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 القضاء والمراكز العلمية في بيت المقدس

 خالل القرون الستة األولى من الهجرة
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 أطروحة مقدمة 
زء من إلى مجلس معهد التاريخ العربي والتراث العلمي للدراسات العليا وهي ج

 متطلبات نيل درجة دكتوراه  )فلســــفة( في التراث الفكري و العلمي العربي 

 من لدن الطالب

 صبيح عبد اللطيف عبد هللا العورتاني النابلسي
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 األستاذ الدكتور مزاحم علي عشيش البعاج
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 بغــــــداد

 م2001تشرين الثاني /        هـ1422رمضان / 



 ب 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

ُسْبَحاَن الَِّذي أَْسَرى بِعَْبدِدِه لَدْيال ِمدْن 

اْلَمْسدددددِجِد اْلَحدددددَراِم إِلَدددددى اْلَمْسدددددِجِد 

األَْقَصددى الَّددِذي بَاَرْكنَددا َحْولَددُِ ِلنُِريَددُِ 

 ِمْن آيَاتِنَا إِنَِّ ُهَو السَِّميُع اْلبَِصيُر 

صدق هللا 

 العظيم
 1رة اإلسراء / اآلية سو
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

القضاء والمراكز العلمية في بيت المقدس أشهد أبن هذه األطروحة املوسومة )

( واملقدمة من قبل  دراسة تاريخية -خالل القرون الستة األولى من الهجرة 
ا جللرإ داللداوها واسلل   اه صببح عبدحببلبيف ع ببهللابدحببلبينبيفنببلسي بيف     بب الطاللل  

 يف الرتاث العل ي العريب. )دسجةبدكتلسيهبف  فة(إبشرايف، ودهنا جديرة ابملناقشة لني  

  : ال وقيع
 الدك ور مزاحم الي اشيش البعاج : االسم
 هل1422شوال/ /5 : ال اريخ

 م2001 /20/12  

 …بناء الى توصية األس اذ الدك ور املشرف، أرشح هذه األطروحة لل ناقشة

  : ل وقيعا  ال وقيع :
 األس اذ الدك ور شاكر حم وو ابد املنعم االسم :

 رئيس قسم الرتاث الف ري والعل ي العريب
 األس اذ الدك ور صربي أمحد الغريري : االسم

ا يللللد معهللللد ال لللللاريخ العللللريب واللللللرتاث 
 العل ي للدراسات العليا

 هل1422شوال/ /5 : ال اريخ هل1422شوال/ /5 ال اريخ :
 م2001 /20/12   م2001 /20/12 
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

نشللللهد أننللللا رئلللليس وأاقللللاء انللللة املناقشللللة، قللللد اطلعنللللا الللللى هللللذه األطروحللللة املوسللللومة 
ب-يفقض ءبويملريكزبيفن م ةبيفب  تبيملقبل بالب ابيفقبرولبيف بتةبيمو بهلبربي  بر ب)

 ي بيف     ب ()صح عبدحلبيف ع هللابدحلبينبيفنبلسب( وقد انقشنا الطال  دسيسةبيسخي ة
)يالهلت ب  بهلبمبهلرةحبةبمبح وايهتا وب   ما له االقة هبا، ونرإ أبهنلا جلديرة ابلقبلول بدرجلة 

 …دكتلسيهبف  فةبيفبيفرتيثبيففكريبيفن م بيفنريبلني  ورجة يفشرفبيمو (ب
  ال وقيع :   ال وقيع :

 د وكسناالسم : أ. و. ابد األمري اب  االسم : أ. و. نبيلة ابد املنعم واوو
 اقو انة املناقشة  اقو انة املناقشة

  ال وقيع :   ال وقيع :
 االسم : أ. و. مزاحم الي اشيش البعاج  االسم : أ. و. لبيد دبراهيم أمحد
 املشرف الى األطروحة  اقو انة املناقشة

 اقو انة املناقشة

  ال وقيع :   
 ياالسم : العامل أ. و. رشيد ابد هللا اا يل  
 اقوا   -رئيس انة املناقشة   

صدقلللم مللللن قبلللل  هلللللس املعهللللد واهيـلللة العل يللة ملعهللللد ال للللاريخ العلللريب وال للللراث العل للللي 
 م.20/12/2001هل املوافق 1422شوال//5للدراسلات العليلا. يف بغلداو ب اريخ 

  ال وقيع :
 األس اذ الدك ور أمحد صربي الغريري االسم :

 اريخ العريب والرتاث العل ي للدراسات العلياا يد معهد ال 
 م20/12/2001هل املوافق 1422شوال//5
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 اإلهداء
روح الفـاتـددـح لبيـددـت المقـددـدس الشـريـددـفـ الخليفـددـة  …إلىى 

 (…الـراشد الفـاروق عمر بن الخطاب )

روح المحددرر لبيددت المقدددس الشددريفـ البطددل القا ددد  …إلىى 

 …دين األيوبيالعربي المسلم الناصر صالح ال

أرواح شهداء فلسطين واألقصدى الشدريف واالنتفا دة  …إل 

 …المباركة

 …أرواح األكرم منا جميعاً شهداء العراق …إل 

 …أرواح شهداء األمة العربية واإلسالمية …إل 

أبنداء األمدة العربيدة واإلسدالمية الغيدارى الدذين دافعدوا  …إل 

 …ويدافعون عن الكرامة والحرية واألرض

 حثالبا

 صبيح عبد اللطيف عبد هللا

 م2/2001تشرين  –هـ 1422رمضان/
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 شكر وتقدير
 بسم هللا الرحمن الرحيم

صدق هللا … }قَالُوا ُسْبَحاَنَك ال ِاْلَم لََنا ِدال َما َالَّْ  َلَنا ِدنََّك أَْنَم اْلَعِليُم اْلَِْ يُم{
 العظيم

 32سورة البقرة، اآلية 

ضع الل سات األخرية يف األطروحة واإلاداو وال  ابة واإلجناز هلذه األطروحلة، وملن حيث أ
ابب الوفاء والعرفان ابا ي  أتشرف أبن أتقدم ب سجي  جزيل  شل ري وام نلاع بعلد شل ر هللا الز 

 …وج  دىل ك  من مّد يد العون واملساادة يل يف دجناز هذه األطروحة
فاء أن أتقدم بوافر الش ر واالم نان، بعد ش ر هللا از وج ، وأنه من أق  معاع العرفان والو 

دىل أخي وأس اذي الفاض  الدك ور مزاحم الي اشليش البعلاج، املشلرف اللى هلذه األطروحلة، مللا 
قدمله ملن اراء وجهلد م واصل  وم ابعلة وقيقلة وتوجيهلات سلديدة قي لة ون،لح ودرشلاو، ومللا سل ره 

 …ألف خري من كثري من وق ه الث ني، فجزاه هللا
ك ا وأتقدم ابلشل ر اازيل ، بعلد شل ر هللا سلبحانه وتعلاىل، لامانلة العاملة الخلاو املل رخني 
العرب ممثلة أبمينها العلام األ  العزيلز األسل اذ اللدك ور حم لد جاسلم املشلهداع، ودىل ا لاوة معهلد 

قسام واألساتذة فيه مملن ال اريخ العريب والرتاث العل ي للدراسات العليا، ودىل ك  األخوة رؤساء األ
ت ل للذت الللى أيللديهم وهنلللم مللن ال هللم طيلللة فللرتة وراسلل  هبللذا ال،للر  العل للي الشللامخ والللذين 

 …سامهوا يف دي،ايل هذه املرحلة امل قدمة
ك لللا أتوجللله للللالا الشللل ر وال قلللدير دىل األخلللوة األسلللاتذة األفاضللل  رئللليس وأاقلللاء انلللة 

ناقشلة هلذه األطروحلة ويقوملون حم وايهتلا يف مواضلع السلهو املناقشة الذين سوف ي  رملون بقبلول م
 واخلطأ من أج  دغناء هذه الدراسة.

كذلك أقدم الش ر واالم نان دىل ك  القائ ني الى امل  بات يف املعهلد وكافلة ااامعلات يف 
ىل  واخ  القطر وخارجه، اللذين طامللا أملدوع ابمل،لاور واملراجلع النلاورة إلاللداو هلذه األطروحلة. ود

 ك  من ساهم يف طباا ها ودخراجها دىل حيز الوجوو.
كلللل  الشللل ر وال قللللدير والعرفلللان دىل اللللائل  م  ثللللة  بللللزوج  املناضللللة )أم نبيلللل ( …  وخ املللا  

 وأوالوي ملا قدموه يل من العون واملساادة واملساندة املعنوية واملاوية إلجناز هذا الع  .
 …والسالم الي م ورمحة هللا وبركاته… ع ملا حيبه ويرضاهسائال  هللا سبحانه وتعاىل أن يوفق اا ي

 الباحث
 محتويات األطروحة



 

 7 

 الصفحة        الموضوع

 ج         اإلهداء

 ح       الشكر والتقدير

 ذ-خ        المحتويات

 7-1         المقدمة

 14-8      الباب األول : القدس تاريخيا  

-15 خالل القرآن مكانة القدس الدينية من –الفصل األول 

49 
  الكريم والسنة النبوية المطهرة.

مكانللة القللدس للل  اللاللللة السرميللة ا  للالمية. –الفصللل النللان  

 50-64 
أهميللة القللدس ولهللاي ها للل  الرللرا  السرملل  –الفصللل الناللل  

 65-98 
 ا  الم .

 الباب الثاني : القضاء في بيت المقدس والمراكز العلمية.

إلسالم )لمحة تاريخية عن نشوء القضاء في تمهيد : القضاء في ا
     التراث العربي اإلسالمي.

 99-103 

 146-104  نشوء القضاء في بيت المقدس. -الفصل األول 

 تراجم أعالم القضاة في بيت المقدس. –الفصل الثاني 
 147-191 

 المدارس القضائية في بيت المقدس. –الفصل الثالث 
 192-243 

 م وانتشارها.المدرسة في اإلسال

الفصل الرابع : المراكز العلمية والدينية والثقافية والفكرية
 244-307 

 في بيت المقدس.

 المراكز العلمية والفكرية والثقافية في بيت المقدس. –
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 المساجد. :  أولا 

 المدارس. :  ثانياا 

 البيمارستانات. :  ثالثاا 

ا   دور القرآن والحديث. :  رابعا

ا   أو المصطبات.المصاطب  : خامسا

ا   المكتبات العامة والخاصة. :  سادسا

المراكز الدينية )مراكز العلم الصوفية( في بيت  –
 المقدس.

 الربط. :  أولا 

 الخوانق. :  ثانياا 

 الزوايا. :  ثالثاا 

مقابر العلماء ومن دفن فيها من القضاة في بيت  –
 المقدس.

 مقبرة مامال. :  أولا 

 حمة.مقبرة باب الر :  ثانياا 

 مقبرة الساهرة. :  ثالثاا 

   خاتمة األطروحة )االستنتاجات والتوصيات(.

 308-309 

 370-310        المالحق.

م حلل) (أب مفهر للي ا يلللان القرآنيللة الكريملللة الرلل  و  ن لللل   .1

 األطروحة.

م ح) (بب مفهر ي األحا يل  النبويلة اليلريفة الرل  و  ن لل   .2

 األطروحة.

 الر  و  ن ل  األطروحة.م ح) (نب مفهر ي األشسا   .3

م ح) ( ب مفهر ي أعالم  جال القهاء ل  ميلي المقلدس الرل   .4

 و  ن ل  األطروحة.

م حلل) ( ب مفهر للي الس مللاء والفقهللاء والقهللاة اللل ين  لنللوا للل   .5

 ميي المقدس الر  و  ن ل  األطروحة.
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م ح) (حب مفهر ي أ ماء المساجد ل  ميي المقدس الر  و  ن  .6

 ل  األطروحة.

(خب مفهر للي أ للماء الملللدا س للل  ميللي المقللدس الرللل  م حلل)  .7

 و  ن ل  األطروحة.

م ح) ( ب مفهر ي أ ماء  و  الحدي  والقرآن ل  ميي المقدس  .8

 الر  و  ن ل  األطروحة.

م ح) (ذب مفهر ي أ ماء الزوايلا لل  ميلي المقلدس الرل  و  ن  .9

 ل  األطروحة.

و  ن م ح) ( ب مفهر ي أ ماء اللوان) ل  ميي المقدس الر   .10

 ل  األطروحة.

م ح) (زب مفهر ي أ ماء البيما  رانان لل  ميلي المقلدس الرل   .11

 و  ن ل  األطروحة.

م ح) (سب مفهر ي أ ماء الرمط ل  ميلي المقلدس الرل  و  ن  .12

 ل  األطروحة.

م حلل) ( ب مفهر للي أ للماء المكربللان للل  ميللي المقللدس الرلل   .13

 و  ن ل  األطروحة.

المصطبان لل  ميلي  م ح) (صب مفهر ي أ ماء المصاطب أو .14

 المقدس الر  و  ن ل  األطروحة.

م حلل) ( ب مفهر للي اللو  ا سللا  ا  للالمية والمللدا س للل   .15

 ميي المقدس الر  و   ذكرها ل  األطروحة.

م ح) (طب خريطة مالمواقع الجغرالية ل مدا س ل  ميي المقدس  .16

 الر  و  ن ل  األطروحة.

 434-371      ثبت المصادر والمراجع.

 435     طروحة باللغة اإلنكليزية.ملخص األ
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 المقدمة

 وتحليل المصادر والمراجع( –)نطاق األطروحة 

اْل د هلل رب العاملني، حن لده محلد الشلاكرين، وصللى هللا اللى سليدان حم لد سليد 
 أمجعني. اخللق أمجعني، ورضي هللا تعاىل ان ال بي ه وأصحابه

أكرمن  هللا أن اكرح ي عيناي مرؤية القدس، والمس جسدي سلر  

هلل ا األ   المبا كللة الرلل  طهرهللا هللا  سللالس مللن األ جللاس، وحماهللا 

ع لس مللر الحقلب والسصللو  ملن أن  بللدل مسالمهلا األ ا للية ع لس أيللدي 

لقللد عيللي للل  القللدس و   للي ليهللا و يللرمي مللن نفحا هللا … الغللزاة

سللم خرجللي منهللا مر مللا ، … ط سرهللا القد لليةالروحيللة، ومللن نسللمان 

ووجللدن نفسلل  أمللام حبيبرلل  … لأاللبحي هلل ا الحبيبللة أسللرا  منس للد  عللين

النانية مغلدا  السلالم، لرهلمن  ملين أحيلايها و قلول لل  ب أهلال  ملالسرم  

 ….أهال  مك ل  أ ضك مهد الحها ان… القا م من أ   الر االن

ن لللل  الرلللرا  لد  لللي القلللانون، و لصصلللي لللل   لللا ي  القلللانو

السرملل  ا  للالم ، وكللان للل  نفسلل  أن أؤ خ ل قللدس وميللي المقللدس 

ب، لوقع اخريلا ي ع لس هل ا الموضلول (القهلاء ومسر    ول هللا (

خلالل القلرون السلرة األوللس ملن  –والمراكز الس ميلة لل  ميلي المقلدس 

 الهجرةب ليكون عنوان أطروحر  ل دكرو اا.

 نطاقه وحدوده : –أهمية الموضوع 

أتيت أمهيلة القللدك ل وهنللا رثلل  مرحلللة ملن مراحلل  عريللخ األمللة العربيللة واإلسللالمية، 
وألن القللدك قللد اك سللبم موقعهللا ال للاراي مللن مجيللع ااوانلل  اْلقللارية والثقافيللة، فهللي 

… قبلة لاواين الس اوية، وهي مركز دشعاع روحي ألكثر األجنلاك البشلرية منلذ القلدم
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نيللا  لثلل  جانبللا  اربيللا  دسللالميا  رئيسللا ، أكللدت اليلله اايت وأصللبحم يف اإلسللالم مهللدا  وي
وارتبطللم … القللران ال للرأل واألحاويللث النبويللة الشللريفة، وأقللوال ال،للحابة وقللاوة األمللة

القلللدك يف مجيلللع مظاهرهللللا ب للل  ا لللل  يقلللوم بللله العل للللاء وهلللم ي رخللللون للحيلللاة الدينيللللة 
 …واالج  ااية والسياسية والف رية

(، بلدأت للقدك يف اهد اخلليفة الراشد ا ر بن اخلطاب ) وبعد ال حرير العريب
مجوع املسل ني ت جه دىل املدينة املقدسة ل أويلة وورهلا يف املناسلك الدينيلة، وتثبيلم الرإ 
اإلسللالم روحيللا  ويقافيللا  يف هللذه األرة الطللاهرة، ف للان جهللاوا  حقيقيللا   لللى في للا قدملله 

ويقي للللون املراكللللز العل يللللة اللللل  كانللللم  (، وهللللم ينشللللرون اإلسللللالم،ال،للللحابة ال للللرام )
 املساجد اللبنة األوىل لنشر الثقافة العربية اإلسالمية.

وظهللللر اه  للللام اخللفللللاء هبللللذه املدينللللة يف مجيللللع اْلقلللل  الزمنيللللة يف اهللللوو اخلالفللللة 
األمويللة، واخلالفللة العباسللية، ف انللم القللدك منللربا  وينيللا  وال يللا  ل لل  مللن  يت دليهلللا أو 

مث أخذت طابعا  اخر شّ   حمورا  ل،راع كبلري … زايرة أو حّ  أو ترحال ارج منها، يف
هل، ف لان 492مع الغرب ال،لييب القاوم دىل أرة العرب اندما اح لوا القدك يف سنة 

فلذذا ابلقلدك  اهلد وتلراب  … جهاو أهل  القلدك قلد بلدأ وبقلي مسل  را  دىل يومنلا هلذا
 ني ضللد الغللزو ال،لللييب، وضللد وسللائس صللابرة حم سللبة كقلعللة مللن قللالع العللرب واملسللل

 …اْلقد اليهووي، واإلجرام ال،هيوع

لكان اهرمامنا مرأ ي  القدس قد جاء  رويجا  لكل ك مة حل)  لج ي، 

ب ب (ال ولكلل مهنلد  للل  لل   لبيل هللا، وعمللال  مقلول الر لول الكللريم (

 زال طايفة من أمر  ع س الدين ظاهرين، لسدوهم قلاهرين، ال يهلرهم 

لفهم إال ملن أالامهم علن ألواء حرلس يلأ يهم أملر هللا وهلم كل لك. من خلا

قلللالوا ب يلللا   لللول هللا أيلللن هلللمم قلللال ب مبيلللي المقلللدس وأكنلللا  ميلللي 

 .1المقدسب

كما هو  ا ي  لمدينة عرميلة إ لالمية لل  حقبلة زمنيلة امرلدن إللس 

 رة قرون، حاولنا من خاللها أن نسط  او ة مركزة  رف) مع ا طا  

روحلة، لكلان عمل) الموضلول قلد  لسنل  أن أ لجل  قلاي) الزمن  لألط

الصلللو  الس ميلللة الرللل  عاشلللرها المدينلللة المقد لللة، وأن أقللل  ع لللس أهلللم 
                                                        

 .269، ص5هل(، ج1313هل(، املسند، امل    اإلسالمي، )بريوت، طبعة م،ورة ان طبعة 241اإلمام أمحد بن حنب ، )ت،  1
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األحدا  الرا يلية الر  ا  بطي مالقهاء والمراكز الس مية، كمؤ سان 

سقالية كاني منبرا  عرميا  إ الميا  شاملا  أ ن  و ها ل  الحياة الفكريلة، 

يا  ينبللع مللن أاللالة المدينللة وعملل) جلل و ها للل  لقللدمي عطللاء  حهللا 

 الررا  السرم .

لقد تطلبم مين هذه األطروحلة أن أجعلهلا يف اببلني رئيسليني، أملا البلاب األول : 
ف حديم فيه ان القدك عرايا ، ف لان يف ياليلة ف،لول. أملا الف،ل  األول : ف حلديم 

سلنة النبويلة املطهلرة، والف،ل  فيه الن م انلة القلدك الدينيلة ملن خلالل القلران ال لرأل وال
الثللاع : الللن م انللة القلللدك يف اخلالفلللة العربيللة اإلسلللالمية، وكلللان الف،لل  الثاللللث : الللن 

 أمهية القدك وفقائلها يف الرتاث العريب اإلسالمي.

وكان الباب الثاع خم،،ا  ان الققاء يف بيلم املقلدك واملراكلز الدينيلة وقسلم دىل 
ف للان  للة عرايللة اللن نشللوء الققللاء يف الللرتاث العللريب أربعللة ف،للول، أمللا الف،لل  األول 

اإلسللالمي ويف بيللم املقلللدك. وخ،للا الف،للل  الثللاع للحللديث الللن رجللال الققلللاء يف 
بيلللم املقلللدك وأهلللم األالللالم اللللذين مارسلللوا مه لللة الققلللاء يف القلللرون السللل ة األوىل ملللن 

بيلللم املقلللدك،  اهجلللرة. وكلللان الف،للل  الثاللللث الللن أهلللم امللللدارك الققلللائية وال علي يلللة يف
وأهنيللم البللاب ابلف،للل  الرابللع اللللذي خللديم فيلله الللن املراكللز العل يلللة والدينيللة والثقافيلللة 
والف ريللة يف بيللم املقللدك مبللا فيهللا مللن مسللاجد ومللدارك ووور تعللليم للقللران واْلللديث، 
وكللذلك أشللرت دىل اللللرب  واخلوانللق واللللزوااي وامل،للاط ، ك للا أشلللرت دىل أهللم املقلللابر يف 

اللل  كانللم مللدافن للعل للاء ومللنهم الققللاة مثلل  مقللربة مللامال، ومقللربة ابب بيللم املقللدك 
 الرمحة، ومقربة الساهرة.

وأهنيم وراس  لارة خديم فيها ان أهلم الن لائا الل  توصللم دليهلا األطروحلة، 
ملللللع قائ لللللة ابملالحلللللق الللللل  أالللللدوهتا كفهرسلللللة آلايت القلللللران ال لللللرأل واْللللللديث النبلللللوي 

،لللللور امل ،للللللة ابملراكلللللز العل يلللللة مملللللا جلللللاء ذكلللللره يف وفللللل  هلللللذه الشلللللريف، واألشلللللعار وال
األطروحة، مع مل ا ابللغة اإلن ليزية، ويبلم أبالاء امل،لاور واملراجلع واللدورايت الل  

 اا  دت اليها يف وراس .

 تحليل المصادر والمراجع :
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 لقد تطلبم مين هذه الدراسة أن أقف الى ه واة كبرية من م،اور تراينا العريب
واإلسللللالمي، وكانللللم م  بللللة م نواللللة الفنللللون، مجعللللم بللللني ال للللاريخ، والفقلللله وال فسللللري، 
والللرتاجم والطبقللات، وك لل  الفقللائ  والللرحالت، واملعللاجم اللغويللة وااغرافيللة، وكللان مللن 

 أبرزها :

 كرب الرا ي  ب

فقللد اسلل فدت مللن ه والللة مللن ال  لل  ال ارايللة الللل  رفللدت املوضللوع مبعلوملللات 
ية مه ة يب م يف األطروحة، ك ا هو يف ك اب )ال اريخ( خلليفة بلن خيلا  ورواايت عرا

هللل(، وك للاب )عريللخ ابللن 310هللل(، و)عريللخ الرسلل  وامللللو ( للطللربي )ت، 240)ت، 
هلل(، 571هل(، و)عريخ ومشق( البن اسلاكر )ت، 328البطريق( البن البطريق )ت، 

ل(، و)البداية والنهايلة( البلن كثلري ه630و)ال ام  يف ال اريخ( البن األيري اازري )ت، 
 هل(. وغريها من ك   ال اريخ العام.774)ت، 

 كرب الرفسير ب

واسللل فدت ملللن ه والللة ملللن ك للل  ال فسلللري الللل  أالللان ين يف الوقلللوف اللللى معلللاع 
هللللل(، و)االلللامع 310اايت القللللران ال للللرأل، وكللللان منهللللا )جللللامع البيللللان( للطللللربي )ت، 

هللللللللل(، و)تنللللللللوير األذهللللللللان( للربوسللللللللوي )ت، 671ألح للللللللام القللللللللران( للقللللللللرطيب )ت، 
 هل(.1137

 كرب الحدي  النبوي اليري  ب

ووقفللم الللى ك لل  ال،للحا  والسلللنن والفقلله امل  ،للة ابْلللديث الشللريف، والللل  
سلللاادتين يف جلللريا الللدو كبلللري ملللن األحاويلللث اللللواروة يف األطروحلللة في لللا الللا بيلللم 

هللل(، و)صللحيح 256ي )ت، املقللدك، وكللان منهللا : )صللحيح الب للاري( لرمللام الب للار 
هللللللللل(، و)سللللللللنن أيب واوو( لرمللللللللام أيب واوو )ت، 261مسلللللللللم( لرمللللللللام مسلللللللللم )ت، 

وغلري ذللك ملن ال  ل  … هل(303هل(، و)سنن النسائي( لرمام النسائي )ت، 275
 الفقهية األخرإ.

 كرب القهاء ب
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ورفدتين ك   الققلاء مبعلوملات كبلرية ومه لة في لا الا الققلاء يف اإلسلالم، يف 
شلوئه، وتطلوره، وأح امله، وخ،ائ،له، وملن أشلهر هلذه امل لفلات ك لاب )أخبلار اللوالة ن

هلللللللل(، 450هلللللللل(، و)أوب القاضلللللللي( لل لللللللاوروي )ت، 350والققلللللللاة( لل نلللللللدي )ت،
هللللل(، و)شللللر  أوب القاضللللي( البللللن مللللازة )ت، 499و)روضللللة الققللللاة( للللللرحيب )ت، 

ين هللذه امل لفللات هللل( وقللد رفللدت642هللل(، و)أوب الققللاء( البللن أيب الللدم )ت، 536
 مبعلومات غزيرة ومه ة جا أصول ف رة الققاء والققاة.

