تاريخ  موؤلف  ي�سفها  القد�سي، 
اإن العمارتني اللتني اأجريتا يف زمن ال�سلطان عبد املجيد 1853م« وال�سلطان عبد العزيز 
»1874م كانتا من اأ�سخم العمارات التي متت يف م�سجد ال�سخرة بعد اأن بناه عبد امللك 
بن مروان ويقول اخلبريون: اإن هذه العمارة كلفت خزانة الدولة مقادير كبرية من الذهب 
اخلال�س )عيار24(، واإن عمله )اأي ال�سلطان عبد العزيز( هذا اعترب اإ�رشافًا وكان من جملة 

الأ�سباب التي اأدت اإىل خلعه«)94(.
�سيا�سيًا،  بعدا  لها  كان  التي  اليهودية  الهجرة  وجه  يف  قوتهم  زمن  العثمانيون  وقف 
متخذين من العهدة العمرية عنوانًا خلطتهم، وهي الوثيقة التي كتبها عمر بن اخلطاب لأهل 
هذا  وكان  اليهود...«،  من  اأحد  معهم  فيها  ي�سكن  ل  »اأن  ن�سو�سها:  اأهم  من  وكان  القد�س، 
�رشطًا من �سكان املدينة الن�سارى. وقد ظلت هذه الوثيقة متبعة، وحمرتمة منذ عهد اخللفاء 
وت�ساعفت  تراجعوا،  العثمانيني  اأن  اإل  العثمانية،  الدولة  يف  القوة  عهد  وحتى  الرا�سدين، 
الهجرات اليهودية اإىل فل�سطني رمبا ب�سبب تعاطفهم مع اليهود الذين خرجوا من الأندل�س، اإل 
اأنهم اأخذوا يخططون لل�سيطرة على فل�سطني بعامة والقد�س بخا�سة، وظلت هكذا حتى دخل 
الجنليز مدينة القد�س يف 1917/12/8م، وبداأت م�سكلة القد�س الكربى مع جي�س الحتالل 
الهجرة  معدلت  يف  ملحوظ  بتزايد  النتداب  فرتة  وهي  الفرتة،  هذه  ومتيزت  الربيطاين)95(، 
الفل�سطينية  الثورات  قيام  ثم  القد�س،  يف  اليهود  اإىل  الأرا�سي  ملكيات  وانتقال  اليهودية، 
الراف�سة لالحتالل وطم�س املعامل يف فل�سطني بعامة والقد�س بخا�سة)96(، ثم ال�ستيالء عليها 

من قبل اليهود، الذين يدعون – يف حتد �سافر للم�سلمني- اأنها عا�سمة اأبدية لهم.
ا�ستقطبت القد�س العديد من العلماء، والعامة رغبة منهم يف التربك بامل�سجد الأق�سى، 
ملا له من منزله خا�سة؛ فكان الزائر يق�سد بعمله اأجر ال�سالة يف امل�سجد الأق�سى اأو الإهالل 
من عنده بحج وعمرة، امتثاًل لقول الر�سول )(  يف رواية عن اأم �سلمة: »من اأهل بحجة 
اإىل امل�سجد احلرام غفر اهلل له ما تقدم من ذنبه، وما تاأخر،  اأو عمرة من امل�سجد الأق�سى 

ووجبت له اجلنة«)97(.  
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من املرجح اأن القد�س حتولت منذ البعثة النبوية اإىل مركز جذب للعلماء امل�سلمني من 
خمتلف البالد الإ�سالمية، حيث زارها كثري من ال�سحابة والتابعني، وكان بع�سهم يف�سل 