 ك   الفقائ  :

ويعد هذا النوع من امل،نفات من أهلم ملا ك ل  الن عريلخ القلدك وبيلم املقلدك 
واملسجد األق،ى، وهي ك   م  ،،ة أاط نا صورة واضحة جلية الن م انلة القلدك 

هلللل(، و)مثلللري 597قلللدك( البلللن االللوزي )ت، روحيلللا  وعرايلللا ، ومنهلللا ك لللاب )فقلللائ  ال
هللل(، و)دخللاف األخ،للا بفقللائ  765الغللرام يف زايرة القللدك والشللام( لل قدسللي )ت، 

هلللل(، وك لللاب )األنلللس االيللل  ب لللاريخ القلللدك 880املسلللجد األق،لللى( للسللليوطي )ت، 
 هل(.927واخللي ( للعلي ي )ت، 

 ك   السري والرتاجم والطبقات :

م لفللات لرتمجللة األاللالم وسللريهم، فوقفللم الللى ه واللة واح جللم يف وراسلل  دىل 
هللل(، ، 230مللن هللذه امل لفللات مللن بينهللا ك للاب )الطبقللات ال للربإ( البللن سللعد )ت، 

هل(، و)طبقات اْلنابلة( أليب 412و)طبقات الشافعية( أليب ابد الرمحن السل ي )ت، 
لنلبالء( هلل(، و)سلري أالالم ا742هل(، )هتذي  ال  ال( لل لزي )ت، 526يعلى )ت، 

هلللللل(. وملللللن ك للللل  الطبقلللللات الللللل  كانلللللم تلللللرتجم ألالللللالم الرجلللللال، 748لللللللذهيب )ت، 
هلللل(، و)طبقلللات القلللراء( البلللن االللزري )ت، 771و)طبقلللات الشلللافعية( للسلللب ي )ت، 

 هل(.833

 ك   الرحالت :

وهللللي م لفللللات ذات قي للللة ال يللللة ألن أصللللحاهبا كللللانوا شللللاهد ايللللان ملللللا رأوه مللللن 
األرة املقدسللة، فأخللذان النهم بعللر األخبللار امل ،لللة ببيللم خلالل ترحللاهم و للواهم يف 
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هللللل(، و)رحلللللة ابللللن 614املقللللدك، ومنهللللا ك للللاب )رحلللللة ابللللن جبللللري( البللللن جبللللري )ت، 
هل(، و)اْلقرة األنسية يف الرحلة القدسية( لعبلد الغلين 777بطوطة( البن بطوطة )ت، 

 هل(.1143النابلسي )ت، 

 ال    ااغرافية :

أح للاج دىل تعيلني موقلع أو ال عللرف اللى موضلع أو م للان وخلالل األطروحلة كنلم 
سلللواء واخللل  القلللدك أو خارجهلللا، فاسللل عنم مبج والللة ملللن ال  للل  ااغرافيلللة امل  ،لللة 

هلللل(، 375بلللرتاجم امللللدن واملواقلللع، وكلللان ملللن بينهلللا )أحسلللن ال قاسللليم( لل قدسلللي )ت، 
ي )ت، هلل(، و)اللروة املعطلار( للح لري 626و)معجم البللدان( ليلاقوت اْل لوي )ت، 

 هل(.727

 ال    اللغوية :

وهلي ه واللة مللن املعللاجم اللغويلة اللل  أفللاوتين يف داطللاء معلت لغللوي للفظللة كنللم 
أح لاج أن أقلف اللى معناهلا، فاسل فدت مللن بعلر هلذه امل،لنفات مثل  ك لاب )أسللاك 

هللللللل(، وك لللللللاب )لسللللللان العللللللرب( البللللللن منظلللللللور )ت، 538البالغللللللة( للزخمشللللللري )ت، 
 هل(.1205لل رتقى الزبيدي )ت، هل(، و)عج العروك( 711

 ك   املراجع اْلديثة املعاصرة :

لقلللد كلللان للبلللاحثني مملللن ورسلللوا القلللدك وعراهلللا، ووقفلللوا اللللى معاملهلللا ونقبلللوا يف 
ترايهللا، األيللر ال بللري يف جليللد هللذه املدينللة وبيللم املقللدك، فقللد ك بللم ه واللة كبللرية مللن 

طللالع الللى كلل  مللا هتيللأ يل مللن الدراسللات اللل  جلل ا ابلقللدك وفلسللطني، فحاولللم اإل
هلللذه املراجلللع، فاسللل فدت منهلللا فائلللدة مرجلللوة وكبلللرية. وكلللان ملللن أهلللم هلللذه املراجلللع الللل  
اا  دت اليها ك اب )فقائ  بيم املقلدك يف خمطوطلات اربيلة قدللة(   لوو دبلراهيم، 
و)املف،لل  يف عريللخ القللدك( لعللارف العللارف، و)كنللوز القللدك( لرائللف جنللم، و)معاهللد 

ل ام  العسلي، و)عريخ نيابة بيم املقدك( ليوسف غوامنلة، و)العلرب وال حلدي  العلم(
ال،لييب( لرشيد اا يلي، و)القدك واالق ها ببعر العواصم وامللدن اإلسلالمية( ْلسلني 

 وغري ذلك من املراجع والبحوث ال ثرية املنشورة يف الدورايت العربية.… أمني
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دال أن أتقللللدم  زيلللل  شلللل ري ألسللللاتذيت دنللللين يف خ للللام هللللذه املقدمللللة، ال يسللللعين 
األفاضللل  اللللذين سلللوف يناقشلللون هلللذه األطروحلللة، والللل  سلللوف تغلللت ال لللا  ملللن خلللالل 
ت،للويباهتم وتقللولهم ملللا جللاء يف حم وايهتللا. فقللد بللذلم مللا بوسللعي بذللله مللن جهللد، فللذن 
أصلبم فللي أجلر ملا قلدمم ملن هللا سلبحانه وتعلاىل، ودن أخطلأت فحسليب أنلين قلدمم 

فلللي أجللر اج هللاوي، وأسللأل هللا تعللاىل خ للام العاقبللة، فهللو ويّل، فللنعم املللوىل، مللا انللدي 
 والعاقبة لل  قني.

 الباحث

 صبيح ابد اللطيف ابد هللا العورعع النابلسي
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 الباب األول

 القدس تاريخيا  
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 الفصل األول -الباب األول 

مكانة القدس الدينية من خالل القرآن الكريم 

 والسنة النبوية المطهرة
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 الباب األول

 القدس وبالد الشام

 القدس في اللغة :

لللر والبركللة والبيلللين المقللدس الللل ي طهللر ملللن  ا للم مصلللد ، وهلل  الطنه 

 نوب، أو البركة الر  ليه. وأط ) ع س جبريل ع يه السالم ا م القند س، ألنله ال

 خ ) من طها ة.

والقند وس مالهم والريديد، ملن أ لماء هللا  سلالس الحسلنس وكل لك ملالفر   

ا  عن السيوب والنقايص. ل ا كان الرقديس  والريديد، أي الطاهر المبا ك المنـزَّ

س. لكانللي األ   المقد للة أي الطللاهرة وميللي هللو الرطهيللر و نللـزيه هللا  سللال

 .ب2(المقدس، أي الطاهر المبا ك

 موقع المدينة وحدودها :

ورجللة شللرقي غللرين ش، والللى خلل  اللرة  35ْ 13َتقللع مدينللة القللدك الللى خلل  طللول 
. وتبعلللد القلللدك اللللى (4)ملللرتا  الللن سلللطح البحلللر 830-720. ترتفلللع (3)ورجللة للللاال   31ْ 47َ

                                                        
هلللل(، ال،لللحا  عج اللغلللة 393او، )ت،ينظلللر املعلللت اللغلللوي يف امل،لللاور املعج يلللة اآلتيلللة : االللوهري، اااايللل  بلللن محللل (2)

، مللاوة دقللدكد. ابللن منظلللور، 960، ص3م( ج1987هللل/1407، وار العلللم لل اليللني، )بللريوت، 4وصللحا  العربيللة،  
، 33، ص3هل(، لسان العرب، داداو : يوسف خيلا ، وار لسلان العلرب، )بلريوت، و.ت(، ج711حم د بن م رم، )ت 

هلللل(، القللللاموك ا للللي ، وار اايلللل ، )بللللريوت، 817ين حم للللد بللللن يعقللللوب، )ت، ملللاوة  دقللللدكد. الفللللريوز اابوي، هللللد اللللد
هللللل(، عج العللللروك مللللن جللللواهر 1205، مللللاوة دقللللدكد. وينظللللر : الزبيللللدي، حم للللد مرتقللللى، )ت،248،ص 2و.ت(، ج

 ، ماوة  دقدكد.354، ص16القاموك، خقيق : حم وو الطناجي، ج
 .13، ص2، ق9م(، ج1975واات رابطة ااامعيني، )اخللي ، ، مطب1الدابغ، م،طفى مراو، بالوان فلسطني،   (3)
. وينظللللر : البيشللللاوي، و. سلللعيد ابللللد هللا، وصلللف األراضللللي املقدسللللة، وار 13، ص2، ق9اللللدابغ، املرجللللع نفسللله، ج (4)

 .40م(، ص1997الشروق، )ا ان، 
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 (5)كللم250كلم اللن غلرب البحللر امليلم و22ر امل وسل  وتبعللد كللم الن البحلل52خل  مسل قيم 
تبعد ان لايل البحر األمحر. فالقدك تقع يف وس  فلسطني، حيث حيدها ملن الشل ال ملدين ا 
رام هللا وانبلللس، ومللن اانللوب مدينللة اخلليلل ، ومللن الشللرق مدينللة أرحيللا، ومللن الغللرب مللدن اللللد 

 .(6)والرملة وايفا وغزة

  رق  ليها خطوط اال صال مين اليرق والغلرب  و يكل عقدة موااالن

،  للواء مللن الناحيللة الرجا يللة أو السسللكرية، لهللال  عللن ب7(واليللمال والجنللوب

طرق الهجران القديمة لبناة القدس السرب الكنسانيون أ  كوا ه ا الحقيقة ك  

  سب  و ا  حها يا  و يا يا ، وولروا لها أ لباب القلوة والمنسلة. حيل  يحليط 

حرس يسهل الدلال عن المدينة، والو يان النالسلة هل  (وا ي  ب8(  يان سالسةمها و  

الل ي يقلع ليله مركلة ملامالب،  *ويسمس ملوا ي  ل وانب، و(وا ي الرمانلة *جهنم

أو الللوا  و قللع ليلله مركللة  لل وانب. وهلل ا  *والللوا ي الناللل  هللو (وا ي الللوا ي

وميلة والغرميلة كونلي األو ية النالسة الرل   حيطهلا ملن الجهلان اليلرقية والجن

ل مدينة خطوطا   لاعية طبيسية، وأما الجهلة اليلمالية لكانلي مكيلولة، وكانلي 

 مسظم الحمالن الر  شني ع س المدينة من اليمال.

                                                        
 .13، ص2، ق9الدابغ، بالوان فلسطني، ج (5)
ة يف ااغرافيلللة السياسلللية، ملللن ةلللوث النلللدوة العل يلللة حلللول القلللدك، )املغلللرب، اللللوان، انجلللي، القلللدك ال نعانيلللة، وراسللل (6)

 .85م(، ص1995
هلل(، أحسلن ال قاسليم يف معرفلة األقلاليم، م  بلة خيلا ، 375املقدسي، لس اللدين أبلو ابلد هللا حم لد بلن أمحلد، )ت،  (7)

 .173م(، ص1900)بريوت، 
 .19، ص2، ق9الدابغ، بالوان فلسطني، ج (8)
. الللدابغ، املرجللع 146هللل(، البلللدان، ص318ني جبلل  الزي للون أي طللور زي للا واملسللجد األق،للى. ابللن الفقيلله، )ت، مللا بلل *

م(، 1960. وينظلللر : وروزة، حم لللد الللزت، عريلللخ االللنس العلللريب، امل  بلللة الع،لللرية، )صللليدا، 18، ص2، ق9السلللابق، ج
 .233، ص4ج
هلللل(، اْلقلللرة األنسلللية، 1143. النابلسلللي، )ت، 147ان، صينحلللدر هلللذا اللللواوي ملللن ابب اخلليللل . ابلللن الفقيللله، البللللد *

م(، 1958. وينظللر : فيليلل  حلل ، عريللخ سللوراي ولبنللان وفلسللطني، ترمجللة : جللورج حللداو، وار الثقافللة، )بللريوت، 147ص
 .87، ص1ج
ع لللوو. ابلللن واوي )اللللواو أو اللللواوي( وي شلللع  هلللذا اللللواوي دىل فلللراني أحلللدمها ي جللله دىل ابب اخلليللل  واآلخلللر دىل ابب ال *

. اْلسللن بلن طللالل، القلدك وراسللة قانونيلة، وار لونغ للان 147. النابلسلي، اْلقللرة األنسلية، ص148الفقيله، البلللدان، ص
م(، 1988، مطبواللات وزارة األوقلاف، )ا للان، 2. وينظللر : جنلم، القللدك الشلريف،  8م(، ص1979للنشلر، )ا لان، 

 .36ص
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 األسماء التي سميت بها المدينة المقدسة :

أطلللللق الللللى املدينللللة املقدسللللة اللللدة أاللللاء الللللى مللللر األزمللللان تبعللللا  لامللللم والشللللعوب اللللل  
ها، وكلللان أقلللدم اسلللم هلللا اللللذي أطلقللله اليهلللا سللل اهنا العلللرب ال نعلللانيون، وهلللو )مدينلللة اسللل وطن 

. وقلد الرف هلذا االسلم انلدما ا لر ال نعلانيون (9)شاليم( –السالم( نسبة دىل )سامل( أو )شامل 
 بيم املقدك قب  مخسة االف اام.

عرلي األمم القديمة ا م (مدينلة السلالمب لل  نقوشلهم الرا يليلة. لل كرها 

األكديون ال ين هجروا منازلهم ل  شلبه الجزيلرة السرميلة ونزللوا السلراق لل  

(أو  لالمب ممسنلس  ب10(نهاية األلل  الراملع أو أوايلل األلل  النالل  قبلل المليال 

ونللر  أن أ للماء ميللي  –وأو  ك مللة  للومرية  سنلل  مدينللة  –مدينللة السللالم 

 حريلل  أ للمها  المقللدس الرلل   عيللي مهللا اليللوم عنللد األمللم  سللو  مأالل ها إلللس

 .ب11(السرم  الكنسان 

أن اليبو يين هم مناة القدس األوللون، وكانلي ع لس  إلسو يير الد ا ان 

عهدهم  دعس ب (يبوسب، وأنهم مطن ملن مطلون السلرب األوايلل. ونزحلوا ملع 

من نزح من القبايل الكنسانية ملن شلبه الجزيلرة السرميلة وأنهلم أول ملن وضلع 

 .ب12( نة ق.م 0003لبنة ل  مناء القدس حوال  

                                                        
 .22، ص2، ق9الوان فلسطني، ج. الدابغ، ب174املقدسي، أحسن ال قاسيم، ص (9)
 .23، ص2، ق9. الدابغ، املرجع نفسه، ج148النابلسي، اْلقرة األنسية، ص (10)
 .1م(، ص1986، مطبعة املعارف، )القدك، 2العارف، اارف، املف،  يف عريخ القدك،   (11)
 .1العارف، املرجع نفسه، ص (12)
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حها ة كنسانية  -ومنهم اليبو يون  -وقصا   القول ب أ س الكنسانيون 

وملن م لوكهم (م كل   *ذان طامع خاص و   ذكرها ل  أللواح ( لل السما نلةب

 ،وهو أول من اخرط (يبوس ومناهاب، وكان من المسرقدين مالروحيد.ب13(اا قب

ا ي  آمنلي ملاا الواحلد ال وم لك  كون مدينة السالم أقدم مقسلة ذكرهلا الرل

، وذكر امن السبري أن (م ك  الا قب ب14(شريك له ييمل مسنايره جميع الل )

 .ب15( نسب له مناء مدينة السالم

وأشللا  الس يملل  إلللس ب ((أن م يكلل  اللا ق نللزل مللأ   المقللدس وقطللن 

م كلا ب  12مكه  من جبالها يرسبد ليه حرس م غ أملرا لم لوك األ   وعلد هم (

 لسللوا للله مللاال  ليسمللر ملله مدينللة القللدس، لاخرطهللا وعمرهللا و للميي لللأحبوا و

(مروشلل مب ومسناهللا مالسبريللة ميللي السللالم وعنللد االنرهللاء مللن عما  هللا ا فقللوا 

جميسلللا  أن يكلللون (م يكللل  الللا قب م كلللا  ع يهلللا وكنلللوا ملللأم  الم لللوك وكلللانوا 

 .ب16(مأجمسهم  حي طاعره وا رمر حرس مان مهابب

الم اليبو  ب الل ي زا  لل  منيلان (ميلي السلالمب ومن م وك اليبو يين ( 

الرلل الل ي يقلوم ع يله ا ن حل  النبل   او  وحلا ة  -وشيد ع س جبلل الهيون 

 .ب17(مرجا  ل دلال عن المدينة -األ من ل  القدس 

، هو ا م  ام) لوجلو  السبلرانيين لل  مدينلة القلدس، ب18(و سمية اهيون

ا م اهيون كان قبلل إقاملة  او   له ا الحصن ل  ( ل أوللب ال ي أط ) ع يه

                                                        
شاف أيري يطلق اليه )رسائ  ت  الع ارنة( وهو ابلارة الن ه والة ت  الع ارنة يقع الى الني  يف م،ر، اك شف هنا  اك  *

من األلوا  خ وي الى ك اابت مسل ارية ابللغلة البابليلة وهلي جلزء ملن أرشليف حفل  السلجالت واملراسللالت بلني ح لام وول 
سللعيد األمحلللد، منطلللق أجنبيللة وبللني الفراانللة. واهللد رسللائ  تلل  الع ارنللة يرقللى دىل القللرن الرابللع اشللر ق.م. ينظللر : و. سللامي 

. وينظللللر : و. اطلللللا ب لللللري، ق،لللللة 23م(، ص1981جديللللد يف وراسلللللة عريللللخ فلسللللطني القللللدأل، جامعلللللة بغلللللداو، )بغللللداو، 
 . وينظر:68م(، ص1971اْلقلارة يف سوملر واببل ، مطبعلة اإلرشلاو، )بغلداو، 

Samuel A. B. Mercer, The Tell El-Amarna Tablets, Vol. 1, (Torento, 1939), No. 8, P 26. 
 . ومعت )مل ي صاوق( ابلفينيقية امللك املس قيم، أو ملك الرب.25الدابغ، بالوان فلسطني، ص (13)
 .25، ص2، ق9الدابغ، مرجع سابق، ج (14)
م(، 1958م(، عريلخ خم ،لر اللدول، املطبعلة ال ايولوكيلة، )بلريوت، 1286ابن العربي، أبلو الفلرج غريغوريلوك، )ت،  (15)

 .14ص
هل(، األنس االي  ب اريخ القدك واخلليل ، دالداو وخقيلق ومراجعلة : الدانن يلونس ابلد 927هري الدين اْلنبلي، )ت، (16)

 .72، ص1م(، ج1999هل، 1420، م  بة ونديس، )اخللي ، 1اجمليد، دشراف : و. حم وو الي اطا هللا،  
 .3العارف، املف، ، ص (17)
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ملللن  -ع يهمللا السلللالم-ق.م.  مكللن ( او  ملللن عيسلللسب  1000ليلله. ولللل  علللام 

اال ريالء ع س (يبوسب وأط ) أ مه ع س المدينة لأابحي  سر  ما م مدينة 

، ولللم يللدم ا للم (مدينللة  او ب طللويال ، لأاللب  ب19( او  ألنلله جس هللا مقللر م كلله

ة للل  السهللد القللديم وهلل ا اال للم اليهللو ي ا للمها (أو شلل يمب وذكللرن ألول مللر

 .ب20(أو شاليمب - حري  أل مها السرم  الكنسان  (أو  الم 

ق. م.ب ا سلسي الساالمة لل   923 - 963ومسد مج ء   يمان من  او  (

، مملللا أ   إللللس قيامللله مأعملللال عمرانيلللة ضللللمة، ب21(أيامللله ألنللله كلللان  نيلللا  

جبلل (أوقلل اليلمال ب علن وا  فسي ه ا ا نيلاءآن الرل  أقيملي ع لس طلر  

يبوس القديمة، وكلان الهيكلل أعظلم أعملال  ل يمان ملن  او  ملال جلدال، وكلان 

، حيلل  قللر  النبيللان ب22(أمللوا  او  قللد جهللز الكنيللر مللن مللوا  البنللاء قبللل مو لله

( او ب و(  يمانب ع يهما السالم مناء مسبدهما ع س المكان ال ي كان يرسبد ليه 

 .ب23(الحرم اليري  (م ك  اا قب وقومه حي  يقع

وعندما  ول    يمان، خ فه امنه ( حبسامب وأسقل ع س اليسب مالهرايب 

أكنر من والدا، لنا ن ع يه القبايل اليهو ية وأ س األ باط السيلرة  وللة لهلم 

ل  اليمال ونصبوا (يرمسامب أحد مناهه    يمان م كا  ع يهم وا لل  (شلكيمب 

                                                                                                                                                                   
، وار نع للة للطبااللة، 1. الزبللدة، ابلللة امله للدي، القللدك عريللخ وحقللارة،  16ول، صابللن العللربي، عريللخ خم ،للر الللد (18)

 .18م(، ص2000)بريوت، 
 .30، ص2، ق 9الدابغ، املرجع السابق، ج (19)
هلللل(، مثلللري الغلللرام دىل زايرة القلللدك والشلللام، خقيلللق : أمحلللد 765املقدسلللي، شلللهاب اللللدين أيب حم لللوو بلللن رللليم، )ت،  (20)

. 5. العلللارف، املف،للل ، ص14. ابلللن العلللربي، عريلللخ خم ،لللر اللللدول، ص11 ، )بلللريوت، و.ت.(، صاخلطي لللي، وار اايللل
 .40، ص2، ق9الدابغ، بالوان فلسطني، ج

هللل(، فقللائ  القللدك، خقيللق : جربائيلل  جبللور، وار اآلفللاق، 597ابللن االلوزي، أبللو الفللرج ابللد الللرمحن بللن الللي، )ت،  (21)
. اللللللللدابغ، املرجلللللللع 16. العلللللللارف، املف،للللللل ، ص6، ص1اليللللللل ، ج. العلي لللللللي، األنلللللللس ا18م(، ص1979)بلللللللريوت، 
 .34، ص2، ق9نفسه،ج

. العامري، القلدك العربيلة، 220، ص1. فيلي  ح ، عريخ سوراي ولبنان وفلسطني، ج13املقدسي، مثري الغرام، ص (22)
 .34، ص2، ق9. الدابغ، املرجع نفسه، ج49ص

، وار 5(، عريلللخ الرسللل  واملللللو ، خقيلللق : حم لللد أبلللو الفقللل ،  هلللل310الطلللربي، أيب جعفلللر حم لللد بلللن جريلللر، )ت،  (23)
، 9. الللللدابغ، املرجللللع نفسلللله، ج176، ص1. العلي للللي، األنللللس االيلللل ، ج484، ص1املعللللارف، )القللللاهرة، و.ت.(، ج

 .35، ص2ق
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يا ة القدس، ومقيي القدس الر  لم يقد  . ومنع يهو   ولره من زب24(عاامة له

  نة. 73لها أن  كون عاامة ل دولة الموحدة أكنر من 

ا ل ن المم كة اليهو يلة (أو شل يم عاالمة لهلاب وحكمهلا عيلرون م كلا  

 لنة، ولل  عهلد هلؤالء الم لوك أالاب القلدس مصلايب  337يهو يا  لل  نحلو 

ع ومفيلد ل مدينلة، ولل  كنيلرة ومحلن مرسلد ة وللم  يقلم هلؤالء ملأي ميلرول نلال

عنلدما  ملر   - ب25(ق. م.ب 586-597ادقيا من   يوشليا ( -أواخر حكم م كهم 

ع س حكم  يدا، اضطر "ملرنصر" ألن يبس  مجندا إلس القدس ولر (ادقياب 

شللرقا  نحللو األ  ن وأخلل ا البللام يون أ لليرا  إلللس مامللل. وهكلل ا انرهللي األ للرة 

 .ب26(أو ش يم المالكة، أ رة النب  والم ك  او  ل 

                                                        
 . العسللللي، القلللدك يف ال لللاريخ،62، ص2. املنهلللاجي السللليوطي، دخلللاف األخ،لللا، ج82املقدسلللي، مثلللري الغلللرام، ص (24)

 .39، ص2، ق9. الدابغ، املرجع نفسه، ج48ص
. العلي للي، األنلس االيلل ، 16. ابللن العلربي، عريلخ خم ،للر اللدول، ص575، ص1الطلربي، عريلخ الرسلل  واملللو ، ج (25)
 .52، ص2، ق9. الدابغ، املرجع نفسه، ج176، ص1ج
. اللدابغ، 18لعلارف، املف،ل ، ص، ا711. ابن خلدون، املقدملة، ص561، ص1الطربي، عريخ الرس  وامللو ، ج (26)

 .52، ص2، ق9بالوان فلسطني، ج
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م للك الفللرس، مللال  اليللام  -الم للك السيالملل   -عنللدما  للزا الم للك كللو   

ق.م. الرمسلله اليهللو  أن يللأذن لهللم مللالسو ة إلللس  539وا للرولس ع للس مامللل عللام 

أو شل يم للوالقهم ع لس ذلللك لسلا وا وعم لوا ع لس  جديللد منلاء المدينلة، وحللاول 

ريين والسللرب الف سللطينيين  للكان المدينللة مللن الفينيقيللين وا  اميللين والسللام

و كان شلرق األ  ن و يلرهم لل  مقاوملة  جلول  اليهلو  ل لبال ، ل لم يف حلوا 

وظ ي القدس خاضسة ل سيطرة الفا  ية إلس أن احر ها ا  كند  المقدون  ل  

ق.م. لهلللدم  63ومسلللدها هلللاجم (ملللومب ب الروملللان  علللام  ب27(ق.م. 332علللام 

 38حكللم الرومللان، وللل  عللام أ للوا ها وحصللونها وأاللبحي أو شلل يم  حللي 

ق.م.  للم  سيللين هيللرو وس م كللا  ع للس أو شلل يم اللل ي كللان للله أسللر عميلل) للل  

 .ب28(ل سطين

ومقيي أو ش يم خرمة مدة طوي ة ال يسكنها إال حامية  ومانية. ولل  علام 

م،  مكن ا مبراطو  الرومان  (هد يانب ملن إخملا  سلو ة اليهلو  و ملر 135

 خول (القلدسب، و لم  ل مسليحيين ما قاملـة ليهلا  منأو ش يم، سم منع اليهو  

ب ميلللرقة ملللن ا لللم أ لللرة Aelia Capitolinaو لللماها مدينلللة (اي يلللا كاميرولينلللا 

اليهو يلة علن القلدس  . وهك ا عفي جميلع ا سلا ب29((هيد يانب المدعوة (إي ياب

ولللم يبلل) منهللا إال الللل كريان وانقطسللي الل رهم مهللا ملللدة سمانيللة عيللر قرنلللا  

م ولمدة أل   نة يهو ي واحد. كما لم يكن 135ل م يسكنها مسد عام مرواا ة، 

 .ب30(ليها  ل  القرون اللمسة الر    ي المدة الم كو ة أكنر من خمسين يهو يا  

بب قللال وقللد و   ا للم إي يللاء للل  الحللدي  اليللري  عللن أملل  هريللرة ( 

بب إنملللا يسلللالر إللللس سالسلللة مسلللاجد مسلللجد الكسبلللة، ومسلللجدي،   لللول هللا (

 .ب31(ومسجد إي ياءب

                                                        
. وينظللللر : الللللدبس، يوسللللف 54، ص2، ق9. الللللدابغ، املرجللللع نفسلللله، ج305، ص1العلي للللي، األنللللس االيلللل ، ج (27)

 .46، ص4م(، ج1900الياك، عريخ سورية، مطبعة بريوت الع ومية، )بريوت، 
. الللللدابغ، املرجللللع 242. شللللفيق، جاسللللر حم للللوو، عريللللخ القللللدك، ص43، ص1ابللللن األيللللري، ال املللل  يف ال للللاريخ، ج (28)

 .60، ص2، ق9السابق، ج
م(، 1904هللل(، )بللريوت، 328ابللن البطريللق، أف يشليس سللعيد بللن بطريلق، عريللخ ابلن بطريللق واللي أويوشليوك، )ت،  (29)

الللدابغ، املرجللع  . وينظللر :69. العللارف، املف،لل ، ص500هللل(، ايللون األنبللاء، ص668. ابللن أا اصلليبعة، )ت، 71ص
 .71، ص2، ق9السابق، ج

، 2، ق9. اللللدابغ، املرجلللع السلللابق، ج142. العلللارف، املف،للل ، ص135ابلللن القالنسلللي، ذيللل  عريلللخ ومشلللق، ص (30)
 .72ص

، م سسلة 1هل(، صحيح مسلم، خقيق : و. أمحلد ا لر هاشلم،  261مسلم بن اْلجاج القشريي النيسابوري، )ت،  (31)
 .183، ص1397، رقم اْلديث 3م(، م1987ت، از الدين للطبااة، )بريو 
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كما ذكر ه ا اال م ل  أوايلل الرحريلر ا  لالم  ل مدينلة المقد لة، لجلاء 

ب ((مسللم هللا الللرحمن الللرحيم، هلل ا مللا أعطللس عبللد هللا  ب32(للل  السهللدة السمريللة

 .ب33(عمر أمير المؤمنين أهل إي ياء من األمانبب

                                                        

هللل. وينظللر نللا الوييقللة يف مالحللق األطروحللة. 15( ألهلل  ديليللاء اللام وييقللة ال،لللح اللل  ك بهللا  ا للر بللن اخلطللاب ) (32)
، وار املعلارف، )القللاهرة، 5هلل(، عريللخ الرسل  واملللو ، خقيللق : حم لد أبلو الفقلل ،  310الطلربي، حم لد بللن جريلر، )ت، 

. وينظللر : أمللني، و.حسللني، القللدك واالق هللا بللبعر العواصللم واملللدن اإلسللالمية، دصللدارات أمانللة 609، ص3و.ت.(، ج
 .7م(، ص1988بغداو، )بغداو، 

 . 607، ص3. وينظر : الطربي، ال اريخ، ج227، ص3ابن هشام، السرية النبوية، ج  (33)
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 الفصل األول -الباب األول 

لقرآن الكريم والسنة مكانة القدس الدينية من خالل ا

 النبوية المطهرة
 القدس، المدينة السرمية ا  المية الر  منحها هللا  بحانه و سالس المكانة السالية، لكاني افوة المدن  قديرا  و قديسا .

وعندما نرحد  عن القدس ل  القرآن الكريم والسنة النبوية اليريفة، للنن 

ون مللن أهميللة  ا ن حللول هلل ا الحللدي  يطللول لمللا أوالا المفسللرون والمحللدس

المدينة، وكي  نظر الس ماء ا جالء إلس مسان  ا يلان الكريملة الرل  ا صل ي 

 مه ا المدينة الر  كرمها هللا  بحانه و سالس وأعزها ا  الم.

ويسد  أ ب لهايل المدن من أشلهر وأهلم الرصلنيفان، وهلو  لا ي  مح ل  

 ب الفهايل اللاص مالمدن يرحد  عن مدينة مسينة ويص  محا نها. ولسل أ

 اجع ل  األال إلس الرفاخر والرباه  ماألنساب ومالقبايل لل  مجرملع ملا قبلل 

ا  للالم. سللم  ظللالرن عوامللل أخللر   للاعدن ع للس الرو للع للل  الكرامللة حللول 

  وا ي  المدن ولهاي ها ل  ا  الم.

 لالمدينة ه  وليدة  الحها ة ألنها  سد  أ قلس إنجلاز  والل إليله ا نسلان

. والمدينة ا  المية كاني ع س الدوام كيانا  حيلا  ب34(ل  ا رقرا ا ع س األ  

مرجلاوب الرطلو  مللع حاجلان المجرمللع ا  لالم ، مقللد  ملا هلل  مر بطلة كللل 

 .ب35(اال  باط مج و  ا  الم ومبا يه

 ب36(لالقرآن الكريم قد أشا  إلس المدينة وملا اشلر) منهلا لل  علدة مواضلع

. وكلل لك الحللدي  ب37(وجللاء أهللل المدينللة يسربيللرون كمللا للل  قوللله  سللالسب  

 .ب38(النبوي اليري  ليه المالم  الواضحة لمفهوم المدينة

                                                        
، وار السالسلللل  للطباالللللة، )ال ويلللللم، 1  . م،لللللطفى، شلللللاكر، املللللدن يف اإلسلللللالم،65املقدسللللي، مثلللللري الغللللرام، ص (34)

 .9، ص1(، ج1988
. وينظللر : السللامو ، حسللام، أمهيللة 16. م،للطفى، شللاكر، املرجللع نفسلله، ص116ابللن االلوزي، فقللائ  القللدك، ص (35)

 .15م(، ص1980القدك يف اإلسالم، مطبعة ال وفيق، )ا ان، 
. وينظلر : شلاكر، 48، الن ل ، اآليلة 53اء، اآليلة ، الشلعر 82، 19، ال هلف، اآليلة 30ينظر : سورة يوسف، اآلية  (36)

 .27م،طفى، املدن يف اإلسالم، ص
 .67ُسورُة اِْلجِر، اآلية  (37)



 

 28 

وقد ح ي المدينة محل القبي لة لل  مجرملع ملا قبلل ا  لالم، ويوجلد هنلاك 

الل ة أل ب الفهللايل والفروحللان السرميللة للل  اللد  ا  للالم وكللان السللرب 

م مواضللع المللدن وللل  الرفاضللل يصلنسون جم للة مسللر زمان وشللروط اخريللا ه

مين المواضع الر   م اخريا ها، ل م  كن مسألة  أ يس المدن السرميلة واخريلا  

، وملن ملين هل ا المسلر زمان المرط بلان ب39(مواضلسها ملن المسلايل السيلوايية

 .ب41(، والمسر زمان االقرصا ية والرجا يةب40(السسكرية

وا من إ ا ة أملو  هل ا إذن كان السرب يد  ون أحوال المدن حرس يرمكن

البال  من كالة النواح . وه ا ما نصي ع ية   الة الل يفلة الراشلد  عملر ملن 

حين لر  هللا البال  ع س المس مين ل  السراق واليلام ومصلر  ب42(باللطاب (

و ير ذلك من األ  ، لكرب إلس حكيم من حكماء السصرب (إنلا أنلاس علرب 

أن نربللوأ األ   ونسللكن (الللبال ب األمصللا  وقللد لللر  هللا ع ينللا الللبال ، ونريللد 

لصللل  لللل  الملللدن وأهويرهلللا ومسلللاكنها، وملللا  لللؤسرا الررملللة واألهويلللة لللل  

 .ب43( كانهاب

ب كرب إلس  لسد ملن أمل  وقلاص وي كر ياقون ب أن  عمر من اللطاب (

يللأمرا موالل  منزللله مللن القا  للية لكرللب إليلله  للسدب (إن القا  للية ليمللا مللين 

 .ب44(اللندق والسري)ب

لقلد ملدأ أ ب الفهلايل لل  والل  ملا يصل  أن يسلمس مالفهلايل الدنيويللة 

ل مدن، أي طبيسرها الجغرالية ومحا ن  كانها. سم انرقل من  القلرن األول إللس 

، وأخلل  يسللرند إلللس األحا يلل  النبويللة اليللريفة والقصللص ب45(الفهللايل الدينيللة

                                                                                                                                                                   
الب لللاري، أبلللو ابلللد هللا حم لللد بلللن دااايللل  الب لللاري ااعفلللي، صلللحيح الب لللاري، وار دحيلللاء اللللرتاث العلللريب، )بلللريوت،  (38)

. أبللللو واوو، سللللنن أيب واوو، ك للللاب املالحللللم، اْلللللديث رقللللم 37، ص7، ج6525لبنللللان(، ك للللاب ال عبللللري، اْلللللديث رقللللم 
 .31. شاكر، م،طفى، املرجع السابق، ص100، ص4، ج3746

 .101(، ص1986انجي، و. ابد اابار، عريخ املدن العربية اإلسالمية، مطبعة جامعة الب،رة، )العراق،  (39)
 .102انجي، املرجع نفسه، ص (40)
 .108انجي، املرجع نفسه، ص (41)
هلللل(، مللروج اللللذه ، خقيلللق : حم لللد حميلللي 346املسللعووي، أيب اْلسلللن اللللي بلللن اْلسللني بلللن اللللي املسلللعووي، )ت،  (42)

 .61، ص2م(، ج1987الدين، امل  بة الع،رية، )بريوت، 
 .61، ص2املسعووي، امل،در نفسه، ج (43)
هللل(، معجللم البلللدان، 626ي، )ت، ايقللوت اْل للوي، شللهاب الللدين أيب ابللد هللا ايقللوت بللن ابللد هللا اْل للوي البغللداو (44)

 .292، ص4وار دحياء الرتاث العريب، )بريوت، و.ت.(، هلد 
 .2(، ص1984، وار البشري، )ا ان، 2العسلي، كام  مجي ، خمطوطات فقائ  بيم املقدك،   (45)
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رركز ل  ملدن الدينية الر  انريرن من ذلك القرن. وأخ ن  وايان الفهايل  

 مسينة منل مكة، والمدينة، والقدس، والكولة، و مي).

ولهللايل هلل ا المللدن أاللبحي  سنلل  للل  المقللام األول لهللاي ها الدينيللة 

وأابحي كرب الفهايل مجموعة من المقرطفان من ا يان القرآنيلة الكريملة 

واألحا ي  النبوية اليريفة والقصص والروايلان الرل  قي لي لل  ملدح الملدن، 

 .ب46(رهمن أيها  وافا  لما ليها من مياهد كالمساجد والمزا ان المقد ةو 

إللس السناالر الرل   قلاس مهلا  47هلـب272وقد أشا  امن أمل  الرميلع (ن، 

المدن لسد   رة شروط الخريا  موقع المدينة وحد  شروطا  سمانية أيها  يجلب 

ب إللللس أن يراعيهللا الحللاكم عنلللد الرلطلليط ل ملللدن. كللم أشللا  (للللون جرومنللاوم

 ب ب48(السناار الر   قاس مها المدن من حي  قدا رها، ل كر سالسة أ ا ية منها

أوال  ب الفهللل اللل ي  رمرللع ملله المدينللة مسللبب  بركهللا مقبللو  األنبيللاء أو 

 احامة الر ول، أو مسالقرها ماألنبياء والر ل واألولياء.

 سانيا  ب الدو  ال ي خصص ل مدينة ل  خ ) الكون.

 و  ال ي  ر سبه المدينة يوم الدين.سالنا  ب الد

وممقرهللس هلل ا المقللاييس النالسللة، نالللي مكللة والمدينللة والقللدس المكانللة 

 .ب49(األولس مين المدن السرمية ا  المية 

 بللرز هنللا األ لللس الدينيللة الرللل  قامللي ع يهلللا مكانللة القلللدس للل  عقيلللدة 

للليس للل   المسل مين ونفو للهم، إذ أن مللن المسلل م ملله أن (القلدسب مدينللة مقد للة

نظللر السللرب لقللط، وإنمللا هلل  كلل لك للل  نفللوس المسلل مين جميسللا  أيللا  كانللي 

جنسلليرهم وقللوميرهم، للل ا لللنن مصللير هلل ا المدينللة ومسللرقب ها يهللم المسلل مين 

وييغل مالهم، وأن ه ا الواقع مقد  ما يمن  المس مين حقوقلا   ينيلة لل  القلدس، 

                                                        
ْل  للة، )قرطللاج، . وينظللر : اإلمللام و. رشللاو، بيليوغرافيللة مدينللة القللدك الشللريف، بيللم ا3العسلللي، املرجللع نفسلله، ص (46)

 .14، ص1م(، ج1989
هلل(، سللو  امل اللك يف تلدبري امل اللك 272ابن أيب الربيع، شهاب الدين أمحد بن حم د بلن أيب الربيلع البغلداوي، )ت،  47

هللل(، بللدائع 896. وينظللر : ابللن األزرق، أبللو ابللد هللا، )ت، 100هللل(، ص1329، )القللاهرة، 1الللى ال  للام وال  للال،  
 وما بعدها. 46، ص1م(، ج1977امللك، خقيق : الي سامي النشار، مطبعة وار اْلرية، )بغداو، السلك يف طبائع 

(48) E. G. Von Grunebaum, The Sacred Character of Islamic Cities in "Melanges Taha Hussein", 

Publie's par A. Badawi, Le Cairo, 1962, P25. 
. العسلللي، خمطوطللات فقللائ  62، ص2. املسللعووي، مللروج الللذه ، ج67صابللن االلوزي، فقللائ  بيللم املقللدك،  (49)

 .3بيم املقدك، ص
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القدس الدينية قد  قلر ن  . ومكانةب50(يرر ب ع يهم واجبان والرزامان  جاهها

م لل  نصلوص 610ل  السقيدة ا  المية من  ظهو  ا  لالم لل  حلوال   لنة 

ب ومللن  للبسهم القللرآن الكللريم والسللنة النبويللة و يا للة الل فللاء الراشللدين (

 .ب51(منحسان من خ فاء المس مين وقا  هم

لحياة لالقرآن الكريم ل  آيان كنيرة يقر  أن هللا  سالس هو خال) الكون وا

وا نسان، لجميع األنبياء والر ل ع يهم السالم قد ا جهوا نحلو  علوة أقلوامهم 

إلللس (ا  للالمب أي  إ للالم وجللوههم ا  سللالس واللهللول ألوامللرا ونواهيلله 

وحدا، وأن جوهر األ يان الر  كانوا يبيرون مها ويدعون النلاس إللس ا يملان 

السبلا ة الرل  أنيلأها األنبيلاء  ، وقد نظر ا  لالم إللس ميلونب52(مها ه  ا  الم

السامقون نظرة إجالل وإكبا  وعدها أماكن مقد ة، و دا (ميي المقدسب ال ي 

كلللان مسلللجدا  مقد لللا  للللد  األنبيلللاء السلللامقين مسلللجدا  مقد لللا  للللد  المسللل مين 

 .ب53(أيها  

وقد  سززن مكانة القدس أي ميي المقدس لل  عقيلدة المسل مين ونفو لهم 

بحانه و سللالس مر للوله الكللريم مللن المسللجد الحللرام إلللس مسللد أن أ للر  هللا  لل

 المسجد األقصس كما  لي ا يان الكريمة.

القدس  ليسة وعميقلة لل  ا  لالم لال  باطلان الوسيقلة والحقلوق  منزلةو

المرينللة والسالقللان الوطيللدة الرلل   للرمط المسلل مين مالقللدس لاال  بللاط مالسقيللدة 

واال  بلاط هنلا لليس ألهلل ل سلطين  ،ب54(يرمنل ل  مسجلزة ا  لراء والمسلرا 

لحسللب، مللل لجميللع المسلل مين للل  ميللا ق األ   ومغا مها،لهللال  عللن أن 

المسجد األقصس ال يسنل  البنلاء المغطلس لحسلب، ملل منطقلة المسلجد جميسهلا 

، ويرمنل ه ا اال  بلاط أيهلا  ملأن القلدس ب55(ب  ونما  144والر   ب غ مساحرها (

                                                        
م(، 1986. و. دسللللحق موسلللى، بيلللم املقللللدك يف اإلسلللالم، )القللللاهرة، 11ابلللن االللوزي، فقللللائ  بيلللم املقلللدك، ص (50)

اب  امعلللة الزرقلللاء . امللللال ، و. هاشلللم حملللي، األسلللس العقائديلللة اإلسلللالمية القلللدك، ةلللوث املللل رر األول ل ليلللة اآلو65ص
 .14-13م(، ص1998األهلية، )الزرقاء، 

 .14. املال ، املرجع نفسه، ص97، ص1املنهاجي السيوطي، دخاف األخ،ا، ج (51)
 .14. املال ، املرجع نفسه، ص245املقدسي، مثري الغرام، ص (52)
. العلي لي، األنللس 84، ص. ابلن االلوزي، فقلائ  بيلم املقلدك106، ص2املنهلاجي السليوطي، دخلاف األخ،لا، ج (53)

 .15. املال ، املرجع نفسه، ص351، ص1االي ، ج
صلربي، الشليخ ا رملة سلعيد )مفلل  القلدك وخطيل  املسلجد األق،لى املبللار (، منزللة القلدك يف اإلسلالم، ملن ةللوث  (54)

 .29م(، ص1999امل رر األول ل لية اآلواب يف جامعة الزرقاء، )الزرقاء، 
 .30، صصربي، املرجع نفسه (55)
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ب ب (أ   المحيلر والمنيلر أ لوا هللا ( أ   المحير والمنير، قال   ول

 .ب56(لص وا ليهب

أما اال  باط الرسبلدي (نسلبة ل سبلا ةب ليرمنلل لل  أن القلدس أوللس القب رلين 

، وسللواب الركسللة ب57(… لقوللله  سللالس ب  قللد نللر   ق للب وجهللك للل  السللماء

الواحدة ل  المسجد األقصلس ملمسلماية  كسلة لل   يرهلا ملن المسلاجد لقولله 

)ل الصالة ل  المسلجد الحلرام ع لس  يلرا ممايلة ألل  الالة، ولل  ب ب (له

. كلل لك ب58(مسلجدي ألل  الالة،  وللل  مسلجد ميلي المقللدس خمسلماية الالةب

ب ع س زيا ة المسلجد األقصلس المبلا ك مقصلد السبلا ة ح  الر ول الكريم (

ب ب (ال  يـد الرحال إال إلس سالسة مساجد ب المسجد الحرام، ومسجدي لقوله (

ب المسللجد األقصللس ممنا للك . و مللط الر للول (ب59(، والمسللجد األقصللسبهلل ا

ب ب (من أهل  مسمرة من ميي المقدس كانلي لله الحج والسمرة لقول الر ول (

 .ب60(كفا ة لما قب ها من ال نوبب

وك لك سواب المقليم لل  المدينلة المقد لة لله سلواب الملرامط لل   لبيل هللا 

ن هللا  لليفر  ع لليكم اليللام مللن مسللدي مللن ب ب (يللا مسللاذ إلقللول   للول  هللا (

السريش إللس الفلران    جلالهم ونسلاؤهم وإملاؤهم مرامطلون إللس يلوم القياملة 

لمن اخرا  منكم  احال  من    واحل اليام أو ميي المقدس لهو لل  جهلا  إللس 

 .ب61(يوم القيامةب

أما اال  باط الحها ي مالقدس يرمنل ليملا يسلرلدمون ل بنلاء الفريلد لكلل 

ن المسجد األقصس ومسجد قبلة الصللرة الميلرلة، ووجلو  مالان السقلا ان م

الوقفيلة واألسريللة حللول المسللجد األقصللس، ووجللو  المسللاجد الكنيللرة للل  الب للدة 

القديمة، وك لك ماان   الملدا س والمساهلد والزوايلا واأل مطلة حلول المسلجد 

 .ب62(األقصس المبا ك

                                                        
هللللل(، السللللنن، وار الف للللر للطبااللللة، )بللللريوت، 275ابللللن ماجللللة، اْلللللاف  أيب ابللللد هللا حم للللد بللللن يزيللللد القللللزويين، )ت،  (56)

 .451، ص1و.ت.(، ج
 .526، رقم اْلديث 12، ص2. وينظر : صحيح مسلم، م144سورة البقرة، من اآلية  (57)
 .510، رقم اْلديث 183، ص3صحيح مسلم، م (58)
 .77، ص2اري، جصحيح الب  (59)
 .3002، رقم اْلديث 999، ص2ابن ماجة، السنن، ج (60)
هلل(، صلبح األاشلى يف 821. وينظلر : القلقشلندي، أمحلد بلن اللي، )ت، 452، ص1ابن ماجلة، امل،لدر نفسله، ج (61)

 .75، ص4م(، ج1987، وار الف ر للطبااة، )بريوت، 1صنااة اإلنشا،  
 .32صربي، منزلة القدك يف اإلسالم، ص (62)
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، وهلل  ب63(لسهللدة السمريللةبكلل لك اال  بللاط السيا لل  مالقللدس  منللل للل  (ا

أعلدل   وأوضل  وأشللهر وسيقلة  يا لية عبللر الرلا ي  لهلال  عللن حكلم السللرب 

هلـ إللس احلرالل الكيلان 15المس مين له ا المدينلة  منل  الفلر  السملري لل   لنة 

م. و مكن ا  الم ملن  حقيل) السلدل واال لرقرا  1967الصهيون  ل قدس عام 

مين ل  هل ا المدينلة خلالل حكلم السلرب واألمن واألمان ل مس مين و ير المس 

 .ب64(والمس مين لها

وك لك اال  باط الرا يل ، حي  أن السلرب اليبو ليين هلم أقلدم اليلسوب 

.مللن كللل مللا  قللدم ب65(الرلل   للكني ل سللطين وهللم أول مللن أ سللوا مدينللة القللدس

 ظهللر منزلللة   القللدس ومكانرهللا مللن هلل ا اال  باطللان مجرمسللة يكمللل مسهللها 

 .ب66(ا خر

خالل  ربع ا يان نلر  أن لمدينلة القلدس مكانلة  ينيلة مرموقلة ق ملا ومن 

نالرها مدينة من مدن مال  اليام، و ر بط   ك المكانة مالجانب السقايدي الرسبدي 

ومالجانللب الحهللا ي الرللا يل ، من مللا ا  بطللي ما يمللان والروحيللد والنبللوان 

 .ب67(بالمررامسة و عوة إمراهيم (

ب ونجا ه من قومه ال ين عا  مينهم ل  . وقد جاء ل  قصة  إمراهيم (ب68(مركة األ   المقد ة و قديسهاوقد  كز ا  الم ع س 

السراق و عاهم إلس ا  الم،  ولكنهم  لهوا  عو ه وكفروا مه حرس كان من شأنه مسهم وما هو مسرو  لقد كسر أانامهم وأوسانهم 

. وقد ب69(ب ممن هاجر مسههم، سم هاجر مأه ه إلس ل سطين المبا كة وكان لوط (لسزموا ع س إحراقه. وكاني المسجزة منجا ه من نا 

مين هللا  بحانه و سالس قيمة ه ا األ   المقد ة ومكانرها مأن خصها  بحانه و سالس ما  راء وه ا المسجزة  يكل مرح ة من 

 .ب70(مراحل الدعوة ا  المية مكامل مالمحها واو ها

                                                        
، مطبعلة وار املعلارف، 5هل(، عريخ الرس  وامللو ، خقيق : حم د أبلو الفقل ،  310الطربي، حم د بن جرير، )ت،  (63)

 .609، ص3)القاهرة، و.ت.(، ج
 .610، ص3الطربي، امل،در نفسه، ج (64)
اقيلة، جامعلة بغلداو، . وينظلر : السلامو ، حسلام، فلسلطني يف امل لفلات العر 13العارف، املف،  يف عريخ القلدك، ص (65)

 .26م(، 1979مركز الدراسات الفلسطينية، )بغداو، 
 .7م(، ص1981الدوري، ابد العزيز، ف رة القدك يف اإلسالم، ةث يف هلة ققااي اربية، )بريوت،  (66)
السلللنوي،  ابللد امللللنعم، و. شلللاكر حم لللوو، امل انلللة الدينيلللة والعل يلللة ملدينللة القلللدك، ةلللث منشلللور يف نلللدوة مللل رر القلللدك (67)

 .7م(، ص2000)جامعة ت ريم، 
الققاة، و. أمحد، م انة القدك يف اإلسلالم ملن خلالل اآلايت القرانيلة واألحاويلث النبويلة الشلريفة، ملن ةلوث املل رر  (68)

 .74م(، ص1998األول ل لية اآلواب  امعة الزرقاء األهلية، )الزرقاء، 
 .75الققاة، املرجع نفسه، ص (69)
 .85-84رجع نفسه، صالققاة، امل (70)
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س ل  عقيدة المس مين مسبب األحدا  ذان الص ة مسقيدة ا  الم من ا  راء والمسرا  وه  قب ة المس مين ل  ل لك انط قي أهمية القد

 .ب71(الصالة وإنها األ   المبا كة والمقد ة

وإذا كاني قدا ة ميي المقدس قد انسي  ا يلها مأكنر من مسنس من المسان ، لكاني  موضع الحب والرقديس لد  ماان الماليين من 

المس مين والنصا   واليهو  ل  جميع أنحاء السالم ل  جميع السصو ، لننها قد عاشي أياما  مجيدة مقيي آسا ها ماس ة  ا لة الرأسير 

. مكل ما  حم ه من مسان  األاالة والحها ة ،ألنها موطن الطها ة ومحط الر ل واألنبياء، ه ا المدينة الصامدة الر  ب72(ل  النفوس

 .ب73(انه و سالس، لبقيي ع س  مر حقب الرا ي   سبر عن حقاي) عظيمة أ ا ها هللا أن  كون مرميزة مهاكرمها هللا  بح

 فضائل القدس في القرآن الكريم :

لقد  حد  القرآن الكريم عن القدس ل  آيان كنيرة مييرا  إلس أنها أ   

  ة.مبا كة مقد ة و نو   الحقا  ا يان الكريمة الر  وافرها ماأل   المقد

، ألن ب74(مسللد مجلل ء ا  للالم، اكرسللب الرس لل) مللالوطن عامللل قللوة جديللد

ا  الم قد هيأ لمسرنقيه مزيدا  من اال رقرا  ل  حيا هم ومواطن  ايمة خاالة 

مهم، وألنه ج ب مسه لكرة (األلفة والمحبةب ل  مفهومهما اللاص والسام، ألفة 

ب ين الر لول الكلريم (ا نسان، وألفة المكان، ع س حد  واء، كما هو ل  حن

 .ب75(ب إلس مكة مسد هجر هم إلس المدينةواحامره (

وأما لهايل ميي المقدس للال  حصلس والل ي يلدل ع لس لهل ه ملن كرلاب 

ولللو لللم يكللن  يللر هلل ا ا يللة  -ب مللن  للو ة ا  للراء 1ا يللة ( -هللا عللز وجللل 

هللا ، وألن ب76(الكريمللة مللن الفهللي ة لكانللي  كاليللة، ومجميللع البركللان واليللة

ب إلس  مايه جسل طريقه ع يه  بيانا   بحانه و سالس لما أ ا  أن يسر  منبيه (

لفه ه، وليجمع له لهل البيرين وشرلهما، وإال لالطري) من ميي الحرام إللس 

 .ب77(السماء كالطري) من ميي المقدس

                                                        
 .19السائح، ابد اْل يد، أمهية القدك يف اإلسالم، ص (71)
ال  للري ، و. هبجللم كاملل  ابللد اللطيللف، بيللم املقللدك يف ك لل  ااغللرافيني العللرب واملسللل ني، ةللث منشللور يف نللدوة  (72)

 .19م(، ص2000م رر القدك السنوي، )جامعة ت ريم، 
سللة بيللم املقللدك الفقهيللة، ةللث منشللور يف هلللة صللدإ ال للاريخ، اخللاو امللل رخني البعللاج، و. مللزاحم الللي اشلليش، مدر  (73)

 .2م(، ص1999العرب، )بغداو،
، منشلللورات معهلللد امل طوطلللات العربيلللة، 1دبلللراهيم، و. حم لللوو، فقلللائ  بيلللم املقلللدك يف خمطوطلللات اربيلللة قدللللة،   (74)

 .28م(، ص1985)ال ويم، 
 .28دبراهيم، املرجع نفسه، ص (75)
 .77م(، ص1969يين، و. دسحق موسى، اروبة بيم املقدك، مركز األةاث، )بريوت، اْلس (76)
 .77اْلسيين، املرجع نفسه، ص (77)
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وال شك ل  أن عرومة القدس نامسة من خالل ا يان الكريمة لل  القلرآن 

خللالل األحا يلل  النبويللة اليللريفة للل  السللنة المطهللرة. وجميسهللا الكللريم ومللن 

 نبي عرومة القلدس اليلري  و لدحال اال علاءان الصلهيونية المزيفلة، وأكلد 

}سبباا  الب   القرآن الكريم ع س قدا ة ميلي المقلدس، كملا لل  قولله  سلالسب 

أسرى بعبده ليالً من المسجد الارام إلى المسجد األقصى الب   باركنبا حولب  

 لبحانه و قلدس عملا ال  تنزه . أي ب78(لنري  من آياتنا إنب  وبو السبميع البصبير 

. و وي عللن ط حللة مللن عبيللد هللا الفيللا ، وهللو مللن السيللرة ب79(ي يلل) مجللـالله

 تنهيز ب ب (ب ب ما مسنلس  لبحان هللام لقلال الر لول (المبيرة، إنه قال ل نب  (

 .ب80(من كل  وءب

 لمسجد الارام إلى المسجد األقصى }من اوعندما قال  بحانه و سالس ب 

أي من مكة المكرمة إلس البيي المقدس، و م  مالمسجد األقصس لبسد المسالة 

، وكللان أمسللد مسللجد عللن أهللل مكللة للل  األ   ب81(مينلله ومللين المسللجد الحللرام

قللال  }البب   باركنببا حولبب  . وللل  قوللله  للبحانه و سللالس ب ب82(ينسظللم مالزيللا ة

ه ملللن األنبيلللاء والصلللالحين، ومهللل ا جس للله المفسلللرون ب أي مملللن  للللن حولللل

 .ب83(مقد ا  

}يا قوم أدخلوا األرض المقدسة وجاء ل  القرآن الكريم قوله عز وجل ب 

للنن األ    ب84(التي كتب هللا لكم وال ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين 

، وقلد  لميي ب85(المقد ة ه  ميي المقدس وما حولها، لهل  األ   المطهلرة

 .ب86(ا قرا  األنبياء (ع يهم السالمب ومسكن المؤمنينم لك ألنه

                                                        
 .1سورة اإلسراء، اآلية  (78)
 .151، ص2م(، ج1981هل/1401، وار القران ال رأل، )بريوت، 2ال،ابوع، حم د الي، صفوة ال فاسري،   (79)
، وار ال  للللللل  العل يلللللللة، )بلللللللريوت، 1 لللللللد بلللللللن أمحلللللللد، االللللللامع ألح لللللللام القلللللللران،  القلللللللرطيب، أبلللللللو ابلللللللد هللا بلللللللن حم (80)

 .134، ص10م(، ج1988هل/1408
 .151ال،ابوع، املرجع السابق، ص (81)
 .139القرطيب، امل،در السابق، ص (82)
 .139القرطيب، ااامع ألح ام القران، ص (83)
 .21سورة املائدة، اآلية  (84)
هللل(، خم ،للر ال فسللري، خقيللق : حم للد الللي ال،للابوع، )بللريوت، 774اايلل  بللن ا للر، )ت، ابللن كثللري، ا للاو الللدين دا (85)

 .502، ص1م(، ج1981
، طبعلة وار ال  ل  العل يلة، 1هلل(، تفسلري البيقلاوي،  791البيقاوي، أبو سلعيد ابلد هللا بلن ا لر بلن حم لد، )ت، (86)

 .261، ص1م(، ج1988)بريوت، 



 

 35 

و وي ب إن األ   المقد ة ه   مي) ول سطين ومسال األ  ن. وقلال 

 .ب87(قرا ة ب ه  اليام ك ها

هلـب قلال ب ما كنلا 68ب (ن، وعن عبد هللا ملن عبلاس ملن عبلد المط لب (

ل  قوله  الم كو  ب88(حوله يريد ل سطين واأل  ن، واأل  ن لهو نهر اليريسة

}فلما فصل طالوت بالجنود قال أ  هللا مبتليكم بنهبر  فمبن ببرب منب   سالس ب 

 .ب89(… فليس مني

هـب ب الل ي 581وقال أمو القا م السهي  ، عبد الرحمن من اللطيب (ن، 

ما كنلللا حولللله يسنللل  اليلللام، واليلللام مالسلللريانية الطيلللب  لللميي مللل لك لطيبهلللا 

إللس السلريش ومهلا ملن أمهلان الملدن . (وأما حدها ضمن الفران ب90(وخصبها

. وقيلل إن األ   الرل  ب91(ح ب، وحماا، وحمص، و ميل)، وميلي المقلدسب

}وجعلنبا بيبنهم وببين القبرى ما ك هللا ليهلا ل سلالمين هل  اليلام لقولله  سلالس ب 