الإقامة فيها، وبع�سهم يف�سل املوت فيها، لعتقادهم باأنها اأر�س املح�رش واملن�رش)98(.
ال�سحابة  اهتمام  حمط  كانت  فقد  الإ�سالمي،  التاريخ  يف  القد�س  لأهمية  ونظراً 
بزيارتها  منهم  كثري  فقام  والأدباء،  واملفكرين  والق�ساة  والفقهاء  والعلماء  والتابعني 
639م(،  )ت18هـ/  اجلراح  بن  عبيدة  اأبا  والتابعني  ال�سحابة  من  نذكر  فيها،  الإقامة  اأو 
ومعاذ بن جبل)ت18هـ/639م()99(، وبالل ابن رباح )ت19هـ/640م( وعيا�س بن غنم 
)ت20هـ/640م(، وخالد بن الوليد )ت21هـ/641م(، واأبا ذر الغفاري )ت32هـ/652م( 
)ت35هـ/655م()100(،  الديلمي  وفريوز  )ت34هـ/654م(،  ال�سامت  بن  وعبادة 
و�سليمان الفار�سي )ت36هـ /656م (، و�سداد بن اأو�س )ت41هـ/661م( وعمر ابن العا�س 
)ت51هـ/671م(، و�سعد بن اأبي وقا�س )ت55هـ/674م(، واأبا هريرة )ت59هـ/678م(، 
الذين جاءوا  التابعني والأتقياء والعلماء  وعبد اهلل بن عمر )ت74هـ/693م(، وكثرياً من 

للزيارة اإىل جانب كثري من العلماء الذين هم من بيت املقد�س)101(.
بجوار  يدفنوا  اأن  الإخ�سيديون  اأو�سى  فقد  الدينية،  ومكانتها  القد�س  ولإجالل 
الأخ�سيد )ت334هـ/ 945م( بذلك؛ وبناء عليه نقل جثمانه  الأق�سى، وقد و�سى  امل�سجد 
يف  اأنوجور  ابنه  اأي�سًا  القد�س  يف  ودفن  القد�س،  اإىل  333هـ/945م  �سنة  يف  دم�سق  من 
نقل  وبالفعل  القد�س،  يدفن يف  بان  الإخ�سيدي  اأو�سى كافور  349هـ/960م)102(، كما 

جثمانة �سنة 355هـ/966م اإىل القد�س)103(. 
وجتدر الإ�سارة يف هذا ال�سدد اإىل زيارات للقد�س قام بها - اإ�سافة اإىل ما �سلف - علماء 
اخلوجاين،  بكر  واأبو  الطو�سي،  بن حامت  والفقيه حممد  والطرطو�سي،  الغزايل،  الإمام  مثل: 

وال�سيخ الزاهد اأبو عبد اهلل القر�سي، وغريهم كثري)104(.
 اأ�سحى امل�سجد الأق�سى قبلة العلماء والفقهاء؛ فكان مبثابة جامعة تعليمية، فازدهرت 
حلقاته بطالبي العلم حتى بلغت يف عهد ال�سالجقة ثماين وع�رشين حلقة ف�ساًل عن حلقات 
املعتكفني  الزهاد واملت�سوفة واملجاورين  العديد من  القد�س  ا�ستقطبت  الذكر)105(، كما 

جوار امل�سجد الأق�سى)106(. 
انبثقت مكانة امل�سجد الأق�سى وال�سخرة من كونهما قبلة لالأنبياء قبل الإ�سالم يف 
ال�سالة، وبعيد الإ�سالم قبل اأن تتحول القبلة اإىل البيت احلرام يف مكة، كذلك كون امل�سجد 
الأق�سى معراج الر�سول )(، وال�سالة فيه م�ساعفة الأجر مبقدار خم�سمائة �سعف)107(، 
فاإن  عليه  وبناء  وال�سخرة،  الأق�سى  امل�سجد  ف�سائل  �رشد  الف�سائل يف  كتب  امتالأت  وقد 
ال�سخرة فاقت عناية كل  الأق�سى، وقبة  امل�سلمون بامل�سجد  اأبداها ويبديها  التي  العناية 

الأمم باأماكن عبادتها، وارتباطها ال�سديد بها. 
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اخلامتة:
اأظهر العرب وامل�سلمون تعلقهم بالقد�س، واإجاللهم لها منذ بداية الفتح اإىل يومنا هذا، 
وهو ما جتلى يف العناية ببناء امل�سجد الأق�سى وقبة ال�سخرة، وعمارته اأو ترميمه، ويف 