التي باركنبا فيهبا قبرى رباورد وقبدرنا فيهبا السبير سبيروا فيهبا ليبالي وأيامباً 

الكريمللة أن هللا  للبحانه و سللالس جسللل قللر  ظللاهرة  . و بللين ا يللةب92(آمنببين 

ما زة عامرة آه ة مالسكان مين قوم  بأ ماليمن ومين القر  الر  ما ك هللا ليهلا 

 .*بوه  قر  ومدن ل سطين المبا كة أسناء حكم   يمان (

ب وقوملله اللحراء الريلله ط للب إللليهم أن يريللجسوا ولمللا  خللل  مو للس (

لهم قـوة ع س الدخول إلس هل ا اللبال  الرل   عاهلا ويدخ وا (ل سطينب، ل م  كن 

 .ب93(هللا عز وجل ماأل   المقد ة

: }وجعلنبا اببن مبريم وأمب  آيبة وقال المفسرون ل  قوله  بحانه و سالس 

مأن الرموة ه  ميي المقدس، وقيل  ب94(وآويناوما إلى ربود ذات قرار ومعين 

                                                        
هلللل(، هنايلللة األرب يف فنلللون األوب، وار ال  للل  732بلللد الوهلللاب النلللويري، )ت، النلللويري، شلللهاب اللللدين أمحلللد بلللن ا (87)

 .325، ص1م(، ج1923امل،رية، )القاهرة، 
 .68، ص1م، ج1999العلي ي، األنس االي ،    (88)
 .249سورة البقرة، من اآلية  (89)
 .68، ص1العلي ي، األنس االي ، املرجع السابق، ج (90)
 .312، ص3ج ايقوت، معجم البلدان، (91)
، منشلللورات فلسلللطني 1. العللللي، دبلللراهيم، األرة املقدسلللة بلللني املاضلللي واْلاضلللر واملسللل قب ،  18سلللورة سلللبأ، اآليلللة  (92)

 .21م(، ص1996املسل ة، )لندن، 
م(، 1998، منشللورات فلسللطني املسللل ة، )لنلللدن، 1اخلالللدي، و. صللال ، حقللائق قرانيللة حللول الققلللية الفلسللطينية،   *

 .34ص
 .337، ص1، ق1غ، بالوان فلسطني، جالداب (93)
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له  المكان المر فلع ملن ، أما الرموة ب95(ه  أقرب نقطة مين األ   والسماء

ب أن الرمللوة المكللان المر فللع مللن  ب97(. وجللاء للل   فسللير امللن كنيللرب96(األ  

األ   وهو أحسن ملا يكلون ليله النبلان، وقولله ذان قلرا  أي ذان خصلب، 

ومسين يسن  ماء  ظاهرا . وك ا الهحاك قال ب إلس  مـوة ذان قرا  ومسين هو 

ألنلله الملل كو  للل  ا يللة األخللر   ميللي المقللدس لهلل ا وهللا أع للم هللو األظهللر

والقللرآن السظلليم يفسللر مسهلله مسهللا  وهلل ا أولللس مللا يفسللر ملله سللم األحا يلل  

: }ونجينباه ولوطباً .ولسر الس ماء قوله  بحانه و سلالس ب98(الصحيحة سم ا سا 

.وعنللدما ب100(مأنهللا ميللي المقللدس ب99(إلببى األرض التببي باركنببا فيهببا للعببالمين 

حه لللم  نفللع مللع قوملله للل  مللال  مللا مللين النهللرين، ب أن نصللايوجللد  إمللراهيم (

وأنهم أ ا وا قر ه، نجاا هللا هو وامن أخيه إلس ل سطين، إلس األ  ن الر  ما ك 

 .ب101(ليها ل سالمين

وأ شا  الس يم  إلس أنهلا ب هل  األ   المقد لة ملا ك هللا ليهلا ل سلالمين، 

يفة، سللم ألن كلل مللاء للل  األ   عل ب منهللا يلللر  مللن أالل الصلللرة اليللر

 .ب102(يرفرق ل  األ  

ب من نا  ولسرها امن كنير مقولهب أن هللا  بحانه و سالس   م  إمراهيم (

قومه وأخرجه من مين أظهرهم مهلاجرا  إللس ملال  اليلام إللس األ   المقد لة 

 .ب103(منها

}وإذ قلنا أدخلوا و ه القرية فكلبوا منهبا حيب  وقال هللا  بحانه و سالس ب 

لببوا الببباب سببجداً وقولببوا حلببة نغيببر لكببم خلايبباكم وسببنزيد بببمتم راببداً وأدخ

                                                                                                                                                                   
 .50سورة امل منون، اآلية  (94)
 .126، ص12القرطيب، ااامع ألح ام القران، ج (95)
 .334، ص4الفريوز أابوي، القاموك ا ي ، ج (96)
 .213، ص3ابن كثري، خم ،ر  ال فسري، ج (97)
 .213، ص3ابن كثري، امل،در نفسه، ج (98)
 .71سورة األنبياء، اآلية  (99)
 .512، ص2ابن كثري، خم ،ر  ال فسري، ج (100)
 .337، ص1، ق1الدابغ، بالوان فلسطني، ج (101)
 .347، ص1م، ج1999األنس االي ،    (102)
 .161، ص3ابن كثري، تفسري القران العظيم، ج (103)
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، لنن الس ماء قالوا ب إن القرية الر  أمرهم هللا  بحانه و سلالس ب104(الماسنين 

 .ب105(مدخولها ه  ميي المقدس

هلـب 260وقيل هل  ب أ يحلا ملن ميلي المقلدس، وقلال عملر ملن شلب ه (ن، 

هللا  لبحانه و سلالس أن  . أما الباب الل ي أملرهمب106(كاني قاعدة ومسكن م وك

يدخ وا منه لهو (ماب ميي المقدسب ويسر  اليوم مباب (حطةب وهلو ملا ذكلرا 

ا مللام مجاهللد  حملله هللا، وقيللل هللو (مللاب القبللةب الرلل  كللان يصلل   ليهللا النبلل  

 .ب107(بمو س (

وجللاء للل   فسللير امللن كنيللر ب قيللل لبنلل  إ للراييل أ خ للوا البللاب، لللدخ وا 

، وقيللل أمللروا أن ب108(م يقولللون حنطللة للل  شللسيرايزحفللون ع للس أ للنانهم وهلل

يدخ وا  جدا  لدخ وا يزحفلون   وأملروا أن يقوللوا حطلة أي حطلط عنلا ذنومنلا 

وخطايانللا، لا للرهزؤوا لقللالوا حنطللة للل  شللسيرا وهلل ا للل   ايللة مللا يكللون مللن 

الملالفللة والمسانللدة ولهلل ا أنللزل هللا مأ لله وع املله مفسللقهم وهللو خللروجهم عللن 

 .ب109(طاعره

}وإذ قيبل لهببم اسببكنوا وب ه القريببة وكلببوا منهببا ه  للبحانه و سللالس ب وقولل

حيبب  بببمتم وقولببوا حلببة وادخلببوا الببباب سببجداً نغيببر لكببم خليمبباتكم سنبب زيد 

 .ب111(، لالقرية السامرة مليرا ها ه  ميي المقدس(110)الماسنين 

وجاء ل   فسلير املن كنيلر ب يقلول هللا  سلالس اليملا  لهلم ع لس نكلولهم علن 

 خولهم األ   المقد ة، للأمروا ملدخول األ   المقد لة الرل  هل  الجها  و

ميرا  لهم عن أميهم إ راييل وقرال من ليها من السملالي) الكفلرة، لنك لوا علن 

قرالهم وضسفوا وا رحسروا لرماهم هللا ل  الريه عقومة لهم وله ا إن ه ا الب دة 

 .ب112(ه  ميي المقدس

                                                        
 .58سورة البقرة، اآلية  (104)
 60، ص1ال،ابوع، صفوة ال فاسري، ج (105)
 .278، ص1القران، جالقرطيب، ااامع ألح ام  (106)
 .279، ص1القرطيب، امل،در نفسه، ج (107)
 .89، ص1ابن كثري، تفسري القران العظيم، ج (108)
 .90، ص1ابن كثري، امل،در نفسه، ج (109)
 .161سورة األاراف، اآلية  (110)
 .364، ص1البيقاوي، ال فسري، ج (111)
 .91-90، ص1ابن كثري، امل،در السابق، ج (112)
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وطبببببور سبببببنين ووببببب ا البلبببببد }والتبببببين والزيتبببببو  وقلللللال هللا  سلللللالس ب 

ب، ال ي ب أن الرين ب مسجـد  نوح (، لقد  وي عن امن عباس (ب113(األمين 

 حمله –من  ع س الجـو ي، والزيرلون ب مسلجد ميلي المقلدس. وقلال الهلحاك 

ب المسجد الحرام والزيرلون ب المسلجد األقصلس. وقلال املن زيلد ب الزيرلون  -هللا

يرللللون ب الجبللللل اللللل ي ع يلللله ميللللي مسللللجد ميللللي المقللللدس. وقللللال قرللللا ة ب الز

، وقيلل إن القسلم ملالزيرون هللو اليلجرة المبا كلة لل  ملال  اليللام، ب114(المقلدس

ب . وقال امن عباس (ب115(والمغرب ع س خال  ما ذهب إليه مسال المفسرين

ب الرين ملال  اليلام، والزيرلون ملال  ل سلطين وطلو   لنين الجبلل الل ي ك لم هللا 

 .ب116(األمين ب مكةب وه ا الب د ع يه  مو س (

وجاء ل   فسير امن كنير ب قيل الملرا  ملالرين مسلجد  ميل) وقيلل الجبلل 

، وقيل إن ه ا محلال سالسلة مسل  ب117(ال ي عندها وقيل هو مسجد ميي المقدس

 هللا ل  كل واحد منهـا

نبيللا  مر للال  مللن أوللل  السللزم أاللحاب اليللرايع الكبللا ، (لللاألولب مح لله الرللين 

ب، المقلللدس الرللل  مسللل  هللا ليهلللا عيسلللس ملللن ملللريم (والزيرلللون وهللل   ميلللي 

(والنان ب طو   نين وهو طو   ليناء الل ي ك لم هللا ع يله مو لس ملن عملران 

) ب، (والناللل ب مكللة وهللو الب للد األمللين اللل ي مللن  خ لله كللان آمنللا  وهللو اللل ي

 .ب118(بأ  ل ليه محمدا  (

رحملللة وقلللال هللا  سلللالس ب  لهلللرب ميلللنهم مسلللو  لللله ملللاب ماطنللله ليللله ال

. لنظر المفسرون ل  قولله  سلالس ب ملأن السلو  ب119(وظاهرا من قب ه الس اب 

ال ي يحجز مين الجنة والنا ، هو ذلك السو  مبيي المقدس عند موضع يسر  

ب وعبلد موا ي جهنم، والمسرو  (مباب الرحمةب، وقلال عبلد هللا ملن عبلاس (

ليله المسلجد، وظلاهرا ب ب إنه  و  ميي المقدس اليرق  ماطنه هللا من عمر (

 .ب120(من قب ه الس اب، يسن  جهنم

                                                        
 .2-1ية سورة ال ني، اآل (113)
 .75، ص20القرطيب، ااامع ألح ام القران، ج (114)
 .76، ص20القرطيب، ااامع ألح ام القران، ج (115)
 .339، ص1، ق1. الدابغ، بالوان فلسطني، ج460، ص4ابن كثري، تفسري القران العظيم، ج (116)
 .460، ص4ابن كثري، امل،در نفسه، ج (117)
 .461، ص4ابن كثري، امل،در السابق نفسه، ج (118)
 .13سورة اْلديد، اآلية  (119)
 .160، ص17القرطيب، امل،در السابق، ج (120)
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وذهب الس يم  إلس أن المقصلو  مهلا يسنل  ملين الملؤمنين وملين المنلالقين 

أي ملن –وهو حايط مين الجنة والنا  ملاب ليله الرحملة وهل  الجنلة، وظلاهرا 

مللن قب لله أي مللن قبللل ذلللك الظللاهر السلل اب، والسللو  هللو  -خللا   ذلللك السللو 

قدس اليرق بب ماطنله ليله الرحملة ((المسلجدبب، وظلاهرا ملن (( و  ميي الم

 .ب121(قب ه الس اب ((وا ي جهنمبب

: }واستمع يوم يناد المناد مبن وقال هللا  بحانه و سالس ل  كرامه السزيز 

لنن المكان القريب ل  الرفسير هلو اللرة ميلي المقلدس ،  .ب122(مكا  قريب 

 .ب123(السماءويقال إنها و ط األ   واقرب إلس األ   من 

ولس ر املن كنيلر ا يلة ملأن هللا  لبحانه و سلالس يلأمر م كلا  أن ينلا ي ع لس 

اللرة ميلي المقللدسب أيرهلا السظللام الباليلة واألواللال المرقطسلة إن هللا  سللالس 

يأمركن أن  جرمسن لفصل القهاء (يوم يسمسون الصيحة مالح)ب يسن  النفلة 

 .ب124(ليه يمررون ل  الصو  الر   أ   مالح) ال ي كان أكنرهم

ولس لرها القرطبل  ب قيللل إ لراليل يلنف  وجبريللل ينلا ي، لينلا ي مالحيللر 

ويقللول ب ه مللوا إلللس الحسللاب لالنللداء ع للس هلل ا للل  المحيللر، وقيللل المكللان 

 .ب125(القريب، الرة ميي المقدس

ب، ينلا ي ملن الللرة وذهلب الس يمل  إلللس أن ب المنلا ي هلو إ للراليل (

 .ب126(ميي المقدس

}قبد نبرى تقلبب وجهب  فبي السبماء فلنولينب   بحانه و سلالس ب وقال هللا 

قبلة ترضاوا فول وجه  بلر المسجد الارام وحي  ما كنتم فولوا وجووكم 

ب نحو ميي المقلدس ، لقد أو   الس ماء ب قيل إذا ا س الر ول (ب127(بلره 

  لع  أ ه إلس السماء 

                                                        
 .347، ص1م، ج1999األنس االي ،    (121)
 .41سورة ق، اآلية  (122)
 .19، ص17القرطيب، ااامع ألح ام القران، ج (123)
 .203، ص4ابن كثري، تفسري القران العظيم، ج (124)
 .22، ص9القرطيب، امل،در السابق، ج (125)
 .346، ص1م، ج1999األنس االي ،    (126)
 .144سورة البقرة، من اآلية  (127)



 

 40 

المقدس  رة عيلر  ب نحو مييينظر ما يؤمر مه، وقد ا س الر ول الكريم (

. وقيـل إن أول ما نسل  ملن القلرآن الكلريم القب لة وذللك أن الر لول ب128(شهرا  

)  ب لما هاجر إللس المدينلة للأمرا هللا أن يسلرقبل ميلي المقلدس لفرحلي اليهلو

 .ب129(ب مهسة أشهرلا رقب ها (

وقللد  و  ال يلل  مللن  للسد مللن عبللد الللرحمن مللولس قلليس مللن  لاعللة (ن، 

ي قال ب للم يبسل  هللا عنلد هبلوط آ م إللس األ   نبيلا  إال هـب، عن الزهر175

جسللل قب رلله الللرة ميللي المقللدس، وإن أول مللا نسلل  مللن القللرآن القب للة، ولمللا 

هللاجر الر للول الكللريم إلللس المدينللة أمللرا هللا  للبحانه و سللالس أن يصلل   نحللو 

، *ب ل  مسجد القب رينالرة ميي المقدس، ولما حولي القب ة كان الر ول (

 .ب130(ان يص   ليه الظهر إلس ميي المقدسوك

و و  الطبريب منن  حويل القب ة ملن القلدس إللس مكلة كلان يلوم النالسلاء 

 ب131(منرص   شهر شسبان وقيل ل   جب من السنة النانية من الهجرة النبوية

وما زال (مسجد القب رينب ل  ظاهر المدينة يهم قب رين ب األولس منهما مرجهة 

 .ب132(لمقدس، والنانية إلس الجنوب و رجه نحو الكسبةل يمال نحو ميي ا

 عند سدرد المنتهى  }ولقد رآه نزلة أخرى وقال هللا  بحانه و سالس ب

مبا اا  البصبر ومبا طغبى  إذ يغشى السدرد ما يغشى  عندوا جنة المأوى 

  ب133(لقد رأى من آيات رب  الكبرى. 

ب ية الر   أ    ول هللا (لقد جاء ل  الرفسير ب قيل ه ا ه  المرة النان

، ب134(ب ع س او  ه الر  خ قه هللا ع يها وكاني لي لة ا  لراءليها  جبريل (

ب وله  رماية جنلاح ينرنلر ملن  ييله ب  أ   جبريل (وأن الر ول الكريم (

                                                        
 .499، ص1القرطيب، ااامع ألح ام القران، ج (128)
 .169، ص1ابن كثري، تفسري القران العظيم، ج (129)
ال م للان ( يف ال،للالة واسلل قب  امليللزاب وحللول الرجللاللي مسللجد القبل للني يف بللين سللل ة، انللدما خللول الرسللول ال للرأل ) *

، 1م، ج1999ينظلر : العلي لي، األنلس االيل ،    النساء والنساء م ان الرجال فس ي ذلك املسجد مبسجد القبل لني.
 .307ص

 .307، ص1العلي ي، األنس االي ، املرجع نفسه، ج (130)
 .336، ص1، ق1. وينظر : الدابغ، بالوان فلسطني، ج416،ص2عريخ الرس  وامللو ،ج (131)
 .337، ص1، ق1املرجع نفسه، جالدابغ،  (132)
 .18-13سورة النجم، اآلايت  (133)
 .220، ص4ابن كثري، تفسري القران العظيم، ج (134)
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الرهاويل من الد  والياقون وأن كلل جنلاح  لد األلل) وقيلل أن الجنلاح ملا ملين 

 .ب135(الميرق والمغرب

ب لم ير  جبريل ل  الصو ة الر  خ ل) ع يهلا إن الر ول الكريم (وقيل 

ب إال ملر ين  آا منهبطلا  ملن السللماء إللس األ  . ولملا أ لر  مر للول هللا (

انرهس مه إلس  د ة المنرهس وه  ل  السماء السامسة إليهلا ينرهل  ملا يسلر  مله 

  الر لول من األ  ، وقيل أ صان السد ة لؤلؤا  وياقو لا  وزمرجلد. وقلد  أ

الكريم الدالة الكبر  ع س قد ة وعظملة  ب السلالمين ومهلا ين ا يرلين ا لردل 

أن الرؤيللة   لللك ال ي للة للللم  قللع وللللو كللان  أ   مللله ألخبللر مللل لك ولقللال ذللللك 

 .ب136(ل ناس

وهل ا ا يللان الميلا  إليهللا لل  القللرآن الكللريم ملن  للو ة اللنجم مللا ينبللي 

ب، ب لسيد الماليكة  جبريلل (يم (المسرا ، ل  ا خبا  عن  ؤية النب  الكر

 جلب قبلل الهجلرة مسلنة  27وقد  ج  الس ماء أن ا  راء والمسرا  كان ل  

 . ب137(ومهسة أشهر، عندما لرضي الص وان اللمس

}وجعلنا بينهم وببين القبرى التبي باركنبا فيهبا وقال هللا  بحانه و سالس ب 

 .ب138(ياماً آمنين قرى راورد وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأ

يلل كر هللا  للبحانه و سللالس مللا كللان النللاس ملله مللن النسمللة والسلليش الهنلل ء 

الر يد واألماكن ا منة والقر  المرواا ة والمرقا مة من مسهها البسال ملن 

 كنرة األشجا  والز ول محي  مسالرهم ال يحرا  إلس حمل زا .

كانوا يسليرون والمقصو  مالقر  ب قر  انساء وقر  اليام ويسن  أنهم 

. وقيلل ب إن ب139(من الليمن إللس اليلام والقلر  الرل  ما كنلا ليهلا مبيلي المقلدس

 .ب140(المرا  مالقر  الر  ما ك هللا ليها، ه  موا ي اليام

}ولقبد كتبنبا فبي الزببور مبن وقال المفسرون لل  قولله  لبحانه و سلالس ب 

 .(141)بعد ال كر أ  األرض يرثها عباد  الصالاو  

                                                        
 .221، ص4ابن كثري، امل،در نفسه، ج(135)
 .222، ص4ابن كثري ، امل،در نفسه، ج (136)
 .363، ص1، ق1. وينظر : الدابغ، بالوان فلسطني، ج417، ص3ابن كثري، خم ،ر ال فسري، ج (137)
 .34. وينظر : اخلالدي، حقائق قرانية، ص18سورة سبأ، اآلية  (138)
 .21. وينظر : العلي، دبراهيم، األرة املقدسة، ص454، ص3ابن كثري، تفسري القران العظيم، ج (139)
 .337، ص1، ق1، وينظر : الدابغ، املرجع السابق، ج460، ص4ابن كثري، امل،در نفسه، ج (140)
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هلل  أ   الجنللة، أي أن للل  هلل ا القللرآن السظلليم اللل ي  قيللل إن األ  

ب لبال للا  لمنفسللة وكفايللة لقللوم عامللدين وهللم اللل ين أنزلنللاا ع للس عبللدنا محمللد (

 .ب142(عبدوا هللا مما شرعه وأحبه

وقيل إن هللا  بحانه و سالس أخبر ل  الرلو اة والزملو  و لام) ع مله قبلل 

ب األ   ويللدخ هم (أن  كللون السللماوان واأل  ، أن يللو   أمللة محمللد 

 .ب143(الجنة وهم الصالحون، وقال امن عباس ب األ   ه  أ   الجنة

وأشلا  الس مللاء إللس أن أول أ   مللا ك هللا ليهلا ميللي المقللدس واأل   

الرلل  ذكرهللا هللا  سللالس للل  القللرآن الكللريم هلل  أ   ميللي المقللدس، وك للم هللا  

س   ل يمان م كله ب ل  أ   ميي المقدس، و    لبحانه و سلالس ع لمو س (

ل  ميي المقدس، ومير هللا  بحانه و سالس  زكريا من يحيس ل  ميي المقلدس، 

 .ب144(و لر هللا  بحانه و سالس لداو  الجبال والطير مبيي المقدس

: }فببي بيببوت أذ  هللا أ  ترفببع ويبب كر فيهببا وللل  قوللله  للبحانه و سللالس 

 .(145)أسم  يسبح ل  فيها بالغدّو واألصال 

ون حول ذكر المساجد الر  ه  أحب البقال إلس هللا  بحانه و سالس، وه  ميو ه الر  يسبد ليها ويوحد، أي أمر هللا  حد  المفسر

 بحانه و سالس مرساهدها و طهيرها من الدنس وال غو، واألقوال واأللسال الر  ال   ي) ليها، وقيل ب إنه مكروب ل  الرو اة أن ميو   

 .ب146(ل  األ   المساجد

ب ينا ي من الرة ميي المقدس مالحير وه  ل  و ط األ   أي و ط الدنيا، و وي أن قال المفسرون ب إن  إ راليل (وك لك 

. وقد و   مسنس األ   لقيل ل  أحد األقوال إنها األ   المقد ة، ب147(المكان القريب هو الرة ميي المقدس ويسن  ميي المقدس

 .ب148(يي المقدسب وك لك يسن  مه م رسها أمة  يدنا محمد (

}وحشبر لسبيلما  جنبوده وقد نظر المفسرون ل  قوله  بحانه و سلالس ب 

حتى إذا أتوا علبى واد النمبل قالبت  –من الجن واألنس واللير فهم يواعو  

نملببة يببا أيهببا النمببل أدخلببوا مسبباكنكم ال يالمببنكم سببليما  وجنببوده ووببم ال 
                                                                                                                                                                   

 .105ية سورة األنبياء، اآل (141)
 .175، ص3ابن كثري، امل،در السابق، ج (142)
 .535، ص2ابن كثري، امل،در السابق، ج (143)
 .360، ص1م، ج1999العلي ي، األنس االي ،    (144)
 .36سورة النور، اآلية  (145)
 .623، ص1ابن كثري، خم ،ر ال فسري، ج (146)
 .347، ص1م، ج1999العلي ي، األنس االي ،    (147)
 .338، ص1، ق1. وينظر : الدابغ، بالوان فلسطني، ج347، ص1األنس االي ، املرجع نفسه، جالعلي ي  (148)
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 ة ب ملأن وا ي النملل . وقال قرلاب150(.لنن وا  النمل مأ   اليامب149(يشعرو  

. وقيللل إن وا ي النمللل أي إذا والل وا إلللس وا  ماليللام ب151(وا  مللأ   اليللام

مجللللوا    ب153(. وقيللللل إن وا ي النمللللل يقللللع للللل  ل سللللطينب152(كنيللللر النمللللل

 وه  مدينة ماليام من أعمال ل سطين. – ب154(عسقالن

الس، إن ه ا ا يان الكريمة من القرآن الكريم الر  أنزلها هللا  بحانه و س

كانللي مللن البللراهين السظيمللة لفهللايل القللدس الروحيللة الرلل  جس للي مللن هلل ا 

المدينة محط أنظا  كل من حاول أن يد س القدس، أو يرحد  عنها لما منحها 

هللا من مكانة مقيي و ربقس ل   السقول والنفوس، وك ما حاولنلا أن نرسمل) لل  

  ع لس مصلمان جديلدة ه ا الجانب من لهاي ها ل  القلرآن الكلريم، لنننلا  لنق

 رحلللد  علللن شلللأن القلللدس السرميلللة ا  لللالمية ومكانرهلللا السلللامية لللل  عقيلللدة 

 .ب155(المس مين

 فضائل القدس من خالل السنة النبوية المطهرة :

للل   ربللع األحا يلل  النبويللة اليللريفة الرلل  و  ن عللن   للول هللا  لليدنا 

حا يلل ، ب، لللنن القللدس كللان لهللا مركللز الصللدا ة للل  الكنيللر مللن األمحمللد (

وكان منها ملن علد  لل  الحاح األحا يل  مروسيل) الس ملاء، ومنهلا ملن علد  ملن 

األحا ي  الر   دخل ل  ماب لهايل المدن، والر  وضسي لغايلان مسينلة لل  

لرللران وحقللب زمنيللة مللرن مهللا األمللة، وكللان الللدالع إلللس الرنللالس مللين حللب 

الحللدي  عللن  الس مللاء ألوطللانهم مللن أقللو  األ للباب الرلل   عللي إلللس ذلللك. إن

لهللايل ميللي المقللدس للل  السللنة المطهللرة للله مللن األهميللة الرلل   رلللد مللا قاللله 

المفسرون ل   فسيرهم لآليان الكريملة الرل  ذكرناهلا. لقلد أشلا ن األحا يل  

النبوية اليريفة إلس المكانة الكبيرة الر   رمرع مها مدينة القدس، واز ا ن هل ا 

. ومكانلة ب156(نفوس السرب المسل مين كاللةالمكانة الروحية مكانة  وإجالال  ل  

                                                        
 .18-17سورة الن  ، اآلايت  (149)
 .308، ص3ابن كثري، تفسري القران العظيم، ج (150)
 .128-127، ص7القرطيب، ااامع ألح ام القران، ج (151)
 .404، ص2م(، م1986، ، وار القلم، )بريوت5ال،ابوع، صفوة ال فاسري،   (152)
 .339، ص1، ق1الدابغ، املرجع السابق، ج (153)
 .122، ص4ايقوت اْل وي، معجم البلدان، ج (154)
ابللد هللا، صللبيح ابللد اللطيللف، فقللائ  القللدك يف القللران ال للرأل والسللنة النبويللة الشللريفة، ةللث منشللور يف نللدوة بيللم  (155)

 .6-5م(، ص2000املقدك، )جامعة ت ريم، 
ع، و. حم د جاسم، امل رخون العرب وص وو القدك، هلة صدإ ال اريخ ال،اورة ان اخلاو املل رخني العلرب، املشهدا (156)

 .5، ص8م(، العدو 1999)بغداو، 
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ب القدس واضحة كما و  ن ل  الحدي  النبوي اليري  من خالل حراه (

 .ب157(ع س  وجيه الحمالن لرحرير مال  اليام والقدس مال ان

ونيير هنا إللس أن األحا يل  النبويلة اليلريفة كانلي وملا زاللي المصلد  

ماألحا ي  النبوية اليريفة الر   النان  لكرب الفهايل، لقد حف ي كرب الفهايل

. ونر  أن ه ا المدينة المقد ة كانلي موضلع اهرملام ب158( رصل مبيي المقدس

ع مللاء ولقهللاء المسلل مين ميللكل وا للع يرجللاوز أيمللا حللدو  جغراليللة، ممللا يللدل 

ع للس أن المسلل مين لللم ينظللروا إليهللا للل  أي حقبللة ماعربا هللا مدينللة أمويللة أو 

إلللس آخللر الللدول ا  للالمية الرلل  … يللة أو عنمانيللةعبا للية أو لاطميللة أو أيوم

كاني المدينة  ربسها من الناحية السيا لية عبلر السصلو ، ملل كانلي  سلد  مدينلة 

إ المية ل  المفهوم اليمول  الوا ع ل دولة السرمية ا  المية من ميرقها إلس 

 .ب159(مغرمها

يلي المقلدس لكرب الفهايل الحال ة ماألحا ي  النبوية اليريفة المرص ة مب

وع للس  للبيل المنللال ال ع للس  للبيل الحصللر للل  كرللاب (لهللايل ميللي المقللدس 

 –حلدينا ب وكرلام  (إ حلا  األخصلا  165ل لطيب أم  مكلر الوا لط  حلوال  

 .ب160(وماع  النفوس، ما ال يقل عن ماير  حدي  ميرركة مينهماب

و خلللل ميلللي المقلللدس لللل  الوجلللدان ا  لللالم  مسلللد مسجلللزة ا  لللراء 

لكاني المسجلزة ممناملة الرحريلر ا  لالم  الروحل  ل قلدس، وملن والمسرا ، 

خالل للر   كلن ملن أ كلان ا  لالم اللمسلة وهلو الصلالة لرسلززن مكانلة 

 .ب161(القدس الروحية ل  ا  الم

                                                        
ابلد امللنعم، و. شلاكر حم لوو، امل انلة الدينيلة والعل يلة ملدينللة القلدك، هللة صلدإ ال لاريخ ال،لاورة الن اخلاو امللل رخني  (157)

 .27، ص3م(، العدو 1999العرب، )بغداو، 
 .11العسلي، كام  مجي ، خمطوطات فقائ  بيم املقدك، ص (158)
 .524م(، ص1985دبراهيم، و. حم وو، فقائ  بيم املقدك يف خمطوطات اربية، )ال ويم،  (159)
 .11العسلي، كام  مجي ، خمطوطات فقائ  بيم املقدك، ص (160)
خللامس اهجلري، أطروحلة وك لوراه غلري منشلورة، )جامعلة املوصل ، اْل وشي، و. فلارك حم لد ذنلون، القلدك يف القلرن ا (161)

 .32م(، ص1999
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ب لأالللبحي القلللدس أولللللس القب رلللين عنلللدما الللل س الر لللول الكللللريم (

ب الكلريم ( ، وكان الر ولب162(والمس مين نحو ميي المقدس  رة عير شهرا  

}قبد نبرى تقلبب وجهب  فبي ، للأنزل هللا  سلالس ب163(يحلب أن يوجله إللس الكسبلة

لوجله  ب164(السماء فلنولين  قبلة ترضاوا فول وجه  بلر المسبجد الابرام 

نحو الكسبة وكان يحب ذللك لصل س  جلل مسله السصلر، سلم ملر ع لس قلوم ملن 

هو ييهد أنه األنصا  وهم  كول ل  االة السصر نحو ميي المقدس لقال ب و

ب وأنلله قللد وجلله نحللو الكسبللة، قللال ب لللانحرلوا وهللم الل س مللع النبلل  محمللد (

 .ب165( كول

، قال ب ا ينا ملع   لول هللا ب166(وذكر ل   واية أخر  عن أم  إ حاق

) ب نحللو ميللي المقللدس سمانيللة عيللر شللهرا  واللرلي القب للة إلللس الكسبللة مسللد

إذا ال س إللس ميلي المقلدس ب  خوله إلس المدينة ميهرين. وكان   لول هللا (

ب إنله يهلو  الكسبلة، أكنر  ق ب وجهله لل  السلماء. وع لم هللا ملن ق لب نبيله (

ب يربسه مبصرا وهو يصسد مين السلماء ب لجسل   ول هللا (لصسد جبريل (

}قبببد نبببرى تقلبببب وجهببب  فبببي واأل   ينظلللر ملللا يأ يللله مللله. للللأنزل هللا ا يلللة 

ب للة قللد اللرلي إلللس الكسبللة. وقللد الل ينا . لأ انللا آن لقللال ب إن القب167(السببماء 

 كسرين إلس ميي المقدس ونحن  كول لرحولنا جنبنا ع س ما مسنا من اال نا. 