ال�سالة فيه اأو زيارته. 
كما اأن اإجالل امل�سلمني للم�سجد الأق�سى، وقبة ال�سخرة على مدار تاريخهم، كونهما 
من  واإمنا  فراغ،  من  ياأت  مل  املوحدة،  الديانات  جلميع  الأر�س  على  قد�سية  الأماكن  اأكرث 
ولي�س  امل�سلمني،  انعك�س على جهود  ال�سماوية، وهذا  للديانات  لالإ�سالم واحرتامه  تعزيزه 
من قبيل املبالغة اإذا قلنا: ما من خليفة اأو حاكم، اأو حتى �سخ�س عادي اإل وله يف امل�سجد 
الأق�سى ب�سمات تف�رش مكانة املدينة، واأهميتها لذا ارتبطت �سورة القد�س ارتباطًا وثيقًا 

بجميع الدرا�سات، واحتلت مكانتها يف تفكري كل من كتب عن البالد الإ�سالمية. 
�سما يفعله الإ�رشائيليون من تطبيق �سيا�سة تهويد املدينة بطريقة مرعبة، ما هو اإل 
اعتداء على حقوق ال�سعب الفل�سطيني بالقد�س، وهذا يجعل �سعبها يزداد ارتباطًا بها، والدفاع 
ال�سبل املتاحة. ومهما طال الزمن؛ فاإن مدينة القد�س �ستظل ماثلة يف ال�سمري  عنها بكل 
الإ�سالمي، ولن يغيب طيفها عن اأعني امل�سلمني مهما بقيت حتت الحتالل، و�ستبقى حية 
يف قلوب، وعقول الأجيال الإ�سالمية حتى تتحرر – بعون اهلل-، وتعود اإىل عرين الإ�سالم، 

كما كانت دائمًا عا�سمة روحية مل�سلمي العامل. 
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املصادر واملراجع:
أوالً: املصادر

القراآن الكرمي 1 .
التوراة 2 .

م( م�سند الإمام اأحمد بن  احمد بن حنبل،  اأبو عبد اهلل اأحمد ال�سيباين )ت241هـ/ 855. 3
حنبل، دار اإحياء الرتاث، بريوت 1994م

م( تاريخ فتوح ال�سام، حتقيق عبد املنعم  الأزدي، حممد بن عبد اهلل)ت231هـ/845. 4
عبد اهلل عامر، موؤ�س�سة �سجل العرب، القاهرة 1970م.

البخاري اأبو عبد اهلل حممد بن اإ�سماعيل بن اإبراهيـم بن املغرية اجلحفي )ت256هـ/869. 5 
م( �سحيح البخاري، دار اإحياء الرتاث العربي، بريوت، )د.ت(

م( رحلة ابن بطوطة، حتفة  ابن بطوطة، حممد بن عبد اهلل الطنجي )ت779هـ/ 1377. 6
النظار يف غرائب الأم�سار، حتقيق علي املنت�رش الكتاين، ط4، جزاآن، موؤ�س�سة الر�سالة، 

بريوت 1984م. 
م(  ابن تغري بردي جمـال الديـن اأبـو املحا�سـن يو�سـف بن تغـري بردي )ت874هـ/1469. 7
النجوم الزاهرة يف ملوك م�رش والقاهرة، املوؤ�س�سة امل�رشية العامة للتاأليف والرتجمة 

والطباعة، القاهرة )د.ت(.
البلن�سي  ال�ساطبي  الأندل�سي  الكناين  جبري  بن  اأحمد  بن  حممد  احل�سني  اأبو  جبري  ابن  8 .
الكتاب امل�رشي،  دار  اللبناين -  الكتاب  دار  ابن جبري،  ـــ/1217م( رحلة  )ت614ه

بريوت – م�رش.
البغدادي  القر�سي  حممد  بــن  علي  بــن  الرحمـن  عبـد  الــفـــــرج  اأبـــــو  اجلــــوزي،  ــن  اب 9 .
بريوت  الآفـــاق،  دار  جبور،  جربائيل  حتقيق  القد�س،  ف�سائل  )ت597هـــــ/1200م( 

1979م.
م(،  ابن حجر الع�سقالين، �سهاب الدين اأبي الف�سل اأحمد بن علي )ت 852هـ/ 1448. 10