ب ب (يللللا جبريلللللل كيلللل  حالنللللا للللل  اللللال نا إلللللس ميللللي لقللللال   للللول هللا (

 .ب169(}وما كا  هللا ليضيع إيمانكم . لأنزل هللا عز وجل ب ب168(المقدسمب

ن ميي المقدس إلس مكة، لكنها ظ ي  حرل وع س الر م من  حول القب ة م

ب ولل  وجلدان المسل مين، و أكلد ذللك مكانة ما زة ل  ق ب الر ول الكلريم (

من خالل األحا ي  النبوية اليلريفة الرل   واهلا الصلحامة  ضلوان هللا  سلالس 

ع يهم وأو  ها المؤ خون السرب،وه   سطل  الدالللة األكيلدة ع لس حرالهم 

                                                        
هللل(، سللنن الرتمللذي، خقيللق : أمحللد حم للد شللاكر، وار 297الرتمللذي، أبللو ايسللى حم للد بللن ايسللى بللن سللورة، )ت،  (162)

 .169، ص2اْلديث، )القاهرة، و.ت(، ج
 .169، ص2الرتمذي، امل،در نفسه، ج (163)
 .144اآلية سورة البقرة، من  (164)
 .170، ص2الرتمذي، امل،در السابق، ج (165)
 .322، ص1الرتمذي، امل،در السابق، ج (166)
 .144سورة البقرة، من اآلية  (167)
 .1010، رقم اْلديث 323، ص1الرتمذي، سنن الرتمذي، ج (168)
 .143سورة البقرة، من اآلية  (169)
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. وقد  قر ن مكانة القدس الدينية لل  ب170(د ة لبيي المقدسلرأكيد األهمية المق

م للل  نصللوص القللرآن 610السقيللدة ا  للالمية منلل  ظهللو  ا  للالم للل   للنة 

الكريم والسنة النبوية و يا ة الل فاء الراشدين، ومن  بسهم منحسان من خ فاء 

 .ب171(المس مين وقا  هم

 قلة مبيلي المقلدس يلدل إن كنرة األحا ي  النبوية اليلريفة اللوا  ة والمرس

. كملا ب172(ع س أن ه ا األ   المبا كة قد  بوأن منزلة  ليسلة ومكانلة عاليلة

 لي األحا ي  النبوية اليريفة ع س الرمط المبا ك ما مين البقسرين المبلا كرين 

ل  الحجاز ول سطين، مكة والقدس، المسجد الحرام والمسجد األقصس. وكلان 

ب عنللدما جمللع مللين م للك ل سللطين  لل يمان (هلل ا الللرمط مللر ين األولللس زمللن  

وم ك اليمن، والمرة النانية لما أ ر  هللا  بحانه و سالس مر وله الكريم محمد 

)و  للللالره خا مللللة ب173(ب إلللللس األ   المبا كللللة، ألنلللله خللللا م المر لللل ين ،

الر االن، وأمره خا مة األمم، واألمة الوا سة ل لدين وا يملان وا  لالم الل ي 

يللاء السللامقون، وهلل  األمللة الوا سللة لللأل   المبا كللة ومواللول جللاء ملله األنب

(إ  ب األ   المبا كة إلس ه ا األمة المبا كلة، عملي البركلة الرمانيلة هل ا 

 ب175(}إلببى المسببجد األقصببى البب   باركنببا حولبب  ب  ب174(األ   ومللا حولهللا

  وشم ي كل البقسة المبا كة الممردة ما مين النهرين ب الفران والنيل وله ا  أ

ب لمللا اللسد إلللس السللماء السللامسة للل  لي للة المسللرا ،  أ  هلل ين الر للول (

 .ب176(النهرين ينبسان من الجنة

وقللد ا  بطللي زيللا ة المسللجد األقصللس مزيللا ة المسللجد الحللرام والمسللجد 

ب قلال ب قلال النبوي اليري  ل  المدينة المنو ة. لقد  وي علن أمل  هريلرة (

                                                        
 .32اْل وشي، القدك يف القرن اخلامس اهجري، ص (170)
ال ، و. هاشللم حمللي، األسللس العقائديللة اإلسللالمية للقللدك، مللن ةللوث امللل رر األول للقللدك يف اخلطللاب املعاصللر، امللل (171)

 .41م(، ص1998)الزرقاء، 
 .88الققاة، و. أمحد، م انة القدك يف اإلسالم، ص (172)
م(، 1998نلللدن، اخلاللللدي، و. صلللال ، حقلللائق قرانيلللة حلللول الققلللية الفلسلللطينية، منشلللورات فلسلللطني املسلللل ة، )ل (173)

 .35ص
 .35اخلالدي، املرجع نفسه، ص (174)
 .1سورة اإلسراء، اآلية  (175)
 .35. وينظر : اخلالدي، املرجع السابق، ص40، ص2ابن هشام، السرية، ج (176)
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 إلللس سالسللة مسللاجد ب المسللجد الحللرام، ب ب (ال  يللد الرحللال إال  للول هللا (

 .ب177(والمسجد األقصس، ومسجدي ه اب

ومسجد األقصس هنا المرا  مه ميلي المقلدس، و لم  األقصلس لبسلدا علن 

المسجد الحرام ل  المسالة. وقد قال النساي  ب ليس ل  األ   مقسة لها لهل 

أملا  يرهلا ملن ل ا ها حرس  يد الرحال إليها ل لك الفهلل  يلر اللبال  النالسلة، 

. لالرحلال  يلد إللس ب178(البال  لال  يد إليها لل ا ها ملل لزيلا ة أو جهلا  أو ع لم

ه ا المساجد المسمو ة النالسة، ألن ل  كل مسجد منها م ك  لرا هللا  لبحانه 

ب قلال ب ب علن النبل  (. لقد  وي علن عبلد هللا ملن مسلسو  (ب179(و سالس ليها

، وم للك موكللل ممسللجدي، وم للك موكللل (سالسللة أمللالك ب م للك موكللل مالكسبللة

. لأمللا الموكللل مالكسبللة لينللا ي للل  كللل يللوم مللن  للرك ب180(مالمسللجد األقصللسب

لرايال هللا خر  من أمان هللا. وأما الموكل ممسجدي ه ا لينلا ي لل  كلل يلوم 

ب ال يللر  حوضله وال  د كله شلفاعة  ليدنا محمللد ملن  لرك  لنة   لول هللا (

)صس لينا ي من كاني طسمره حراما  كان عم ه ب، وأما الموكل مالمسجد األق

 .ب181(مهروما  مه وجهه

وشد الرحال كناية عن السلفر، والمسنلس ال ينبغل  شلد الرحلال لل  السلفر 

مللن ملللين المسللاجد إال إللللس سالسللة مسلللاجد، أمللا السلللفر ل س للم وزيلللا ة الس ملللاء 

، وكل ا زيلا ة المسلاجد ب182(والص حاء، ول رجلا ة، لغيلر  اخلل لل  حيلز المنلع

األخلللر ملللال  لللفر كزيلللا ة مسلللجد قبلللاء ألهلللل المدينلللة  يلللر  اخلللل لللل  حيلللز 

 .ب183(النه 

وزا  مللن أهميللة لهللايل ميللي المقللدس للل  السللنة النبويللة المطهللرة، أن 

ب قد نظر إلس ميي المقدس نظرة  لر   عن البقال األخر . لقد   ول هللا (

                                                        
. 1410، رقللم اْللللديث 452، ص1هللل(، السللنن، ج275ابللن ماجللة، أبللو ابللد هللا حم للد بلللن يزيللد القللزويين، )ت،  (177)

 .37، ص2السنن، ج وينظر : النسائي،
 .38، ص2النسائي، امل،در نفسه، ج (178)
 .353، ص1م، ج1999العلي ي، األنس االي ،    (179)
 .452، ص1ابن ماجة، السنن، ج (180)
 .353، ص1م، ج1999. العلي ي، األنس االي ،   139، ص1السيوطي، دخاف األخ،ا، ج  (181)
 ، ةاشية اإلمام السندي.38، ص2نسائي، السنن، ج. وينظر : ال139، ص1السيوطي،  امل،در نفسه، ج (182)
 .38، ص2، )فقائ  الشام(. وينظر : النسائي، امل،در نفسه، ج184، ص7السب ي، طبقات الشافعية، ج (183)
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ن ينظلر إللس ب ب (ملن أ ا  أب قـال ب قال   لول هللا ( وي عن امن عباس (

 .ب184(مقسة من مقال الجنة ل ينظر إلس ميي المقدسب

ب قلال ب (أ ملع ملن ملداين الجنلة ب عن   ول هللا (و و  أمو هريرة (

 .ب185(مكة والمدينة و مي) وميي المقدسب

ب نظر وهو مبيي المقدس إلس نو   ب السلزة ينلزل و وي أن مو س (

 .ب186(ويصسد إلس ميي المقدس

ن السماء من أمواب الجنة  نزل منه الرحمة ع س ميي وقيل ماب مفروح م

. وقيل إن كل لي ة ينزل  لبسون ألل  ب187(المقدس كل اباح حرس  قوم الساعة

م ك من السماء إلس مسجد ميي المقدس يه  ون هللا ويسبحون هللا ويقد لون هللا 

إلس ويحمدون هللا ال يسو ون إليه حرس  قوم الساعة، وقيل إن الجنة لرحن شوقا  

 .ب188(ميي المقدس وميي المقدس من جنة الفر وس

ب إلللس الللرة ميللي المقللدس و سظيمهللا عنللد وأشللا  الر للول الكللريم (

ب. لقلد  وي المس مين، ألنها الصلرة المبا كة الرل  وقل  عنلدها الر لول (

ب قلال ب (وال يي لي لة أ لري مل  إللس ميلي ب علن النبل  (عن أم  هريرة (

. وقللـال المقد لل  ب لللم يلر لل  مللأن الر للول ب189(المقللدس عللن يمللين الصلللرةب

. للل لك ب190(ب قللد علر  ملله ملن عنللد القبلة الرلل  يقلال لهللا قبلة المسللرا محملد (

كانللي الللرة ميللي المقللدس محللط أنظللا  الس مللاء للل  قد لليرها ليمللا حللد   ملله  

ب يقول ب ( يد البقال ب قال ب  مسي   ول هللا (ا مام ع   من أم  طالب (

. وقيلل إن الصللرة ب191( ليد الصللو  اللرة ميلي المقلدسبميي المقلدس، و

ب ه  من الو  الجنة حي   وي عن عبا ة من الصامي عن النب  محمد (

ب (الرة ميي المقدس ع س نل لة والنل لة ع لس نهلر ملن أنهلا  الجنلة و حلي 

                                                        
هلل(، مثلري 765. وينظر : املقدسي، شهاب الدين حم لوو بلن رليم، )ت، 999،ص2ابن ماجة، امل،در السابق، ج  (184)

 .251م(، ص1994، وار ااي ، )بريوت، 1ك والشام، خقيق : أمحد اخلطي ي،  الغرام يف زايرة القد
 .360، ص1. العلي ي، األنس االي ، املرجع السابق، ج259املقدسي، امل،در نفسه، ص (185)
 .360، ص1العلي ي، األنس االي ، املرجع السابق، ج (186)
 .360، ص1م، ج1999العلي ي، األنس االي ،    (187)
 .360، ص1 ي، األنس االي ، املرجع نفسه، جالعلي (188)
 .254. املقدسي، مثري الغرام، ص134، ص1السيوطي، دخاف األخ،ا، ج (189)
 .257املقدسي، امل،در نفسه، ص (190)
 .132، ص1السيوطي، امل،در السابق، ج (191)
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النل ة آ ية امرأة لرعون ومريم مني عمران  نظملان  لموط أهلل الجنلة إللس 

 .ب192(يوم القيامةب

وقيل ال  قوم الساعة حرس  لز  الكسبلة إللس الصللرة، ليرس ل) مهلا جميلع 

مللن حجهللا واعرمرهللا لللنذا  أ هللا الصلللرة قالللي ب مرحبللا  مللالزايرة والمللزو ة 

ويلز  الحجللر األ للو  إلللس ميللي المقلدس ويجسللل هللا عللز وجللل الصلللرة يللوم 

 .ب193(القيامة مرجانة ميهاء، سم يبسطها عر  السماء واأل  

ب الصلللالة لللل  ميلللي المقلللدس مقهلللايا ل الكلللريم محملللد (وقلللرن الر لللو

كفا ان ال نوب وذلك ألنها ع س   جة كبيرة ملن األهميلة ملن الناحيلة الدينيلة 

ب ل  حج ميي هللا الحرام ل  مكة المكرملة. لقلد  وي علن الر لول الكلريم (

قلللال ب (ملللن أهلللل مسملللرة ملللن ميلللي المقلللدس كانلللي لللله كفلللا ة لملللا قب هلللا ملللن 

ب أنهللا  للمسي وللل   وايللة أخللر  عللن أم   مللـة زو  النبلل  (. ب194(الل نوبب

ب يقللول ب (مللن أهللل محجللة أو عمللرة مللن المسللجد األقصللس إلللس   للول هللا (

 .ب195(المسجد الحرام  فر هللا له ما  قدم من ذنبه وما  أخر ووجبي له الجنةب

ب قال ب (ال يي لي لة أ لري ب عن الر ول (و وي عن  أم  هريرة (

. وقلد أو  نلا لل  هل ا  لامقا  ملأن ب196(لمقدس عن يملين الصللرةبم  إلس ميي ا

األ   المقد للة هلل  األ   المطهللرة و للم  مالبيللي المقللدس مقد للا  ألنلله 

هـب قلال 112يرطهر ليه من ال نوب، لقد  وي عن مكحول من أم  مس م (ن، 

ب من خر  إلس ميي المقدس لغير حاجة إال ل صالة لص س ليه خمس ال وان 

 .ب197(ا  وعصرا  ومغرما  وعياء  خر  من خطياره كيوم ولد ه أمهابحا  وظهر

ب أن يقرن الحلج إن أهمية لهايل ميي المقدس جس ي الر ول الكريم (

إلس ميي المقدس والصالة ليه مالجهلا  لل   لبيل هللا حرلس  سلركمل السلنة، لقلد 

ب ب (مللن حللج واعرمللر  وي عللن أملل  إمامللة البللاه   قللال ب قللال   للول هللا (

                                                        
 .132، ص1السيوطي، امل،در السابق، ج (192)
. العلي ي، األنلس 134، ص1ملنهاجي السيوطي، دخاف األخ،ا، ج. ا265، ص6ابن ابد ربه، العقد الفريد، ج (193)

 .358، ص1االي ، املرجع السابق، ج
 .151، ص1. وينظر : السيوطي، اخاف األخ،ا ، ج999، ص2ابن ماجة، السنن، ج (194)
، م(1994، وار دحيللللاء الللللرتاث، )بللللريوت، 3هللللل(، مسلللند اإلمللللام أمحللللد ،  241امحلللد بللللن حنبلللل  الشلللليباع، )ت،  (195)
. وينظلللللر : 352، ص1م، ج1999. العلي لللللي، األنلللللس االيللللل ،   26017،رقلللللم اْللللللديث 424، ص7، ج6/299

 .151، ص1السيوطي، امل،در نفسه، ج
 .134، ص1. وينظر : السيوطي، امل،در نفسه،  ج254املقدسي، مثري الغرام، ص (196)
 .349، ص1العلي ي، األنس االي ، املرجع السابق، ج (197)
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. إنها وقفة ب198(ا س مبيي المقدس، وجاهد و امط، لقد ا ركمل جميع  نر بو

عظيمة  ر بط مالجهلا  لل   لبيل هللا، عظملة الموقل  أيهلا  مكلون القرلال ضلد 

أعداء هللا ع س أمواب ميي المقدس حرس ينهزم أعداء ا  الم. لفل   وايلة علن 

ملن أمرل  يقللا  ون ب (ال  لزال طايفللة ب قلال ب قللال   لول هللا (أمل  هريلرة (

ع س أملواب ميلي المقلدس وملا حولله ال يهلرهم خل الن ملن خل لهم، ظلاهرين 

 .ب199(ع س عدوهم إلس أن  قوم الساعةب

وكان من لهايل ميي المقدس ل  الحدي  النبوي اليري  أن الصالة ل  

. ملل كانلي اللدعوة إللس أن ينهلد  لبيلي المقلدس ب200(ميي المقلدس ملأل  الالة

 ي حرس  وقد ليه ل مص ين والزايرين.إنا ة من  هن الزي

أنهلا قاللي ب ق للي يلا   للول هللا  ( ضل  هللا عنهللابلقلد  وي علن ميمونللة 

ب ب (أ   المحيللر والمنيللر، ايرللوا ألرنللا عللن الللرة ميللي المقللدس. قللال (

لزو وا لنن الصالة ليه مأل  االة ليما  واا، لمن للم يسلرطع ملنكم أن يأ يله 

 .ب201(ر  ليه، لنن من أ ر  ليه كمن ا س ليهبويزو ا ل يهد إليه زيرا  يس

وكللان  أكيللد الحللدي  النبللوي اليللري  إلللس أن الللرزق للل  ميللي المقللدس 

لوجلو  البركلة ليله لملن ضلاقي مله اللدنيا وضلاقي مله  لبل السليش، وهل ا مللن 

ب إنله كلان عنلد لهايل ميي المقدس. لقد  وي عن الصحام  شدا  من أوس (

ب ب (مللا لللك يللا شللدا مب، قللال ب ضللاقي ملل  (ب لسللأله الر للول   للول هللا (

ب ب (ليس ع يك، إن اليام يفر ، ويفر  ميي المقدس، و كون أني الدنيال قال (

 .ب202(وولدك أيمة ليهب

ومللن لهللايل ميللي المقللدس أنللله المكللان الللدين  اللل ي اقرللرن مالمسلللاجد 

المقد للة، المسللجد الحللرام، والمسللجد النبللوي اليللري ، لقللد جللاء عللن أملل  ذ  

ب ب أي مسلللجد وضلللع أوال م قلللال ب ب قلللال ب  لللألي   لللول هللا (غفلللا ي (ال

(المسجد الحرامب ق ي ب سم أيم قال ب (المسجد األقصسب ق ي ب كم مينهمام قال 

 ب (أ مسون عاما ، واأل   لك مسجد لحينما

                                                        
هلل(، ابالث النفلوك 729. ابلن فركلا ، دسلحاق دبلراهيم بلن ابلد اللرمحن، )ت، 4553، ص1السلنن، ج ابلن ماجلة، (198)

 .17، ص1418بغداو، رقم  –دىل زايرة القدك ا روك، خمطوطة وار صدام 
 .14193، رقم اْلديث 362،ص 6أمحد بن حنب  الشيباع، مسند اإلمام أمحد، ج (199)
 .32، ص2النسائي، السنن، ج (200)
 .430، ص1ن ماجة، السنن، جاب (201)
 .316املقدسي، مثري الغرام، ص (202)
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. للل ا نجللد أن زيللا ة المسللجد األقصللس عللدن مللن ب203(أ  كللي الصللالة لصلللب

 بطللي مموضللول األه للة والسمللرة. لقللد  وي عللن أم الفهللايل الدينيللة الرلل  ا 

ب ب (من أهل  مسمرة ملن ميلي قالي ب قال   ول هللا ( ( ض  هللا عنهاب  مة 

)ر دي هللا ، لقاللي أم  ل مة ب204(المقدس، كاني له كفلا ة لملا قب هلا ملن الل نوبب

 .ب205(ب للرجي لبيي المقدس مسمرةعنها(

بويلللة اليلللريفة علللن لهلللل وكللل لك مينلللي السلللنة المطهلللرة واألحا يللل  الن

ب ب (ومن أحلرم ملن ا حرام ل سمرة من ميي المقدس، لقال الر ول الكريم (

ميي المقدس مسرمرا  ول  شهر  مهان عا لي عيلر  لزوان ملع   لول هللا 

ب206(ب. 

ب ب (من ال س لل  ميلي وك لك ل  لهل الصالة ل  ميي المقدس قال (

. وعن جلامر ملن عبلد ب207(أمهب المقدس  كسرين خر  من ذنومه منل يوم ولد ه

ب عمللن هللـب أن  جللال   للأل الر للول (78ب (ن، هللا األنصللا ي السلل م  (

ب ب (األنبياءب قال ب سم منم قال ب (اليلهداءب يدخل الجنة أوال . لقال الر ول (

 .ب208(قال ب سم منم قال ب (مؤذنو ميي المقدسب

ب ق نا يا  ب209(م وعن لهايل ميي المقدس، قال ذو األاامع الجهن  الرمي

  للللول هللا إن امر ينللللا مالبقللللاء مسللللدك لللللأين  أمرنللللام قللللال ب (ع يللللك مالبيللللي 

 .ب210(المقدسب

ب قللال ب هللـب قللال ب إن   للول هللا (93و وي عللن أنللس مللن مالللك (ن، 

(مللن زا  ميللي المقللدس محرسللبا  أعطللاا هللا  سللالس سللواب أللل  شللهيد وحللرم هللا 

 .ب211( سالس لحمه وجسدا ع س النا ب
                                                        

 .32، ص2النسائي، السنن، ج (203)
 .999، ص2ابن ماجة، السنن، ج (204)
 .999، ص2ابن ماجة، امل،در نفسه، ج (205)
 .17. ابن الفركا ، اباث النفوك، خمطوطة يف وار صدام، الورقة 34، ص2النسائي، السنن، ج (206)
 .94. ابن الفقيه، خم ،ر عريخ البلدان، ص34، ص2نن، جالنسائي، الس (207)
 .18. ابن الفركا ، امل،در السابق، الورقة 244. املقدسي، مثري الغرام، ص49، ص5ابن حنب ، املسند، ج (208)
ويقال اخلزااي. س ن بيم املقدك، وقال ابن سعد : ذو األصابع رج  ملن أهل  اللي ن ملن امللدو اللذين نزللوا ابلشلام  (209)
. ابن األيري، الز اللدين بلن األيلري أيب اْلسلن اللي بلن حم لد االزري، 325بيم املقدك. ينظر : املقدسي، مثري الغرام، صب

م(، 1998هلللل، 1419هلللل(، أسلللد الغابلللة يف معرفلللة ال،لللحابة، وار الف لللر للطباالللة والنشلللر وال وزيلللع، )بلللريوت ،630)ت، 
 .170، ص2ج
 .7. املقدسي، امل،در نفسه، ص168، ص2يري، أسد الغابة، ج. ابن األ67، ص4ابن حنب ، املسند، ج (210)
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ب قلال ب (ال هلـب قلال ب إن   لول هللا (103  عطاء من يسا  (ن، و و

 قللوم السللاعة حرللس يسلللوق هللا خيللر عبللا ا إللللس ميللي المقللدس وإللللس األ   

 .ب212(المقد ة ليسكنهم إياهاب

ب مجللد ميللي المقللدس وحللال المسلل مين ع للس كمللا أن الر للول الكللريم (

ب ب (يلا ول هللا (ب قلال ب قلال   لالرماط ليه. لقلد  وي علن مسلاذ ملن جبلل (

مساذل إن هللا عز وجل  يفر  ع يكم اليام من مسدي، من السريش إلس الفران، 

 جالهم ونساؤهم وإماؤهم مرامطون إلس يوم القيامة، لمن اخرلا  ملنكم  لاحال  

 .ب213(من  واحل اليام أو ميي المقدس لهو ل  جها  إلس يوم القيامةب

يما مين السريش إلس الفران وخص ب ب (إن هللا ما ك لوقال   ول هللا (

 .ب214(ل سطين مالرقديسب

ب عن من يمون ويلدلن لل  أ   ميلي المقلدس،  وي عن   ول هللا (

ب ب (من ملان لل  ميلي . وقال (ب215(بب (مقبو  ميي المقدس ال يس ببقال (

ب أيهللا  ب (مللن  لللن للل  ميللي . وقللال (ب216(المقللدس لكأنمللا مللان للل  السللماءب

 .ب217(ة القبر وضيقرهبالمقدس نجا من لرن

ب قال ب (ال  زال طايفة ملن أمرل  ع لس ول  حدي   وي عن الر ول (

الحلل) ظللاهرين لسللدوهم قللاهرين ال يهللرهم مللن خللالفهم وال مللا أاللامهم مللن 

                                                                                                                                                                   
 .6. ابن الفركا ، اباث النفوك، الورقة 34، ص2النسائي، السنن، ج (211)
. حم للللوو، شللللفيق جاسللللم، عريللللخ القللللدك والعالقللللة بللللني املسللللل ني واملسلللليحيني، )ا للللان، 4، ص3سللللنن أيب واوو، ج (212)

 .153م(، ص1989
. وينظللر : السلليوطي،  348، ص1م، ج1999. العلي للي، األنللس االيلل ،   241، ص5ابللن حنبلل ، املسللند، ج (213)

 .101، ص1دخاف األخ،ا، ج
هلل(، صلبح األاشلا يف صلنااة 821. القلقشندي، أمحلد بلن اللي، )ت، 227، ص1الب اري، صحيح الب اري، ج (214)

وينظللر : الللدابغ، بلللالوان  .75، ص4م(، ج1987، وار الف للر للطبااللة، )بلللريوت، 1اإلنشللا، خقيللق : حم للد حسلللني،  
 .340، ص1، ق1فلسطني، ج

 .35. ابن الفركا ، امل،در السابق، الورقة 184، ص4ابن حنب ، املسند، ج (215)
. وينظللر : العلي للي، األنللس االيلل ، 35. ابللن الفركللا ، امل،للدر السللابق، الورقللة 463، ص6ابللن حنبلل ، املسللند، ج (216)

 .357، ص1م، ج1999طبعة 
، 1م، ج1999. وينظلللر : العلي لللي، األنلللس االيللل ، طبعلللة 333، ص1ايلللة األرب يف فنلللون األوب، جالنلللويري، هن (217)

 .357ص
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األعداء حرس يأ يهم أمر هللا وهم ك لكب. قالوا ب يلا   لول هللا وأيلن هلمم قلال ب 

 .ب218((مبيي المقدس وأكنا  ميي المقدسب

ب قللال ب (مللن أ للس ميللي ب أن   للول هللا (ي عللن أنللس مللن مالللك (و و

 .ب219(المقدس  فر له و لع له أ مع   جانب

ب ب (إن ا عللز وجللل مامللا  مفروحللا  للل   للماء الللدنيا مللنزاء ميللي وقللال (

المقدس ينزل منه كل لي ة  بسون أل  م ك يسرغفرون لملن أ لس ميلي المقلدس 

 .ب220(يص ون ليهب

دس ومللال  اليللام لقلللد  لللن ليهللا كنيلللر مللن األنبيلللاء ولفهللايل ميللي المقللل

ب أنه قال ب كنا يوملا  عنلد   لول ،لقد  وي عن زيد من سامي (ب221(والصحامة

ب ب (طومس ألهلل اليلامب، ب نؤل  القرآن من الرقال لقـال   ول هللا (هللا (

 .ب222(لق ـي ب لم ذاك يا   ول هللام قال ب (ألن الماليكة ما طة أجنحرها ع يهب

هلل ا وقللد مسلل  ملله الكنيللر مللن األنبيللاء ع لليهم السللالم، وليلله ضللرايحهم 

، والمسجد األقصس ال ي هو أحد المساجد النالسلة الرل   يلد إليهلا ب223(اليريفة

ب ممنلا ة جلامع  ميل)، ومله الرحال، وهو أول القب رين، ومه ينلزل المسلي  (

 ، وه  مدينة من مدن ل سطين.ب224(يقرل الدجال ممدينة ال د

مللا ع للم الصللحامة  فهلليل اليللام ع للس  يرهللا  حللل إليهللا عيللرة آال  ول

، سم  والس قدوم الصحامة والرلامسين إللس أ   ا  لراء ل رملاط ع لس ب225(عين

سراهللا الطللاهر... واجرمللع ليهللا نلبللة مللن أعللالم ا  للالم مللن خيللرة القبايللل 

 .ب226(السرمية

                                                        
 .269، ص5ابن حنب ، املسند، ج (218)
 .6. ابن الفركا ، اباث النفوك، الورقة 216، ص6النسائي، السنن، ج (219)
 .6. ابن الفركا ، امل،در نفسه، الورقة 463، ص6ابن حنب ، املسند، ج (220)
 .74، ص4القلقشندي، صبح األاشا يف صنااة اإلنشا، ج (221)
 .3954، رقم اْلديث 690،ص 5الرتمذي، سنن الرتمذي ،ك اب املناق ، ج (222)
 .74، ص4القلقشندي، امل،در السابق، ج (223)
، ، م  بلللة لبنلللان2حم لللد بلللن ابلللد امللللنعم اْل لللريي، اللللروة املعطلللار يف خلللرب األقطلللار، خقيلللق : و. دحسلللان ابلللاك،   (224)

 .510م(، ص1984)بريوت، 
 .70املشيين، امحد بن الي، اإلاالم بفقائ  الشام، ص (225)
 .15م(، ص1998، م سسة الزي ون للنشر، )ا ان، 1ه واة ابحثني، من أج  فلسطني،   (226)
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، لقلد و   وذكر الصحامة البر ة الكرام  ضوان هللا ع ليهم ميلي المقلدس

ب قال ب (نسم المسكن عند ظهو  الفلرن ميلي المقلدس، القلايم عن ا مام ع   (

ليه كالمجاهد ل   بيل هللا، وليأ ين ع س النلاس زملان يقلول أحلدهم ب يلا ليرنل  

 بنة ل  لبنة ل  ميي المقدس، وأحب اليام إلس هللا ميي المقدس وأحلب جبالهلا 

 .ب227(إليه الصلرةب

هـب قال ب قدس األ   اليام، وقدس اليام 140(ن،  وأو   سو  من زيد

ل سللطين، وقللدس ل سللطين ميللي المقللدس، وقللدس ميللي المقللدس الجبللل، وقللدس 

 .ب228(الجبل المسجد، وقدس المسجد القبة

وأشا ن السنة اليريفة أيها  إللس مكانلة القلدس ولهل ها ولهلل  لكانها 

ب غفلا ي (و كن األ   المبا كة ملن حولهلا، ضلمن ذللك حلدي  أمل  ذ  ال

قلال ب ق لي يلا   لول هللا، أي مسللجد وضلع لل  األ   أوال م قلال ب (المسللجد 

الحللرامب. ق للي ب سللم أيم قللـال ب (المسللجد األقصللسب. ق للي ب كللم مينهمللام قللال ب 

 .ب229((أ مسون  نة، وأينما أ  كرك الصالة لصل لننه مسجدب

مسللجد  ب وأنللا نللايم للل و وي أيهللا  أن أمللا ذ  قللال ب أ للان  نبلل  هللا (

المدينة لهرمن  مرج ه لقال ب (أال أ اك نايما  ليهمب. ق ي ب يلا نبل  هللا   برنل  

عينلل . قللال ب (كيلل   صللنع إذا أخرجللي منللهمب ق للي ب آ لل  اليللام واأل   

المقد ة المبا كة. قال ب (كي   صنع إذا أخرجي منهمب قال ب ما أانع يا نب  

 لللك ع للس خيللر مللن ذلللك وأقللرب ب ب (أال أهللام أضللرب مسلليف . لقللال النبلل  (

 .ب230( شدا م  سمع و طي) و نساق لهم حي   اقوكب

                                                        
. الحموش ، لا س محمد ذنون، القدس ل  362، ص1م،  1999الس يم ، األنس الج يل، ط  ب227(

. وللل  15. وينظللر ب جللرا ، المرجللع السللام)، ص35مرجللع  للام)، ص القللرن اللللامس ل هجللرة،

ب أشللياء مللن أشللراط السللاعة سللم قللـال ب نسللم المسللكن يومالل  ميللي  وايللة أخللر  وقللد ذكللر  ع لل  (

المقدس، وليأ ين ع س الناس زمان يقـول أحدهم ب يا ليرن  ل   بنة لبنة ل   و  ميي المقدس. ينظلر 

ب ب نسللم . وللل   وايللة أخللر  قللال  ع لل  (301ي المقللدس، صب إمللراهيم،  . محمللو ، لهللايل ميلل

المسكن عند ظهو  الفرن ميي المقدس القايم ليها كالمجاهد لل   لبيل هللا وليلأ ين ع لس النلاس زملان 

يقللول أحللدهم ب يللا ليرنلل   بنللة للل  لبنللة مللن لبنللان ميللي المقللدس وأحللب اليللام   إلللس هللا  سللالس ميللي 

رة، وهل  آخلر األ   خراملا  ملأ مسين عاملا ، قلال ب هل   وضلة المقدس، وأحب جبالها إليه الصلل

. السليوط ، إ حلا  301من  يا  الجنة.  ينظر ب إمراهيم،  . محمو ، لهلايل ميلي المقلدس، ص

 .110، ص1األخصا،  
 .277دبراهيم، و. حم وو، املرجع نفسه، ص (228)
 .150، ص5أمحد بن حنب ، املسند، ج (229)
 .615، ص5أمحد بن حنب ، ج (230)
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ب ملللن  ملله أن يدنيللله ملللن وألنهللا أ   مبا كلللة، لقلللد ط للب  مو لللس (

. قلللال ب ( مللل  أمرنللل  ملللن ب231(األ   المبا كلللة ويقرمللله منهلللا مرميلللة حجلللر

ب ب (وهللا للللو أنللل  عنلللدا األ   المقد لللة  ميلللة حجلللرب. قلللال   لللول هللا (

 .ب232(م قبرا إلس جانب الطري) عند الكنيب األحمربأل يرك

ب يقول ب (إن ب قال ب  مسي   ول هللا (و وي عن عبد هللا من عمر (

 ل يمان امللن  او  ع يهمللا الصللالة والسللالم  للأل هللا سالسللا  لأعطللاا اسنللين ونحللن 

نرجو أن  كون له النالنة، لسأله حكما  يصلا   حكمله لأعطلاا هللا إيلاا، و لأله 

يسنل  المسلجد  –ما  جل خر  من ميره ال يريد إال الصلالة لل  هل ا المسلجد أي

خر  من خطياره منل يوم ولد ه أمه، لنحن نرجو أن يكون هللا عز  –األقصس 

 .ب233(وجل قد أعطاا إيااب

ب ب (أ يللي مللالبراق لركبرلله ب قللال ب قللال (و وي عللن أنللس مللن مالللك (

رل  يلرمط مهلا األنبيلاءب. قلال ب (سلم حرس أ يي ميي المقلدس، لرمطرله مالح قلة ال

ب مننلاء ملن  خ ي المسجد لص يي ليه  كسرين، سم خرجي لجاءن  جبريلل (

 .ب234(…بب اخررن الفطرةخمر وإناء من لبن، لاخررن ال بن لقال جبريل (

هللـب قللال ب قللال  58و وي عللن عبللد هللا مللن حوالللة  ضلل  هللا عنلله (ن، 

ن  كونللوا أجنللا ا ، جنللد ماليللام وجنللد ب ب ( يصللير األمللر إلللس أ  للول هللا (

مللاليمن، وجنللد مللالسراقب. قللال امللن حوالللة ب خيللر للل  يللا   للول هللا أن أ  كللي 

ذلك. لقال ب (ع يك ماليام لننها خيلرة هللا ملن أ ضله، يجربل  إليهلا خير له ملن 

عبللا ا، لنمللا إن أميللرم لس لليكم ميميللنكم، وا للقوا مللن علل  كم، لللنن هللا  وكللل للل  

 .ب235(بماليام وأه ه

                                                        
 .19م(، ص1995، منشورات فلسطني املسل ة، )لندن، 1صاحل، و. حمسن، الطريق دىل القدك،   (231)
 .521، ص4، ج2372مسلم، صحيح مسلم، ك اب الفقائ ، رقم اْلديث (232)
. 6357، حللديث رقللم 305، ص5، ج2/506أمحللد بللن حنبلل ، امل،للدر السللابق، مسللند امل ثللرين مللن ال،للحابة،  (233)

، رقللللم اْلللللديث 452، ص1، ج196، سللللنن ابللللن ماجللللة، ك للللاب دقامللللة ال،للللالة والسللللنة فيهللللا، ابب وينظللللر : ابللللن ماجللللة
1408. 

 .145، ص1صحيح مسلم، ج (234)
 .2482، رقم اْلديث 4، ص3أبو واوو السجس اع، السنن، ج (235)
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ول   واية أخر  قال ب ل ما  أ  كراهير  ل يام قال ب (أ لد ي ملا يقلول 

هللا  سللالس  للل  اليللامم إن هللا  سللالس يقللول ب يللا شللام، أنللي اللفو   مللن مللال ي 

 .ب236(أ خل ليك خير   من عبا ي، إن هللا  كفل ل  ماليام وأه هب

هـب قال  83ول   واية أخر  قال وايل من األ فع من كسب الكنان  (ن، 

ب ب (ينجند الناس أجنا ا ، لجندا  ماليام، وجندا  ماليمن، وجندا  ب قال   ول هللا (

مالسراق، وجندا  مالميلرق، وجنلدا  ملالمغربب لق لي ب يلا   لول هللا إنل   جلل 

حللدي  السللن لللنن أ  كللي ذلللك الزمللان لأيهمللا  للأمرن  يللا   للول هللا. قللال ب 

الس ملـن أ ضللـه، يسللوق إليهلا اللفو ه مللن (ع ليكم ماليللام. لننهلا اللفوة هللا  سلل

وهو الغدير وهو قطسة من الماء  –خ قه، لنذا أ يرم لس يكم ماليمن لا قوا مغندن ا 

 .ب237(وقد  كفل مسه  سالس ل  ماليام وأه هب -يرركها السيل 

ب ب (لملا كل مرن  قلريش لل  الحجلر لجلال هللا لل  ميلي وقال   ول هللا (

 .ب238(يا ه وأنا أنظر إليهبالمقدس، لطفقي أخبرهم عن آ

ب قلال ب (إن الجنلة للرحن شلوقا  إللس ميلي كما  وي علن أنلس ملن ماللك (

المقللللدس مللللن جنللللة الفللللر وس وهلللل   للللرة األ   يسنلللل   المقللللدس. وميللللي

 .ب239(الصلرةب

القدس مقيي  امية، ومكانرها مقيي  ليسة ال يدنسها شايب، لكلان  منهلةإن 

ه ا المدينة قد  ج س من ا يلان الكريملة،  أكيد هللا  بحانه و سالس ع س أهمية 

كما كانلي األحا يل  النبويلة اليلريفة قلد أعطلي البسلد اللدين  السظليم لفهلايل 

القدس عند المس مين... و ربقس النفوس  حن إلس هل ا األ   البقسلة المقد لة 

المنزهللة مللن األ نللاس.. وهلل ا الطايفللة مللن ا يللان الكريمللة الرلل   حللدسي عللن 

ة، وواللفي أ   ميللي المقللدس مللاأل   المقد للة ألن ليهللا األ   المبا كلل

البركلة والرقلديس،كما أشلا ن السلنة اليلريفة إللس لهل ها ولهلل السلكن ليهلا 

ومن حولها ومن أجل ذلك   ب مسال المس مين   ب ملدلن الر لول الكلريم 

                                                        
 .10، ص4مسند ابن حنب ، ج (236)
د هللا الشلللافعي املعلللروف اببلللن اسلللاكر، )ت، ابلللن اسلللاكر، اإلملللام أيب القاسلللم اللللي بلللن اْلسلللن ابلللن هبلللة هللا بلللن ابللل (237)

هلللل(، عريلللخ مدينلللة ومشلللق، وراسلللة وخقيلللق : حميلللي اللللدين أيب سلللعيد ا لللر بلللن غراملللة الع لللروي، وار الف لللر للطباالللة 571
 .27، ص1م(، ج1995هل/1415والنشر، )بريوت، 

 .52، ص5صحيح الب اري، ج (238)
. اللللللللدابغ، بلللللللالوان 358، ص1م، ج1999، طبعلللللللة . العلي لللللللي، األنلللللللس االيللللللل 125، ص1سلللللللنن أيب واوو، ج (239)

 .345، ص1، ق1فلسطني، ج
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) وأو   مسال المؤ خين  وايان كنيرة حول قد ية ب240(ب مالقدس اليري ،

. ولفهلل ب241(وإنها كاني مسرقرا  وممرا  لألنبياء ع يهم السلالمالمدينة ال  يما 

هلل ا المدينللة لقللد  حللل إليهللا عللد  مللن الصللحامة والرللامسين  ضللوان هللا ع لليهم 

ملنهم عبلا ة املن الصلامي، وشلدا  ملن أوس،  ب242(وا رقر ليها مسال الصحامة

شمسون ملن زيلد األنصلا ي، ومسهلهم ملا زاللي قبلو هم حرلس  -وأمو  يحانة 

 .ب243(ن ومنهم من أعقب ومنهم من لم يسقبا 

وعنللدما نكرللب عللن المللدن ا  للالمية المقد للة ال مللد أن يكللون مصللد نا 

األ ا   القرآن الكريم والسنة النبوية و وايان الصحامة  ضلوان هللا ع ليهم. 

ألننا  ننط ) من النظرة ا يمانية، وعندما نكرلب علن الملدن ا  لالمية نكرلب 

انه و سلالس وإن اال  بلاط مالقلدس هلو ا  بلاط عقايلدي ألنهلا عن أنبياء هللا  بح

قهية إ لالمية عقايديلة إيمانيلة ال  قرصلر ع لس شلسب ملن اليلسوب، ومالرلال  

حرللس نسللرطيع أن نصللح  مللا حرللله اليهللو  الصللهاينة للل  الرللو اة و العبللوا 

منصواللها، ألن القللدس هلل  أ   المقد للان وأ   الحهللا ان والنبللوان 

وألحا ي   النبويلة اليلريفة. لكانلي هل ا يني ا يان الكريمة والر االن كما م

أملللرز اال  باطلللان  لللواء السقايديلللة أو الرسبديلللة أو اال  باطلللان الحهلللا ية 

ه ا اال  باطان والسالقان الر   رمط السلرب  ،والنقالية والسيا ية والرا يلية

 ،قللدسوالمسل مين مللن خلالل المكانللة المرموقلة لفهللايل ميلي المقللدس مدينلة ال

مدينة السالم، مدينة البركة واللير، مدينة ا  لراء والمسلرا ،  ،مدينة األنبياء

منو  الصحامة والصالحين، إنها مدينة الس م والس ماء مدينلة ا شلسال والنلو . 

و لربقس النفلوس  حلن إللس هل ا البقسلة … لبقيي األعلين  رنلو إليهلا ما لرمرا 

 عللز وجللل النصللر المبللين ع للس المقد للة المنزهللة مللن األ نللاس، و لليكرب هللا

وإنله ليلوم قريلب … األ جاس أعلداء هللا وا  لالم وأعلداء البيلرية وا نسلان

  قر مه أعين السرب والمس مين ل  كل مكان مسونه  سالس.

 

                                                        
 .15، ص1م(، ج1948الشهرس اع، املل  والنح ، خقيق : أمحد فه ي، )القاهرة،  (240)
 .358، ص1م، ج1999العلي ي، األنس االي ،    (241)
 .265، ص6، جم(1949هل(، العقد الفريد، )القاهرة، 328ابن ابد ربه، أمحد بن حم د، )ت،  (242)
 .338دبراهيم، و. حم وو، فقائ  بيم املقدك، ص (243)
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 الفصل الثاني -الباب األول 

 مكانة القدس في الخالفة العربية اإلسالمية

 القدس في صدر اإلسالم :

إن تاريخ األمة، هو ذاكرتها التي تحفظ بها وجودها الحضاري، 
وهويتها، وعقيدتها، ومقدساتها، وإن صانع أمجاد هذه األمة، وتاريخها، 

حيث شرف أرض بيت المقدس بزيارته ( وحضارتها، النبي محمد )
وإسرائه وصالته في مسجدها، وأعلن بأمر هللا بداية التحرير الروحي 

( على تحرير والحضاري للمسجد األقصى، وعمل الرسول الكريم محمد )
ا ووجه جيشه بقيادة  ا، بعد إعالن تحريرها روحيا القدس وفلسطين عسكريا

ون غزوة مؤتة مع البيزنطيين زيد بن حارثة وعبد هللا بن رواحة لتك
الغاصبين بداية تحرير بالد الشام والقدس، وبعدها غزوة تبوك ثم كانت 

هـ، وبعدها تحرير فلسطين والقدس وتسلم  عمر بن 15معركة اليرموك سنة 

( مفاتيحها وأعطى العهد ألهلها على العـدل وحفظ الحقوق الخطاب )
دللة واضحة لما لهذه المدينة من وكرامة اإلنسان. وكانت هذه العهدة تدل 

 أهمية كبيرة على مستوى الدين والدولة والمجتمع اإلسالمي.

ب الدولة السرمية ا  المية ل  المدينة المنو ة وما أن أ س   ول هللا (

مدأ يسسس لنير ا  الم ل  شبه جزيرة السلرب وخا جهلا، لبسلد للر  مكلة علم 

سلم انط ل) المسل مون مسلد ذللك لاشلربكوا  ا  الم أ جاء شبه الجزيرة السرميلة،

ل  حروب عدة مع البيزنطيين والسا انيين، وكاني نريجة   لك الحلروب الرل  

خاضللها المسلل مون   المللداين سللم ج للوالء سللم نهاونللد وكانللي نرايجهللا انرصللا  

السللرب و قللويال عللر  كسللر  وكللان القايللد  للسد مللن أملل  وقللاص مللن قللا  

 هـ.14الجيو  ل  مسركة القا  ية عام 

هلـ 8واشربك المجاهدون المس مون مع اللروم لل  مسركلة مؤ لة لل   لنة 

ل  أ   الب قلاء إللس ناحيلة اليلمال قلرب البحلر الميلي ع لس مسلد اسنلس عيلر 

، ل ما كان المس مون يرمنون البقاء لقيرهم جمول هرقلل ملن ب244(ميال  من أذ ح

مؤ لة وا ريلهد الروم والقبايل السرميلة المواليلة لهلا ونيلبي مسركلة لل  قريلة 

ب، وآلي القيا ة إلس خاللد ملن القا ة المس مون النالسة ال ين عينهم   ول هللا (
                                                        

 .149، ص2الطربي، عريخ الرس  وامللو ، ج (244)
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ب ، مسد ذلك عمل الر ول محملد (ب245(الوليد، إذ ا رطال أن ينسحب مالجيش

ع س مواجهة اللروم مسلد  لماعه مروجله اللروم ملع السناالر المواليلة لهلا علن 

 بلوكب، و لميي هل ا الغلزوة مغلزوة  طري) الرجا  القا مين من اليلام ( لزوة

السسللرة ألن المسلل مين كللانوا يمللرون مسسللرة شللديدة، لهللال  عللن الجللو اليللديد 

ب جييا  و لا  مالمسل مين نحلو  بلوك إال أنله ، إذ جهز الر ول (ب246(الحرا ة

 لم  حد  حرب مين الطرلين.

وكلان الهلد   ب247(هلـ9ب مالسو ة إلس المدينلة علام مسدها قر  الر ول (

ب أ لامة ملن ه ا الرحرك  لويل  اللروم مقلوة السلرب سلم مسل  الر لول (من 

ع س  أس جيش ملن المسل مين لمالقلاة اللروم  ب248(هـب54زيد من حا سة (ن، 

ب وانرهلس الملر  هـ، لل  هل ا األسنلاء ملر    لول هللا (11ل  مؤ ة  نة 

 .ب249(ب األمر ال ي أخر خرو  جيش أ امه إلس قرال الروممولا ه (

ب خ يفلـة المسل مين. الب   أملو مكلر الصلدي) (أب اة الر لول (ومسد ول

ب  نفي ا  ألوامر   ول هللا ( ةاذ جيش أ امفوال ي أار ل  أول أمرا ع س إن

إلللس مللال  اليللام لقرللال الللروم. لسللا  أ للامه إلللس حيلل  وجهلله الل يفللة أمللو مكللر 

رميلة ع س الر م من الظرو  الر  كاني  ملر مهلا اللدول الس ب250(بالصدي) (

ومسد اال رقرا  ل  شبه الجزيرة السرمية والقهاء  ب251(وظهو  حركان الر ة

ع س حركان الر ة و يطرة اللاللة عل أ كان الدولة. أ  ل الل يفة أمو مكلر 

) ،هللـب، ويزيللد مللن أملل   للفيان (ن، 18ب أمللو عبيللدة عللامر مللن الجللراح (ن

–هلـب 43 هـب، وعمرو من السلاص (ن،18هـب، وشرحبيل من حسنه (ن، 18

-  وملؤمركم ع لس  –ع س مال  اليام  –وقال لهم ب إن  ماعنكم ل  ه ا الوجه

ه ا الجنو  وأنا موجه مع كل  جل منكم من الرجال ما قد ن ع يه.لنذا قدمرم 

الب د ولقيرم الجنو  واجرمسرم ع س قرالهم لأميركم  أمو عبيدة علامر ملن الجلراح 

                                                        
 .834، ص3أبن هشام، السرية النبوية، ج (245)
. وينظللر : الللدوري، ابللد العزيللز، مقدمللة يف عريللخ صللدر اإلسللالم، مطبعللة 935، ص3ابللن هشللام، امل،للدر نفسلله، ج (246)

 .40م(، ص1949ريوت، املثت، )ب
 .80،ص1البالذري، ف و  البلدان، ج (247)
 .281، ص1. وينظر : الزركلي، خري الدين، االاالم، ج935، ص3ابن هشام، امل،در السابق، ج (248)
 .246، ص2الطربي، عريخ الرس  وامللو ، ج (249)
 .244، ص2الطربي، امل،در نفسه، ج (250)
 .406ص، 2ابن األيري، ال ام  ابل اريخ، ج (251)



 

 61 

مالنلللاس إذا اجرمسلللوا عملللرو ملللن  وإن للللم ي قلللاكم أملللو عبيلللدة، لالللل ي يصللل  

 .ب252(الساص

و ا ن الحمالن السسكرية أسر  جمع المقا  ين من ملر   الواليان لل  

هلللـ، وحلللدسي مسلللا ك ملللع البيلللزنطيين لللل  وا ي 13المدينلللة المنلللو ة   لللنة 

ب ، مالقرب من  زة، لط ب المس مون النجدة من الل يفة أم  مكر (ب253(عرمه

ب إال أن أ  ل إلس القايد خالد من الوليد أم  مكر ( المدينة لما كان من الل يفة

ل  السراق، لأمرا مالروجه الس جبهة القرال ل  اليام لقرال الروم و ول  إملا ة 

، وكلان ال قلاء ب254(الجيش، الل ي حقل) انرصلا  المسل مين لل  مسركلة أجنلا ين

 هلـ، الرل 14الحا م مع اللروم البيلزنطيين لل  مسركلة اليرملوك الفاال ة علام 

قر ن مصير مال  اليام مسد النصر ال ي حققه المس مون وانسحاب الروم إلس 

 .ب255(إنطاكية، األمر ال ي مموجبه أابحي مال  اليام  حي  اية ا  الم

سللم حللزم المسلل مون أمللرهم مالروجلله إلللس ميللي المقللدس مقيللا ة أملل  عبيللدة 

ملن اللطلاب عامر من الجراح مسد أن أ  ل أمو عبيدة كراما  إللس الل يفلة عملر 

) ب مسللد  وليلله منصللب اللاللللة، ليط سلله ع للس األحللوال، و يط للب منلله  حديللد

ب كراما  إلس أم  عبيلدة جلاء ليله المنطقة الر  يروجه إليها.لكرب الل يفة عمر (

ب أمللا مسللد لللنن  أحمللد هللا اللل ي ال إللله إال هللو وأالل   ع للس نبيلله وقللد والل ن  

ب مالسلير قد أشا  امن عم الر لول (كرامك  سرييرن  إلس أية ناحية أ وجه، و

إللللس ميلللي المقلللدس، للللنن هللا  لللبحانه و سلللالس يفرحهلللا ع لللس يلللديك والسلللالم 

 .ب256(ع يك

لجهز أمو عبيدة عامر من الجراح قوا ه إلس ميي المقدس وكرب إلس أهلل 

القدس   الة يح  هم ليها ب "مسم هللا الرحمن الرحيم من أم  عبيدة عامر ملن 

ة إي يللاء و للكانها السللالم ع للس مللن ا بللع الهللد  وآمللن مللاا الجللراح إلللس مطا قلل

و  وله أما مسد ب لنننا ندعوكم إلس شها ة أن ال إلله إال هللا وأن محملدا    لول 

هللا. وان الساعة آ ية ال  يلب ليهلا. وان هللا يبسل  ملن لل  القبلو . للنن شلهد م 

انللا ، وإن أميللرم ملل لك حرمللي ع ينللا  مللاؤكم و أمللوالكم وذ يللا كم وكنللرم لنللا إخو

لأقروا لنا مأ اء الجزية عن يد وأنرم اا رون. وإن أميرم  رن إليكم مقلوم هلم 
                                                        

 .229، ص1الشيخ بدران، هتذي  عريخ ومشق البن اساكر، ج (252)
 .96، ص4اربه : قرية يف أول واوي خنلة من جهة م ة. ينظر : ايقوت اْل وي، معجم البلدان، ج 253

هللل. ايقللوت اْل للوي، 13أجنللاوين، مللن كللورة الرملللة بفلسللطني وهبللا كانللم معركللة أجنللاوين بللني املسللل ني والللروم، اللام  (254)
 .157، ص1. وينظر : البالذري، ف و  البلدان، ج103، ص1جم البلدان، جمع
 . 157، ص1البالذري، امل،در نفسه، ج (255)
 .229، ص1. وينظر : الطربي، عريخ الرس  وامللو ، ج229، ص1الواقدي، ف و  الشام، ج (256)
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أشد حبا  ل مون منكم ليرب اللمر واكل لحم اللنـزير. سلم ال  جسله علنكم إن 

 .ب257(شاء هللا  سالس أمدا  حرس أقرل قا  يكم وأ ب  ذ يا كم"

هللال  ميللي المقللدس ومسللد مللرو  سالسللة أيللام ع للس محااللرة المسلل مين أل

سالسة ومسد ليل المفاوضلان شلن المسل مون هجملا هم، -عرضـوا ع يه شروط

وظ وا يحاارونهم ويقا  ونهم أ مسة أشهر ولم ينقطسوا عن الحصا  والقرال. 