الإ�سابة يف متييز ال�سحابة، مطبعة اخلاجني، القاهرة 1907م  
�سياء  ــرم  اأك حتقيق  تــاريــخ،   م(  11 .854 )ت240هــــ/  الع�سفري  خليفة  خياط،  ابــن 

العمري، ط2، دار طيبة للن�رش والتوزيع، الريا�س 1985م 
بن  اأحمد  الدين  �سهاب  بن  حممـد  الدين  �سم�س  اهلل،  عبـد  اأبو  املنهاجي،  ال�سيوطي  12 .
علي ابن عبد اخلالق )ت880هـ/1475م( اإحتاف الأخ�سا بف�سائل امل�سجد الأق�سى، 

حتقيق اأحمد رم�سان اأحمد، الهيئة امل�رشية للكتاب، القاهرة 1984م. 
م(  ـــ/1363. 13 )ت765ه هالل  بن  اإبراهيم  بن  حممد  بن  اأحمد  املقد�سي،  الدين  �سهاب 
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بريوت  اجليل،  دار  اخلطيمي،  اأحمد  حتقيق  وال�سام،  القد�س  زيــارة  يف  الغرام  مثري 
1994م. 

ط(  )د.  ج،  14 .13 وامللوك،  الر�سل  تاريخ  )ت311هـــ/923م(  جرير  بن  حممد  الطربي، 
دار الفكر، بريوت 1987م 

ج،  القراآن،30. 15 البيان يف تف�سري  الطربي، حممد بن جرير )ت311هـــ/923م(، جامع 
ط1، ن�رش املطبعة الكربى الأمريية ببولق، م�رش 1905م، ط 2، ت�سوير بالأوف�ست 

بدار املعرفة، بريوت 1972م 
القد�س  بتاريخ  اجلليل  الأن�س  م(  )ت927هــــ/1520. 16 احلنبلي  الدين  جمري  العليمي، 
واخلليل، جزاآن، الأن�س اجلليل بتاريخ القد�س واخلليل، حتقيق عدنان تباتة وحممود 

كعابنة، ط1، مكتبة دندي�س اخلليل 1999م.
م(  ابن الفركاح، برهان الدين اإبراهيم بن التاج بن اإبراهيم الفزاري)ت729هـ/1328. 17
باعث النفو�س اإىل زيارة القد�س املحرو�س حتقيق اأنور حلمي م�سطفى م�سيعي، جامعة 

النجاح الوطنية، كلية الآداب، ر�سالة ماج�ستري غري من�سورة  1999.
الإمام  فقه  يف  املغني  م(  )ت620هـــ/1223. 18 اأحمد  بن  عبداهلل  املقد�سي،  قدامة  ابن 

اأحمد بن حنبل، 10جـ، ط 1، دار الفكر، بريوت1984م.
القرطبي، حتقيق  تف�سري  م(  اأحمد )ت671هـ/ 1272. 19 بن  عبداهلل حممد  اأبو  القرطبي، 

اأحمد عبد العليم الربدوين، 20ج، ط 2، دار ال�سعب، القاهرة 1952م 
ج، د. ط،  العظيم، 4. 20 القراآن  اإ�سماعيل بن عمر )ت774هـــ/1372م( تف�سري  ابن كثري، 

دار الفكر، بريوت 1981م. 
اأن�س  م( لطائف  اأحمد بن حممد بن �سالمة)ت1178هـ/1764. 21 اللقيمي، م�سطفى بن 
اجلليل يف حتائف القد�س واخلليل؛ درا�سة وحتقيق خالد عبد الكرمي الهم�رشي، ر�سالة 

ماج�ستري جامعة النجاح الوطنية، كلية الآداب، ر�سالة ماج�ستري 2000م.
التقا�سيم  اأح�سن  م(  ـــ/985. 22 )ت375ه اأحمد  بن  حممد  عبداهلل  اأبو  الب�ساري،  املقد�سي 
بريوت  العربي،  الرتاث  اإحياء  دار  ط(  )د.  خمزوم،  حممد  عناية  الأقاليم،  معرفة  يف 

1987م.
دار   ، 23 .3 ط  15ج،  العرب،  ل�سان  ــــ/1311م(  )ت711ه مكرم  بن  حممد  منظور،  ابن   