وعنللدما  أ  أهللل ميللي المقللدس شللدة الحصللا  مللن قبللل المسلل مين  وجهللوا 

القايد أم  عبيدة علامر ملن مرو  ين إليه، سم ا فقوا ع س إجراء المفاوضان مع 

 .ب258(الجراح

سم ط ـب أهال  القـدس الص ـ  من أم  عبيدة ميرط وجلو  الل يفلة عملر 

ب م لك ، وكرب أمو عبيدة إلس الل يفة عمر من اللطاب (ب259(بمن اللطاب (

 .ب260(ب ما ريا ة الصحامة مالمسير إلس ميي المقدسلأخـ  الل يفة عمر (

لية حول من أعطس األمان من جانب المس مين واخر في الروايان الرا ي

وحول من قام من أهل اي ياء مأخل  األملان، ل لم  لر ل   –القدس  –ألهل اي ياء 

مسد ذلك ل  مهمون السهد وشروط األمان. لقد قيل إن السهلد قلد أعطل  ع لس 

يللد القللا ة المسلل مين للل  مللال  اليللام، وقيللل إنلله كللان ع للس يللد الل يفللة عمللر مللن 

 –وك لك عن مكان السهد لقيل ب اال  عمر أهل اي يلاء مالجاميلة  ب(اللطاب 

. لكلن ملا  جملع ب261(منطقة اليام وكرب لهم ليهلا الصل  ، وملن سلم لرحوهلـا لله

ع يه  البية المصا   الرا يلية إن ال ي أعطس األملان وكربله لهلم هلو الل يفلة 

 . ب262(ب، وأشهد ع يه قا ة المس مينعمر امن اللطاب منفسه (

وقللد ولللد مللع الفرللـ  السرملل  ا  للالم  مللع القللدس عللـد  كبيللر مللن  هلل ا

، وملللن الصلللحامة مملللن ب263(ب وأمنلللاء القبايلللل السرميلللةاحاملللـة   لللول هللا (

اشررك مالفر  ا  الم  ومنهم من آسر أن يزو  القدس ومنهم آسر أن يزو هلا 

                                                        
ار النللللدوة ااديللللدة، )بللللريوت، هللللل(، ك للللاب الف للللو ، و374أبللللن األاللللثم، أبللللو حم للللد أمحللللد بللللن أاللللثم ال للللويف، )ت،  (257)

 .298، ص1م(، ج1968
 .233، ص1الواقدي، امل،در السابق، ج (258)
 .235، ص1الواقدي، ف و  الشام، ج (259)
 .236، ص1الواقدي، امل،در نفسه، ج (260)
 .609، ص3الطربي، عريخ الرس  وامللو ، ج (261)
. 16، ص2. ابللن البطريللق، عريللخ، ج167ص، 2. اليعقللويب، عريللخ، ج167، ص1الواقللدي، امل،للدر السللابق، ج (262)

 . 609، ص3. وينظر : الطربي، امل،در نفسه، ج124ابن ااوزي، فقائ  القدك، ص
 .385، ص 1م، ج1999العلي ي، األنس االي ،    (263)
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 ويسكن ليها ومنهم من آسر أن يزو ها ويسلكن ليهلا ويلدلن ليهلا وهلؤالء مملن

 .ب264(اشررك ل  الفر  السرم  ا  الم 

 .هـب18، (ن، بمؤذن الر ول ( ب265(مالل من  ماح -1

                                                        
 .96 -95. وينظر : العارف، املف، ، ص412، ص1العلي ي، األنس االي ، املرجع نفسه، ج (264)
 .148البلدان، ص ابن الفقيه، ك اب (265)
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 و (.18، )ت، ب266(أبو عبيدد عامر بن عبد هللا أبن الجراح -2

 و (.18، )ت، ب267(معاذ بن جبل األنصار  -3

هللـب. ويقللال إنله منللس لل  ميللي المقللدس 20، (ن، ب268(عيلا  مللن  لنم -4

 حماما .

هلـب. مطلل مسركلة اليرملوك وشلهد للر  21، (ن، ب269(ليلدخالد من الو -5

  مي).

 هـب.32، (ن، ب270(أمو ذ  الغفا ي جندب من جنا ة -6

هـب وهو أول ملن  لولس القهلاء لل  34، (ن، ب271(عبا ة من الصامي -7

 ميي المقدس.

 هـب.36، (ن، ب272(  مان الفا    -8

يقهلل  ،  خللل القللدس وكللان أميللرا  ع يهللا ب273( ملليم مللن أوس الللدا ي -9

 هـب.41ب، (ن، ل ناس منذن عمر (

، (ن، نيل  وأ مسلين هجريلة، وقيلل ب274(عمرو من الساص السهم  -10

 مسد األ مسين هجريةب.

قيلل إنله إ لرايي   األالل وكلان  ب275(عبد هللا أمن  الم أمو الحا   -11

 هـب.43ا مه الحصب و يرا إلس عبد هللا وشهد لر  القدس، (ن، 

                                                        
 .163البالذري، ف و  البلدان، ص (266)
 .387، ص7ابن سعد، الطبقات، ج (267)
 .99، ص5. وينظر : الزركلي، األاالم، ج311املقدسي، مثري الغرام، ص (268)
 .84، ص1ابن حبيش، الغزوات، ج (269)
 .302املقدسي، امل،در السابق، ص (270)
 .357، ص4لذهيب، سري أاالم النبالء، ج. وينظر : ا386، ص7ابن سعد، الطبقات، ج (271)
 .303املقدسي، امل،در السابق، ص (272)
 .87، ص2. وينظر : الذهيب، امل،در السابق، ج318املقدسي، امل،در السابق، ص (273)
 .173البالذري، امل،در السابق، ص (274)
 .313املقدسي، امل،در السابق، ص (275)
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 هـب.51أمن نفيل، (ن،  ب276(مر سيد من زيد من ع -12

وهللو مالللك مللن وهللب، (ن،  ب277(أمللو ا للح)  للسد مللن أملل  وقللاص -13

 هـب.55

 هـب.55، (ن، ب278( سد من أم  وقاص أمو الد  اء عويمر -14

 هـب.57، (ن، ب279(مرة من كسب الهمري -15

 هـب.58، (ن، ب280(شدا  من أوس -16

 هـب.58ن، ، (ب281(أمو مسسو  األنصا ي عقبة من عامر البد ي -17

 هـب.59، (ن، ب282(أمو هريرة عبد الرحمن من الر -18

 هـب.60، (ن، ب283(مساوية من أم   فيان -19

 ومن ال ين حهروا لر  القدس أيها  ب

 هـب.11، شمسون القرظ  األنصا ي، (ن، قبل ب284(أمو  يحانة -1

 هـب.15، (ن، ب285(عبد هللا من أم  الجدل الرميم  الكنان  -2

 هـب.18، (ن، ب286(يانيزيد من أم   ف -2

                                                        
 .388، ص1العلي ي، األنس االي ، ج (276)
 .388، ص1علي ي، األنس االي ، جال (277)
 .300املقدسي، مثري الغرام، ص (278)
 .315املقدسي، امل،در نفسه، ص (279)
 .385، ص1. وينظر : العلي ي، امل،در السابق، ج316املقدسي، امل،در نفسه، ص (280)
 .240، ص3. وينظر : الذهيب، سري أاالم النبالء، ج313املقدسي، امل،در نفسه، ص (281)
 .578، ص2. وينظر : الذهيب، امل،در نفسه، ج312ي، امل،در نفسه، صاملقدس (282)
 .311املقدسي، امل،در نفسه، ص (283)
 .131ابن ااوزي، فقائ  القدك، ص (284)
 .323املقدسي، امل،در السابق، ص (285)
 .311املقدسي، امل،در السابق، ص (286)
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 هـب.20اللزاع ، (ن،  -الجهنم  – ب287(ذو األاامع اليمن  -4

وقيل حبيلب ملن  لبال وقيلل أملن وهلب وهلو أملو  ب288(جندب من  بال -5

 هـب.42جمسة األنصا ي، (ن، 

 هـب.42، (ن، ب289(افوان من أمية -6

 هـب.43، (ن، ب290( هي  من الحا   -7

 هـب.43، (ن، قبل ب291(د يأمو محمد البجا ي األنصا ي الب -8

 هـب.50، (ن، ب292(افية مني حب  -9

ويقلال لله، أملو عبلد هللا، أملو عبلد اللرحمن، أمللو  ب293(ليلروز اللدي م  -10

 هـب.52الهحاك الحميري، (ن، 

 هـب.53، (ن، ب294( الم من قيصر -11

 هـب.61، (ن، ب295(عبد هللا من عمرو من الساص السهم  -12

 هـب.62، (ن، ب296(ع قمة من حكيم -13

 هـب.64، (ن، ب297(اليريد من  ويد -14

 هـب.68، (ن، ب298(عبد هللا من عباس -15

 هـب.73، (ن، ب299(عبد هللا من عمر من اللطاب -16

 هـب.73، (ن، ب300(عو  أمن مالك أمن عو  األشجس  -17
                                                        

 .130ابن ااوزي، امل،در السابق، ص (287)
 .390، ص1ي ، جالعلي ي، األنس اال (288)
 .102العارف، املف، ، ص (289)
 .330املقدسي، مثري الغرام، ص (290)
 .130ابن ااوزي، فقائ  القدك، ص (291)
 .329املقدسي، امل،در السابق، ص (292)
 .324املقدسي، امل،در السابق، ص (293)
 .130ابن ااوزي، فقائ  القدك، ص (294)
 .301املقدسي، امل،در السابق، ص (295)
 .103املرجع السابق، صالعارف،  (296)
 .323املقدسي، امل،در السابق، ص (297)
 .390، ص1العلي ي، امل،در السابق، ج (298)
 .310املقدسي، مثري الغرام، ص (299)
 .314املقدسي، امل،در نفسه، ص (300)
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 هـب.77، (ن، ب301(أمو جمسة األنصا ي -18

 هـب.83، (ن، ب302(واي ة من األ قع الهوازن  -19

 هـب.86، (ن، ب303(مو امامه اد  من عجالن الباه  أ -20

 كن ميي المقدس وهو آخر من مان ليها من  ب304(عبد هللا من كسب -21

 هـب.98هـ أو 97الصحامة، (ن، 

 هـب.99، (ن، ب305(أمو نسيم محمو  من الرميع -22

 هـب.108، (ن، ب306(الحا   من هيام -23

 هـب.108، (ن، ب307( هيل من عمر -24

                                                        
 .32، ص4. وينظر : ابن حجر، اإلصابة، ج314املقدسي، امل،در نفسه، ص (301)
 .327املقدسي، امل،در نفسه، ص (302)
 .313املقدسي، امل،در نفسه، ص (303)
 .326املقدسي، امل،در نفسه، ص (304)
 .334املقدسي، امل،در نفسه، ص (305)
 .161، ص3الطربي، عريخ الرس  وامللو ، ج(306)
 .161، ص3الطربي، امل،در نفسه، ج(307)
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 لعهد األموي :القدس في ا

، ب308(وللل  عصللر منلل  أميللة أمللد  الل فللاء اهرمامللا  خااللا  مبيللي المقللدس

هللـب وعبللد الم للك مللن مللروان (ن، 60وزا هللا مساويللة مللن أملل   للفيان (ن، 

هللـب و لل يمان ملللن عبللد الم لللك (ن، 95هللـب والوليللد ملللن عبللد الم لللك (ن، 86

من  أمية  ، وقد أقام من خ فاءب309(هـب101هـب، وعمر من عبد السزيز (ن، 99

ل  القـدس كل من مساوية من أم   لفيان، وعبلد الم لك املن ملروان، و ل يمان 

. وكانلي ملرسر ب310(من عبد الم ك ال ي هم ما قامة مالقلدس وا لاذهلا منلزال  لله

األمويين ل  ميي المقدس قد  ج ي لل  األمنيلة الرل  شلا وها لل   لاحة الحلرم 

هلـ 72د الم لك ملن ملروان  لنة اليري  ومنها، (قبلة الصللرةب الرل  مناهلا عبل

هلـ 86و(المسجد األقصسب ال ي مدأ مناؤا ل  عهد عبلد الم لك ملن ملروان علام 

هللـ. ونيللير إلللس  سظلليم 90واكرمللل منللاؤا للل  عهللد الوليللد مللن عبللد الم للك عللام 

األمللويين لبيللي المقللدس إلللس أن الل يفللة (ال يسللد مللن إال مللن م   للك  المسللجدين، 

مقدسب. وه ا  أكيد ع س أهميلة المدينلة المقد لة المسجد الحرام ومسجد ميي ال

. وكان الل يفة عبد الم ك قد أوق  ع س نفقة قبلة الصللرة والمسلجد ب311(لديهم

 .ب312(األقصس خرا  مصر  بع  نين

ولم  كن القدس ل  السهلد األملوي مركلزا  إ ا يلا  لف سلطين، وإنملا كانلي  

دس المطلران الفرنسل  . ولل  مدايلة الحكلم األملوي، زا  مدينلة القلب313(الرم ة

مب وا رطال خالل 670ب ومك  ليها  سسة أشهر  نة (Arculfus(أ كولولوس 

ملدة إقامرلله أن يط للع ع للس كاللة المسللالم البللا زة ل مدينللة وملا يحلليط مهللا وكرللب 

م كرا ه علن  ح رله، ومملا كربله علن القلدس (كلان لسلو  ميلي المقلدس يومال  

منهلللا لقلللط  سلللرسمل ل لللدخول  أ مسلللة وسملللانون مرجلللا  ولللله  لللرة أملللواب سلللال 

 .ب314(واللرو ، واحد منها  رم  المدينة، والنان  شمالها، والنال  شرقهاب

 القدس في العهد العباسي :

هـ، ا للاذهم 145مسد نجاح السبا يين ل  انرزال الحكم من األمويين  نة 

مغدا  عاامة لهم ليما مسد، ومن  ذلك الرا ي  خهسي ل سلطين لحكمهلم وملن 
                                                        

 .150. العارف، املف، ، ص162، ص5الطربي، امل،در نفسه، ج (308)
 .116. العارف، املرجع نفسه، ص167، ص1الواقدي، ف و  الشام، ج (309)
 .412، ص1م، ج1999العلي ي، األنس االي ،    (310)
 .85. الزبدة، ابلة، القدك عريخ وحقارة،ص4، ص5املسعووي، مروج الذه ، ج (311)
 .24. العسلي، املرجع السابق، ص24ابن ااوزي، فقائ  القدك، ص (312)
 .36ص الدوري، ابد العزيز، القدك يف اإلسالم، (313)
 .320، ص1الشيخ بدران، هتذي  عريخ ومشق، ج (314)
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دينة ميي المقلدس. لقلد كلان السبا ليون ع لس ا صلال مف سلطين وع لس ضمنها م

مسرلة مأه ها ومقاعهلا قبلل  سل مهم السل طة. لجلدهم األع لس هاشلم كلان يسلالر 

الللس هلل ا البقللال وقللد  للول  للل  مدينللة  للزا و لللن ليهللا وللل لك  للميي (مغللزة 

. وا ريهد الفهل من السباس من عبد المط لب لل  مسركلة أجنلا ين ب315(هاشمب

ف سطين أيام وقايع الرحرير ا  الم ، وضم  راب ل سلطين  لا له عنلد (م لدة م

. وللل  عهللد الل يفللة األمللوي الوليللد مللن عبللد ب316(عجللو ب للل  ضللواح  الل يللل

الم ك جاء ع   من عبد هللا من السباس إلس اليام لأقطسه الل يفة الحميمة وهل  

ن ينلزل عنلدا أقا مله من جنلد ل سلطين لبنلس لله ميرلا  لل  القريلة وأقلام ليله ممكلا

ومسا له من الحجاز واليام أسناء مرو  قوال هم مالحميمة لكونها ع س الطري) 

. وقيلللل إن القايللد السبا للل  الللل ي  خلللل ل سلللطين ب317(المواللل ملللين ا ق يملللين

(اال  من ع  ب عم السفاح ل  الوقلي الل ي كلان ليله (الحكلم ملن ضلبسان ملن 

 حلي للواء اللالللة السبا ل ، وأن  وح امن زنبالب زعيملا  لف سلطين للانلرط 

الحكم ه ا هو ال ي سا  مع جماعره ع لس ملروان ملن محملد لل  نهايلة اللالللة 

. ويلل كر عمللر لللوزي ويقللول لقللد واجلله السبا لليون الكنيللر ملللن ب318(األمويللة

حركلللان الرملللر  لللل  ل سللللطين ا جلللاا اللالللللة، لقامللللي كنيلللر ملللن القاليللللل 

السبلاسب الل ي ا بلع ع لس ملا يبلدوا  وا ضرامان ضد الوال  (عبد هللا من ع ل 

 يا ة اليدة والسن  ل  أحيان كنيرة لقد أسا  ه النو ان السديدة حي  لم يكلن 

، إال أن السبا ليين اهرملوا مف سلطين حيل  ب319(يفرغ من سو ة حرس  بدأ أخر 

أن وال ها كلانوا ملن الساي لة السبا لية منلل الال  ملن ع ل ، وعبلد الوهلاب ملن 

وإمراهيم من اال ، ويزيد من اال ، و  يمان من المنصو ، إمراهيم ا مـام، 

وعبد الم ك من اال ، أو من  جال الدعوة السبا ية الموسوقين منلـل ب هرسملة 

من الحسين، ومسيو  من يحيس، وامنه حميد. ول  ه ا السصر ظهلرن عوايلل 

لل   ل سطينية كبيرة لسبي  و ا  كبيرا  لل  اللالللة السبا لية أمنلال (آل زنبلاغب

الدولة األموية ونفوذ (آل الرميعب ل  الدولة السبا ية لكال البيرين كان لهما ملن 

. و لأسير (آل الرميلعب كلان قويلا  ب320(الرأسير السيا   حي  ال مجال إللس إنكلا ا

وأمرللد إلللس لرللرة طوي للة وقللد مللرز ا للم هلل ا الساي للة الف سللطينية مللع الرميللع امللن 

وكلان يلونس ملن أمل  للروة ملن ملوال   يونس من أم  لروة كيسان من الل يل،
                                                        

 .206الدابغ، م،طفى، بالوان فلسطني، ص (315)
 .444الدابغ، املرجع نفسه، ص (316)
 .784، ص3البالذري، أنساب األشراف، ج (317)
 .118. العارف، اارف، املف،  يف عريخ القدك، ص342، ص1الطربي، عريخ الرس  وامللو ، ج (318)
. فوزي، فاروق ا ر، الوسي  يف عريخ فلسطني، وار الشروق، )ا ان، 329ووي، ال نبيه واإلشراف، صاملسع (319)

 .74م(، ص1999
 .75. فوزي، املرجع نفسه، ص146ااهس اري، الوزراء وال  اب، ص (320)
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عنمان من عفان سم اعرقه لأاب  كا با  لسيسس من مو س السبا ل ، وقلد أنجبلي 

له إحد  الجوا ي (الرميع من يونسب الل ي أهلداا إللس الل يفلة السبا ل  األول 

، إذ أالب  ب321(أمو السباس لأاب  من خدم مالطه سم خدم أملا جسفلر المنصلو 

و ولس الوزا  ين الوزا ة والحجامة، وعمل ل  وزا ة موضع إعجاب الل يفة 

المهدي، سم أاب  وزيرا  ملرة أخلر  لل  عهلد الفهلل والا  وزيلرا  ل هلا ي 

 .ب322(لكان (لألب والولدب النقل السيا   الكبير ل  السصر السبا   األول

لكن ال مد أن ن كر أن السبا ين ا رمروا ل   سظيم ميي المقدس وخااة  

  ها  والقوة كما ا رمر  سظيم المدينة ل  السصو  ا  ية.ل  لررة االز

 القدس في عهد الطولونيين :

هـ وهلو مؤ لس 271 –هـ 254الطولونيين نسبة إلس (أحمد من طولونب 

 الدولة الطولونية. 

 خ ي القدس  حي حكم الطولونيين مسد أن عين أحملد ملن طوللـون ع لس 

صللر إ ا يللا،  وقللد  ميللزن هلل ا مصللر، وكللان جللزء مللن مللال  اليللام مر بطللا  مم

 .ب323(الفررة منحالل األمن واال رقرا  ل  القدس

 –وييير امن األسير هنا إللس أن ب  يلا  مصلر كلان قلد أقطسهلا (مايكبلاكب 

وهو من أكامر قوا  األ راك، وكان طولون والد أحمد من طولون  –قايد  رك  

ان مهللا امللن أيهللا  مللن األ للراك ونيللأ مسلليرة حسللنة، و للولس مصللر للل  حللين كلل

المللدمر ل مللا قللدمها أحمللد كلل  يللد امللن المللدمر وا للرولس ع للس الب للد، ل مللا قرللل 

المهردي (مايكباكب واا ن مصر (ليا كو ب الررك  كان مينه ومين أحمد من 

طولون مو ة مرأكدة ا رسم ه ع س  يا  مصر جميسها لقلوي أملرا وعلال شلأنه 

 .ب324(و امي أيامه

مسلد مهل  عيلر  لنوان ع لس حكملـه وي كر هنا أن أحملد ملن طوللون و

هـ ل سيطرة ع لس ل سلطين، وملن ضلمنها ميلي المقلدس 265لمصر  وجه عام 

                                                        
 .75. فوزي، املرجع نفسه، ص296، ص1الطربي، عريخ الرس  وامللو ، ج (321)
 . 76. فوزي، الوسي  يف عريخ فلسطني، ص283، ص1، جالعلي ي، األنس االي  (322)
. وينظللر : اْليلللاري، م،للطفى، القللدك يف زمللن الفللاط يني والفرجنلللة، 187، ص7ابللن األيللري، ال املل  يف ال للاريخ، ج (323)

 .15م(، ص1994)ا ان، 
 .188، ص7ابن األيري، امل،در نفسه، ج (324)
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وعد  ه ا المناط) جزءا  مرمما  لواليره، لسمل ع س  نصيب السمال والوالة ليها 

 .ب325(ونظم أمو ها الرجا ية والحرمية

هللـ  للولس مسللدا امنلله (خما ويللهب 270ومسللد ولللاة أحمللد مللن طولللون عللام 

و لامع  يا لة أميله لل  ملال  اليلام،  ب326(هلـ270وأاب  أميرا  ع س اليلام علام 

الم قب مالمسرهد ماا  –لوقسي واقسة (الطواحينب مينه ومين أحمد من المول) 

ومسللد ذلللك أ  للل (خما ويللهب ولللدا  إلللس مغللدا  إلللس المسرهللد مللاا ومسهللم  –

. ب327(هلـ282أنه قرلل علام  اللرا  والهدايا لنبره ل  الحكم لمدة سالسين  نة إال

وعند مقرل (خما ويهب عين امنه (جيشب الم قلب ملأم  السسلاكر ل لم ي ل)  اييلدا  

. ومسللدها عللين أخللاا ب328(مللن أهللل اليللام، وال مصللر لنللا  الجميللع ع يلله وقر للوا

هـ لكن الناس عصوا وسا وا ع يه مريا لة (طغلج ملن جل  283(ها ونا ب عام 

أملو مو للس ب  –  الجليش قرللل ( هلا ون الاحب اليلامب ويقلال إن أحللد أللرا –

. و س م مسدا الحكم (محمد ملن ب329(ويقال أن عمه شيبان من أحمد هو ال ي قر ه

هلـ وأعلا  292  يمانب ال ي أ   ه المسرهد ع س  أس جيش إلس اليلام علام 

، ب330(إلللس اللاللللة السبا للية هيبرهللا، وانرهللس ملل لك حكللم الطولونيللة للل  القللدس

 .ب331(ة السبا يةوعا ن  حي حكم اللالل

 القدس في عهد اإلخشيديين :

عندما عا ن مصلر واليلام ول سلطين  حلي  لد ة اللالللة السبا لية، ظلن 

ع لس أمنلاء طوللون،  ب332(السبا يون أنهم نجوا ممن يناابهم السداء يوم قهلوا

لكن ظهرن لهم (الدولة ا خييديةب مزعامة محمد ا خييد من طغلج ملن جل  

، وقلد  لولس حكلم اللبال  والة مر ل ون ملن ب333(اقانمن م ركين من خو ي من خ

                                                        
 .100الزبدة، ابلة، القدك عريخ وحقارة، ص (325)
 .409، ص1ابن األيري، ال ام  يف ال اريخ، ج (326)
 .126. العارف، املف، ، ص47، ص3ابن تغري بروي، النجوم الزاهرة، ج (327)
هلللللل(، الللللللوالة والققلللللاة، مطبعللللللة اآلابء اليسلللللوايني، )بللللللريوت، 350ال نلللللدي، أبلللللو ا للللللر حم لللللد بللللللن يوسلللللف، )ت،  (328)

 .126. العارف، املرجع نفسه، ص204م(، ص1908
هللل(، أسللرة أمحللد بللن طولللون، خقيللق : حم للد كللرو 330بللو حم للد ابللد هللا بللن حم للد بللن ا للر املللديين، )ت، البلللوي، أ (329)

 .126. العارف، املرجع نفسه، ص52هل(، ص1358الي، مطبعة ومشق، )ومشق، 
 .535، ص7ابن األيري، امل،در السابق، ج (330)
 .101لقدك عريخ وحقارة، ص. الزبدة، ابلة، ا133، ص3ابن تغري بروي، النجوم الزاهرة، ج (331)
. وينظلر : اا يللي، 183، ص1، ج1. اللي، حم لد كلرو، خطل  الشلام، م1ابن القالنسي، ذي  عريخ ومشلق، ص (332)

 .358و. رشيد، وراسات يف عريخ اخلالفة العباسية، ص
 .127. العارف، املرجع السابق، ص103، ص10الطربي، عريخ الرس  وامللو ، ج (333)
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 للنة  30قللب هم لسرلللي   للك الفرللرة مسهللدة الللوالة والرلل  ا للرمرن مللا يقللا ب 

 .ب334(هـب323 –هـ 292(

هلـ 316لقد ولس الل يفة المقرد  مدينلة الرم لة إللس محملد املن طغلج علام 

هـ ل  334نة ال ي لقبه الل يفة السباس القاهر  ماا مـ(ا خييدب إلس أن مان  

هـ، ومسلدها أقلام 318، سم  ولس اليام ل  السام ب335( مي) وحمل ليدلن مالقدس

. و ولس امنله محملد ملن طغلج ب336( ولره ل  اليام ع س  را  الدولة الطولونية

عاملا  إللس أن ملان و للن  14و ولس الحكم وعمرا  –(آنو جو ب  –ا خييدي 

 .ب337(هـ349ممدينة القدس  نة 

 التسلط األجنبي :القدس في حقبة 

و خ ي القدس  حلي القلو  الرل  حاوللي أن  حكلم ما لم ا  لالم وكل لك 

 حي السيطرة األجنبية، و ناوب ع س حكمها القو  اللا جية، حالها لل  ذللك 

كما هو الحال لل  كنيلر ملن المنلاط) األخلر . وال نللو  لل  ذللك ألن هل ا 

اللل ي نحللن مصللد ا، األمللر يرط للـب ا رقصللاء  كبيللرا  يلرجنللا عللن الموضللول 

ولكننا نيير إللس أن مدينلة القلدس كانلي لل  أول المهلام الرل  يقلوم مهلا هلؤالء 

الحكام لدعم  وجها هم وإحكلام القبهلة السيا لية وا  ا يلة والسسلكرية، ما لم 

 الدين وا  الم ، وما م حماية األ   المقد ة.