�سادر، بريوت1994م.
الزوائد  جممع  م(  )ت807هــــ/1404. 24 بكر  اأبي  بن  علي  الدين  نور  احلافظ  الهيثمي، 
ومنبع الفوائد، 10ج، دار الريان للرتاث، القاهرة، دار الكتاب العربي، بريوت 1986م

دار اجليل  الــ�ــســام،  فــتــوح  م(  بــن عمر )ت207هــــــــ/822. 25 عــبــداهلل  اأبـــو  الـــواقـــدي، 
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العربي،)د.ط(
ج،  26 .5 البلدان،  عبداهلل )ت626هـــ/1228م( معجم  اأبو  الدين  �سهاب  احلموي،  ياقوت 

ط 2، دار الفكر، بريوت 1995م 
اليعقوبي،  تاريخ  م(  )ت284هــــ/897. 27 وا�سح  بن  يعقوب  اأبي  بن  اأحمد  اليعقوبي، 

جزاآن، ط6، دار �سادر، بريوت 1995م.

ثانياً: املراجع
، جممع  اإبراهيم م�سطفى، واآخرون، املعجم الو�سيط، جممع اللغة العربية، جزاآن، ط4. 28

اللغة العربية، مكتبة ال�رشوق الدولية،، القاهرة، 2004م
، املجلد الثالث. اأحمد املرع�سلي واآخرون، املو�سوعة الفل�سطينية، دم�سق، 1984. 29

، طبعة جديدة، دار الهدى، كفر قرع،  الدباغ، م�سطفى مراد. بالدنا فل�سطني، جـ9، ق 2. 30
1991م.

م  العارف، عارف، املف�سل يف تاريخ القد�س، ط5، مطبعة املعارف، القد�س 1999. 31
عبا�س، اإح�سان، احلياة العمرانية والثقافية يف فل�سطني خالل القرنني الرابع واخلام�س  32 .

الهجري، عمان1980م.
الب�سري،  دار   ، ط2. 33 املــقــد�ــس،  بيت  ف�سائل  خمــطــوطــات  جميل،  كــامــل  الع�سلي، 

عمان1984م.
والقد�س  الأق�سى  امل�سجد  حول  تاريخية  درا�سة  القد�س  ح�سن،  عبدالفتاح  علية،  اأبو  34 .

ال�رشيف، دار املريخ، الريا�س ال�سعودية2000م.
غو�ستاف لوبون، ح�سارة العرب، نقله اإىل العربية عادل زعيرت، مطبعة عي�سى البابي  35 .

احللبي و�رشكاه، م�رش، 1969.
الإ�سالمية يف  للمعامل  تاريخي  اأثري  دليل  الأق�سى -  امل�سجد  تاريخ  غو�سة، ها�سم،  36 .

امل�سجد الأق�سى املبارك، ط1، وزارة الأوقاف وال�سوؤون الدينية، فل�سطني2002م.
فاروق، بهاء، فل�سطني باخلرائط والوثائق، الهيئة امل�رشية العامة للكتاب، القاهرة،  37 .

مكتبة الأ�رشة، 2002م.
لبحوث  امللكي  املجمع  البيت يف  اآل  موؤ�س�سة   ، القد�س، ط1. 38 كنوز  يو�سف،  رائف  جنم، 

احل�سارة الإ�سالمية، عمان 1983م.
 – هور�س، جوزف: قيمة التاريخ، ترجمة ن�سيم ن�رش، ط3، من�سورات عويدات، بريوت . 39

باري�س، 1986.
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ثالثاً:  املقاالت
. الدوري، عبد العزيز، فكرة القد�س يف الإ�سالم، �سوؤون عربية، )تون�س، 1983م(، العدد24. 40

�سربي، عكرمة �سعيد، منزلة القد�س يف الإ�سالم، بحث مقدم اإىل املوؤمتر الأول لكلية  41 .
الآداب يف جامعة الزرقاء، الزرقاء1999م.

هرت�سوغ، زئيف، علم الآثار يك�سف زيف احلق التاريخي الإ�رشائيلي، جريدة هاآرت�س،  42 .
199/11/28م.

رابعاً: االنرتنت
43 .http://www.saiban.info/vb/archive/index.php/t-3658.html
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