نة وكللان الفللاطميون قللد  مكنللوا مللن اال للريالء ع للس الحكللم للل  مصللر  لل

هـب، سم الحلاكم ملأمر هللا 386-365هـ، وظهر من زعمايهم السزيز ماا (358

هللـب اللل ي اظهللر مللن األمللو  والبللدل والجللو  الكنيللر ، ممللا  للبب 386-411(

. و ولس مسلدا لساليلة الحكلم أخرله سلم  ل لي ب338(مصايب لسكـان البيي المقدس

، ب339(رة هلـب الل ي عملل ع لس  لرميم مسلجد الصلل425 -411المنه الظاهر (

هلـ، وقلع زللزال 425، ولل  علام ب340(هلـ407مسد أن أالامها زللزال لل   لنة 

آخللر أاللاب مدينللة القللدس، وخللرب المسللجد األقصللس، لسمللرا الظللاهر أيهللا  

                                                        
 .102لة، القدك عريخ وحقارة، صالزبدة، اب (334)
 .128العارف، املف، ، ص (335)
 .180، ص1، ج1الي، حم د كرو، خط  الشام، م (336)
 .128العارف، املرجع السابق، ص (337)
 .178، ص4. وينظر : ابن تغرإ بروإ، النجوم الزاهرة، ج40ـ9، ج592، ص5ابن األيري، ال ام ، ج (338)
 .135العارف، املف، ، ص (339)
 .305، ص1م، ج1999لي ي، األنس االي ،   الع (340)
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هللـب اللل ي وسلل) عالقرلله مللع 487-427.سللم جللاء مسللدا المسرنصللر مللاا (ب341(

 مين إمبراطو  القسلطنطينية ميلأن  لرميم كنيسلة القياملة ومنلاء مسلجدين ل مسل

 . ب342(ل  القسطنطينية

ول  عهد السيطرة الس جوقية عندما  مكنوا من إنهلاء النفلوذ البلويه  لل  

هـ، و ط سوا إلس السيطرة ع س مال  اليام ومصر  والقهلاء 447السراق  نة 

 ع س الحكم الفاطم .

لأ  ل (م كياا من ألب أ  النب حم لة عسلكرية مقيلا ة (إ سلز ملن أوقب 

يام سم ا رولس مع طبرية ل  ل سطين، وع س مدينة الرم لة هـ مال  ال462 نة 

هـ، سم  ا  إلس القدس وا رولس ع يهلا، سلم   ليطر ع لس  لزة وعكلا 463 نة 

، ومقيي الصراعان قايمة مين الفاطميين والسالجقة مين ملد ب343(هـ  464 نة 

.وعندها مدأ  حول جديد ب344(هـ492وجز  حرس احرالل الص يبيين القدس  نة 

سيطرة ع س مال  اليام، وإحكام القبهة ع س مدينة القدس أل باب كنيلرة ل  ال

 جاء الغزاة من أج ها.

لكانلي مسانلاة القلدس، ومسانللاة األملاكن المقد لة ليهللا عنلدما  ملر الغللزاة 

. وك لك  خلولهم الل يلل وهلدم الميلاهد وقبلر ب345(مراكز الس م ل  ه ا المدينة

نهم لردمير كل اسر إ الم  ل  ل سطين ، ل  محاولة مب346(ب (الل يل إمراهيم 

. إال أن القيا ة السرمية ا  المية  كاني  راد كلل مجريلا  األحلدا  السيا لية 

والسسللكرية الرلل  كانللي  مللر مهللا األمللة، وهلل ا مللا ظهللر  للل  إنجللازان القايللد 

 – 570الرللا يل  الللالح اللللدين األيلللوم  الللل ي عملللل خلللالل السلللنوان ملللن (

لكفي للة منعلا ة الحل) السرمل  المغرصلب، وإعللا ة هلـب ع لس   لم اللطلط ا582

الحيللاة ل مدينللة المقد للة مللن خللالل نظللرة اللا قة أمينللة حيللد مللن خاللهللا كللل 

إمكانيللان السللرب والمسلل مين مللروح جها يللة أعللا ن لألمللة كرامرهللا، وحققللي 

ألمنايهللا النقللة مللالنفس، لكللان النصللر المبللين للل    سللة مسللا ك خالللدة  للج ها 
                                                        

 .136العارف، املرجع السابق، ص (341)
 .109الزبدة، ابلة، القدك عريخ وحقارة، ص (342)
. وينظللر : حم للد  142. العللارف، املرجللع السللابق، ص166ازمللي ابللد حم للد، القللدك بللني االحلل الل وال حريللر ، ص (343)

 .264، ص1، ج1كرو الي، خط  الشام، م
، 1. حم د كرو اللي، املرجلع نفسله، م283، ص10. ابن األيري، ال ام ، ج201داو، األاالق اخلطرية، صابن ش (344)
 .168، صاملرجع نفسه. وينظر : ازمي ابد حم د، 265، ص1ج
 .3م(، ص1986اا يلي، و. رشيد، وور العراق يف ال ،دي لل حدايت يف الع،ر الوسي ، )بغداو،  (345)
، وار 1. وينظلر : البيشلاوي، و. سلعيد، انبللس يف اْللروب ال،لليبية،  137يخ ومشلق، صابن القالنسي، ذي  عر  (346)

 .26م(، ص1991اهالل، )ا ان، 



 

 74 

 جلب  27 حرير ميي المقدس من الغزاة الص يبيين ل   الرا ي ، و روجي ل 

 .ب347(هـ583من  نة 

ومسدها مدأ القايد االح الدين األيوم  منعلا ة علر  ا  لالم إللس المدينلة 

المقد ة، لأمر مناالح المساجد والملدا س ، و لرميم قبلة الصللرة والمسلجد 

ل مسللجد، األقصللس، و للرميم محللراب المسللجد األقصللس، وعللي ن خطيبللا  وإمامللا  

 .ب348(وأقام المنيرن الدينية والرس يمية

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
. اْليللاري، م،للطفى، القللدك 82. وينظللر : ابللن شللداو، النللواور السلللطانية، ص91، ص2أبللو شللامة، الروضلل ني، ج (347)

  للللري ، حم للللوو ايسللللني، األيوبيللللون، وار اخللللللوو، . ال40م(، ص1989خللللم ح للللم ال،للللليبيني، مطبعللللة املللللدع، )ا للللان، 
 .178م(، ص1981)بريوت، 

. و. شلفيق جاسلم أمحلد، القلدك خلم اْل لم ال،للييب ووور 465، ص1م، ج1999العلي ي، األنس االيل ،     (348)
بيلللم  . وينظلللر : صلللبيح ابلللد اللطلللف ابلللد هللا، املدرسلللة ال،لللالحية ملللن معاهلللد العللللم يف74صلللال  اللللدين يف خريرهلللا، ص

 م(.1999املقدك، اخاو امل رخني العرب، )بغداو، 
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أهمية القدس وفضائلها في التراث العربي 
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 اإلسالمي أهمية القدس وفضائلها في التراث العربي
اكرسبي القدس مكانرها الدينية والرا يلية من  الحقب المرقدمة وكان ا م 

هلل ا المدينللة مللاسال  للل  الحيللاة السرميللة، وق مللا نقلل  ع للس مصللد  مللن مصللا   

الرا ي  السرم  إال ونجد  لها ذكرا  مصو  شرس، له  ماس ة لل  أذهلان الس ملاء 

 …ول  ملي ة اليسراء، ول  مدونان المؤ خين

وا  للبط  للا ي  ميللي المقللدس مرللا ي  األ يللان السللماوية النالسللة اليهو يللة 

والنصرانية وا  المية، ولها مكانرها الروحية عند جميع مسرنق  ه ا األ يان، 

لهلل  موضللع  قللديس لللد  الماليللين للل  جميللع أنحللاء المسمللو ة وللل  جميللع 

 .ب349(السصو  والحقب الزمنية، لكان لها وقع شديد الرأسير ل  النفوس

ومسبب ه ا المكانة اللااة الر  احر رها ل  الصدو  لننها أابحي هدلا  

لرن ملران عديلدة  لدميرا   لمساناة كبيرة  ج لي ملن خلالل قسلوة السرلاة، لقلد  نم  

كللامال  وأميللد أه هللا، وقللد  لهللا  للبحانه و سللالس أن  للنهال للل  كللل مللرة مللن 

 .ب350(جديد

المؤ خين والكراب، وذلك لمكانرها الرا يلية، لهال  عن المكانة الدينية الر  أشا  إليها لا رأسرن مدينة القدس ماهرمام كبير من قبل 

 القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة.

إن القدس، خالل  ا يلها الطويل، لم  كن عاامة لدولة كبيلرة وللم  كلن 

 مركللزا   جا يللا  أو اللناعيا  مرميللزا  للل  المنطقللة، ولكنهللا ا للرمدن مكانرهللا مللن

 . ب351(كونها مركزا   ينيا  له قد يره عند المس مين و اير المسرقدان األخر 

لاللدو  اللدين  ل قلدس جس هلا محلو  الصلرال السرمل  ا  لالم  ملع كلل 

القلللللللو  الغازيلللللللة األخلللللللر   لكلللللللن المسللللللل مين اعرنلللللللوا عنايلللللللة شلللللللديدة 

 ،واهرموا مها موافها عاييي أحداسا  إ المية مهمة اقررني مالبسنةب352(مالقدس

. ب353(المحمدية وقد خصها هللا  بحانه و سالس مالسديد من األنبياء وطهرها مهم

                                                        
ال  للري ، و. هبجللم كاملل  ابللد اللطيللف، بيللم املقلللدك يف ك لل  ااغللرافيني والرحالللة العللرب واملسللل ني، مللن ةلللوث  (349)

 .1م(، ص2000م رر القدك، )جامعة ت ريم، 
 .2ال  ري ، املرجع نفسه، ص (350)
 .25د العلم يف بيم املقدك، صالعسلي، كام  مجي ، معاه (351)
 .80م(، ص1994اإلفرجني الى فلسطني، )بريوت، -قسيس، حنا، ال،راع اإلسالمي (352)
، )بغلللللداو، 49أبللللو ليلللل ، أمللللني، وور العلللللامل العللللريب اإلسللللالمي يف اللللللدفاع اللللن القللللدك، هلللللة املللللل ر  العللللريب، العللللدو  (353)

 .82م(، ص1994
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ب هلـب أن الر لول (75لقد  وي عن إمراهيم من عبد اللرحمن الزهلري (ن، 

 .ب354(قال ب (لم يبس  هللا عز وجل نبيا  إال جسل قب ره الرة ميي المقدسب

والمسلرا  الرل   ومن األحدا  الرا يلية المهمة ما  الم حا سلة ا  لراء

. لكاني قبة الصلرة الميرلة القب لة األوللس ب355(و   ذكرها ل  القرآن الكريم

 .ب356(ل مس مين لا  بطي مالسقيدة ا  المية ومرا يـ  ا  الم ا  باطا  وسيقا  

ب ل  الفررة المكية ملن لقد مدأ االهرمام مالقدس ل  حياة الر ول محمد (

ا شا ة إلس ذلك ل  قولـه  بحانه و سالس ب ، وقد جاءن ب357(الر الة السماوية

  بحان ال ي أ ر  مسبدا ليال  من المسجد الحرام إللس المسلجد األقصلا الل ي 

ب ملن المسلجد الحلرام إللس . وقالوا ب وأ ري مر لول هللا (ب358(ما كنا حوله 

المسجد األقصس، وهو مسجد ميي المقدس، قبل الهجرة مسنة. ويقلال ب منمانيلة 

 .ب359(عير شهرا  

وما أن مدأن اللدعوة ا  لالمية حرلس ظهلرن مكانلة القلدس السظيملة لل  

ا  الم، وجاءن مسجزة ا  راء والمسرا   مطا  من هللا  بحانه و سلالس ملين 

ب ولألملة ا  للالمية المسلجد الحللرام والمسلجد األقصللس، و كريملا  ل ر للول (

م، والرمللاط مللن مسللدا، وأمللرا  منلله موجللوب انهللواء القللدس  حللي  ايللة ا  للال

 .ب360(والجها  ليها ومن حولها

ول   وايان عن قصة ا  راء والمسرا  عندما مس  هللا  بحانه و سالس 

ب وأنللزل ع يللله الللوح  وأمللرا منظهللا   ينلله وأيلللدا   للوله الكللريم محمللد (

مالمسجزان الظاهرة وا يان الباهرة، أ ري مه لليال  ملن المسلجد الحلرام إللس 

ا كنا حوله وهو ميلي المقلدس وملن سلم انريلر ا  لالم المسجد األقصس ال ي م

. وكلان ا  لراء لي لة  لبع عيلر ملن ب361(وجوهر الر الة مين القبايلل السرميلة

                                                        
 .328، ص1النويري، هناية األرب، ج (354)
 .1سورة اإلسراء، اآلية  (355)
 .64، ص4أمحد بن حنب ، املسند، ج (356)
م(، 1993، الشللركة ااديلدة للطباالة، )الزرقللاء، 1أبلو اليلان، ازملي ابللد حم لد، القلدك بللني االحل الل وال حريلر،   (357)

 .9ص
 .1سورة اإلسراء، اآلية  (358)
، وار الف للر 1ف، خقيللق : و. سللهي  زكللار،  هللل(، أنسللاب األشللرا279الللبالذري، أمحللد بللن حيللر بللن جللابر، )ت،  (359)

 .299، ص1م(، ج1996للطبااة، )بريوت، 
 .10أبو اليان، القدك بني االح الل وال حرير، ص (360)
 .293، ص1م، ج1999العلي ي، األنس االي ،    (361)
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ب وقلد قيلل ب كلان لي للة  ب362( ميلع األول قبلل الهجلرة مسلنة. وقلال املن الجلوزي

ب. السللامع والسيللرين مللن  جللب، واخر لل  النللاس للل  ا  للراء مر للول هللا (

ا كلان جميلع ذللك لل  المنلام والحل) الل ي ع يله أكنلر النلاس ومسظلم لقيل ب إنم

الس   وعامة المرأخرين من الفقهاء والمحدسين والمرك مين إنله أ لري مجسلدا 

) ب يقظللللة ، ألن قوللللله  سللللالس ب  ومللللا جس نللللا الرؤيللللا الرلللل  أ ينللللك إال لرنللللة

س ا  لد  دل ع س ذلك ولو كاني الرؤيا نوم ما الررن مها النلاس حرل ب363(ل ناس 

ب أ لس ميلي المقلدس و جلع كنير ممن أ  م. وقلال الكفلا  ب يلزعم أن محملد (

إلس مكة ل  لي ة واحدة والسير  طر  إليه شهرا  مقب ة وشهرا  مدمرة، ولو كاني 

. وقيلل هل   ؤيلا علين لقولله  سلالس ب  ملا ب364( ؤيا نوم لم يسلربسدوا ذللك منله

. ب366(كل ب الفلؤا  ملا  أ  ، وقولله  سلالس ب  ملا ب365(زاغ البصر وما طغس 

ب هلل ك لم  مله علز وجلل لي لة ا  لراء، لل كر علن  وقد اخر فوا ل  أن نبينا (

هلـب أنله قللال ب 148جسفلر ملن محملد مللن ع ل  زيلن الساملدين مللن الحسلين (ن، 

. وقلد اخر ل  لل  المكلان الل ي أ لر  مله  مله منله ب367(أوح  إليه مال وا لطة

م واليقظان وكاني لي لة االسنلين إذ هلبط ع ل َّ لمنهم من قال ب (مينما أنا مين الناي

 .ب368(باألمين جبريل 

و أخ  أخبا  لر  القلدس مكانلة مرميلزة لل   وايلان الفرلوح مالقيلاس أليلة 

اللااللة. كمللا أن حرمللة المدينللة هلل   للبب زيللا ة الل يفللة  لمنهلتهزز مدينللة وذلللك 

علن  ، لهلال  ب369(ب لهلا والال ه لل  موقلع الحلرمالراشد عمر ملن اللطلاب (

قصللص أهللل الكرللاب وحرمللة المدينللة لللديهم، و للسيهم  يجللا   للوام)  سللزز 

وضللسهم ليهللا وللل  الدولللة السرميللة ا  للالمية. لنظللرا  ل مكانللة المقد للة لبيللي 

المقللدس للل  ق للوب المسلل مين، وقد للية الحللرم القد لل  الللـ ي و   ذكللرا للل  

هلدا  المهملة القرآن الكريم والسنة النبوية اليريفة، لقلد كانلي القلدس أحلد األ

الرلل    ق للر     حريرهللا ألهميرهللا الدينيللة، لهللال  عللن الموقللع الجغراللل  ل قللدس 

                                                        
 .293، ص1العلي ي، املرجع نفسه، ج (362)
 .60سورة اإلسراء، اآلية  (363)
 .36، ص2م(، ج1998، وار الف ر للطبااة، )بريوت، 3نبوية،  ابن هشام، السرية ال (364)
 .17سورة النجم، اآلية  (365)
 .11سورة النجم، اآلية  (366)
 .294، ص1م، ج1999العلي ي، األنس االي ،    (367)
 .36، ص2ابن هشام، السرية النبوية، ج (368)
الن )اْللرم وهلو حملراب   610، ص3ربي، ج. وينظلر : الطل367، ص1العلي ي، األنس االي ، املرجلع السلابق، ج  (369)

 (.واوو 
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، ول  ذللك ب370(خااة ول سطين عامة، الر   منل مفراح شبه الجزيرة السرمية

 .ب371(قال السما  األافهان  ب وكي  ال يهرم ل  الرراح البيي المقدس

الكبيللر اللل ي حققلله  واالنرصللا  ب372(هللـب15لبسللد مسركللة اليرمللوك ( للنة 

السرب المس مون ع لس اللروم،  وجله الفلا حون نحلو  ميل) وحملص وملن سلم 

لرحرير ميي المقدس وكان ع س  أس الجيو  (أمو عبيلدة علامر ملن الجلراحب 

قايد الجيش السرم  ا  الم ، ومسد محاارة المدينة أ  ل أمو عبيدة   لوال  

ب  حكللام  ب373(مإلللس أهللال  القللدس يللدعوهم إلللس الللدخول للل  ا  للال ولللم يسللرج 

القدس إلس ما جاء مكراب أم  عبيدة من الجراح، لقا  هم ومقل  ع لس حصلا هم 

 .ب374(أ مسة أشهر

إن القايد السرم  المسل م أملو عبيلدة ملن الجلراح مقل  يحاالر القلدس هل ا 

المدينة المقد ة لسبب عدم السس    اقة  ماء أهال  القدس، وكلانوا يفهل ون 

سللل مية مملللا أشلللسروا الجميلللع ممصلللداقية أهلللدا  السلللرب اللللدخول ملللالطرق ال

المسلل مين وخ قهللم و مسللكهم مللدينهم و ساليملله السللمحة، لاضللطروا إلللس ط للب 

المصلللالحة واللهلللول ل مسللل مين وأ اء الجزيلللة لهلللم ع لللس أن يرلللولس أميلللر 

ب عقد اال فاق مسهم ويأ   منفسه ليرسل م المدينلة المؤمنين  عمر من اللطاب (

ب، الصحام  أمو عبيدة ل ل يفلة الراشلد  عملر ملن اللطلاب (، لكرب ب375(منهم

لواللل) ع للس ذلللك مسللبب مللا لمدينللة القللدس مللن حرمللة وقد للية ومكانللة عاليللة 

 .ب376(ولسظم أهمية المدينة الدينية

واخر   المؤ خون عن مكان عقلد اال فلاق  لواء لل  منطقلة الجاميلة لل  

لواقلللدي (ن، ، أو مكلللان آخلللر وهنلللاك  وايلللان كنيلللرة ذكرهلللا اب377( ميللل)

، وامللن ب380(هللـب310، الطبللري (ن، ب379(ب284، اليسقللوم  (ن، ب378(هللـب207
                                                        

 .38اْل وشي، و. فارك حم وو ذنون، القدك يف القرن اخلامس للهجرة، ص (370)
 .40األصفهاع، الف ح القسي، ص (371)
 .194، ص1الواقدي، ف و  الشام، ج (372)
 .222، ص1ابن األاثم، الف و ، ج (373)
 .198، ص1الواقدي، ف و  الشام، ج (374)
 .606، ص3ربي، عريخ الرس  وامللو ، جالط (375)
 .368، ص1م، ج1999العلي ي، األنس االي ،     (376)
 .607، ص3الطربي، امل،در السابق، ج (377)
 .198، ص1الواقدي، امل،در السابق، ج (378)
 .141، ص2اليعقويب، عريخ البلدان، ج (379)
 .607، ص1الطربي، امل،در نفسه، ج (380)
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، وامللن األسيللر (ن، ب382(هللـب626، والحمللوي (ن، ب381(هللـب374األعللنم (ن، 

هلللـب علللن عهلللد األملللان وكللل لك اخر للل  927، والس يمللل  (ن، ب383(هلللـب630

 .ب384(المؤ خون ل  نص كراب األمان (السهدة السمريةب

، قلاال ب الال  عملر أهلل إي يلاء مالجاميلة، وكرلب و وي عن خالد وعبا ة

 .ب385(لهم ليها الص   لكل كو ة كراما  واحدا ، ما خال أهل إي ياء

ب كرب لكل إق يم ملن ل سلطين كراملا  واحلدا  وي كر أن عمر من اللطاب (

 .ب386(ما عدا أهل القدس حي  كرب لهم كراما  خااا  مهم

بيللي المقللدس، لكللن ع للس واخر لل  المؤ خللون للل  ذكللر  للنة الرحريللر ل

هلـب وهلو السلام الل ي حاالر مله القايلد المسل م 16هلـ أو 15األ ج  كان عام (

، وقيلل إن (أملا عبيلدةب أ لس ب387((أمو عبيدة ملن الجلراحب إي يلاء (ميلي المقلدسب

إي ياء، لسألوا أن يصلالحهم لصلالحهم لل   لنة  لبع عيلرة ع لس  فنزه ل سطين 

 .ب388(ذلك ويكرب لهم مهب لينف  أن يقدم  عمر من اللطاب (

ون كر هنا أن نص مساهدة األمان (السهدة السمريةب  سطينا  اللة واضحة 

ع للس  سللام  ا  للالم وأه لله واحرللرامهم لحقللوق ا نسللان ألنهللا أعطللي أهللال  

القدس الحرية الدينية، والحماية، وح) ا قامة، وحل) الهجلرة، مقاملل االلرلزام 

، وهو  لع الجزية، ألن النظلام يلنص ع لس ب389(منظام الدولة السرمية ا  المية

 أن المس م يدلع الزكاة و ير المس م يدلع الجزية.

                                                        
 .222، ص1لسابق، جابن األاثم، امل،در ا (381)
 .171، ص5ايقوت اْل وي، معجم البلدان، ج (382)
 .500، ص2ابن األيري، ال ام  يف ال اريخ، ج (383)
. وينظلللر : نلللا العهلللدة يف مالحلللق 40اْل وشلللي، و. فلللارك حم لللوو ذنلللون، القلللدك يف القلللرن اخللللامس للهجلللرة، ص (384)

 األطروحة.
 .609، ص3الطربي، عريخ الرس  وامللو ، ج (385)
 .610-609، ص3الطربي، امل،در نفسه، ج (386)
 .163، ص1البالذري، ف و  البلدان، ج (387)
 .164، ص1البالذري، امل،در نفسه، ج (388)
م(، 1983، )بغللداو، 23الشللب ، ابللد هللا يوسللف، القللدك يف اهللد االحلل الل ال،لللييب، هلللة امللل ر  العللريب، العللدو  (389)

 .14ص
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ونالحظ أن هناك خطرا  ل يهو  ع لس  لكان إي يلاء (ميلي المقلدسب مسلبب 

، ل كر ذلك ل  السهدة السمرية ب390( واطاهم مع الفرس أسناء احرالل مال  اليام

قدسب وعلم األملن وا ملان لل  المدينلة ميي الم –مناءا  ع س ط ب (أهـل إي ياء 

 .ب391(و ا ن أخالق الدولة السرمية ا  المية

ومن الروايان الر  ذكرن ع س لسان المؤ خين عن ايغة كراب األمان 

ب ما أو  ا امن عسلاكر ملن الكرلب الرل  أ  ل ها نصلا   عمر من اللطاب (

كلل ا  . وكرللب أخللر  مللن مدينللةب392(بأهللل اليللام إلللس  عمللر امللن اللطللاب (

 ك ها يط بوا ليها األمن واألمان وأنهم  يؤ ون الجزية. ب393(وك ا

عللن قصللة الل   إي يللاء وقللدوم عمللر مللن  ب394(وكلل لك  وايللة امللن حبلليش

ب إلللس اليللام، لسنللدما أخلل  (أمللو عبيللدة عللامر مللن الجللراحب األيمللان اللطللاب (

ب، المغ ظة ع س أهل إي ياء لح فوا مأيمانهم لان قدم ع يهم عمر من اللطلاب (

وكرللب لهلم ع للس ذلللك  ب395(ونلزل مهللم لأعطلاهم األمللان ع للس أنفسلهم وأمللوالهم

كراما ، ليقب ن ذلك وليؤ ن الجزية، وليدخ ن ليما  خل ليه أهل اليام، ل ما لس وا 

ب  أن أهلل إي يلاء يقب لوا الصل   ذلك كرب أمو عبيدة إللس  عملر ملن اللطلاب (

المؤمن لهم والكا لب لهلم كراملا ، ع س أن يقدم ع يهم أمير المؤمنين، ليكون هو 

ب ذلك جمع  ؤوس المس مين لقرأ ع يهم كرلاب ل ما  أ   عمر من اللطاب (

 .ب396(بأم  عبيدة وا ريا هم مال ي كرب إليه أمو عبيدة (

ب يقول ب سم  ا   عمر من اللطاب ( ب397(ول   واية أخر  المن األسير

لرحللي إي يللاء (ميللي إلللس ميللي المقللدس مللن الجاميللة (للل  ضللواح   ميلل)ب و

                                                        
 .183م(، ص1995، )بغداو، 49، هلة امل ر  العريب، العدو العقيلي، حم د رشيد، ف ح بيم املقدك (390)
 .42اْل وشي، و. فارك حم وو ذنون، القدك يف القرن اخلامس للهجرة، ص (391)
هللل(، عريللخ مدينللة ومشللق 571ابللن اسللاكر، أبللو القاسللم الللي بللن اْلسللن ابللن هبللة هللا بللن ابللد هللا الشللافعي، )ت،  (392)

 .173، ص2م(، ج1995ف ر للطبااة، )بريوت، املعروف ب اريخ ابن اساكر، وار ال
 .174، ص2ابن اساكر، امل،در نفسه، ج (393)
، وار الف للر 2هللل(، غللزوات ابللن حبلليش،  584ابللن حبلليش، ابللد الللرمحن بللن حم للد بللن ابللد هللا بللن يوسللف، )ت،  (394)

 .304، ص1م(، م1992للطبااة والنشر، )بريوت، 
 .305، ص1، جامل،در نفسهابن حبيش،  (395)
 .306، ص1ابن حبيش، الغزوات، ج (396)
ابللن األيللري، العالمللة اللز الللدين أيب اْلسللن الللي بللن أيب ال للرم حم للد بللن حم للد بللن ابللد ال للرأل الشلليباع، ال املل  يف  (397)

 .499، ص2م(، م1965ال اريخ، وار صاور للطبااة، )بريوت، 
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المقدسب وأه ها ع س يديه وقيلل كلان لرحهلا  لنة  لرة عيلرة وقلد الال  أهلل 

 .ب398(إي ياء ع س الجزية

ب حرس قال ب سم  ا  أمو عبيدة من الجراح ( ب399(ول   واية عن الس يم 

أ للس األ  ن لسسللكر مهللا ومسلل  الر للل ألهللل إي يللاء يط للب مللنهم أ اء الجزيللة 

ال إللله إال هللا محمللد   للول هللا. لللأموا أن يللأ وا وأن ويللدعوهم إلللس شللها ة أن 

يصللالحوا لحااللرهم للرجللوا إليلله وقللالوا ب نصللالحك وأ  للل إلللس خ يفللركم 

. ب400(بليكون هو ال ي يسطينا ه ا السهد ويكرلب لنلا األملان لقبلل أملو عبيلدة (

وعندما لرغ  عمر من اللطلاب ملن كرلاب الصل   مينله وملين أهلل القلدس قلال 

ب  لن  ع س مسجد  او . لأ خ ه البطريك إلس الكنيسة الر  يقال   لها  لبطريقها

ب و أمل وقلال لله ب كل مي. سلم ب القمامة. قال ب ه ا مسجد  او . لنظر  عمر (

 ا وا إلس مسجد ميي المقدس حرس انرهوا إلس مامه وقال ب هللا أكبر ه ا وال ي 

ب أنلله أ للري ملله إليلله. (ب اللل ي أخبرنللا   للول هللا نفسلل  ميللدا مسللجد  او  (

ووجد ع س الصلرة زمال  كنيرا  مما طرحره الروم  يظلا ، لبسلط  عملر   اءا 

وجسل يكنس ذلك الزمل، ومهس نحو محراب  او  لصل س ليله سلم قلرأ  لو ة 

 .ب401((صب و جد

و برز منزلة القدس من خالل اهرمام الل يفلة الراشلد  عملر ملن اللطلاب 

)ليكلون أول ب402( هـب34ا ة من الصامي (ن، ب مرسيين الصحام  الج يل عب ،

 قاٍ  لبيي المقدس وقيل إنه  ول  ل  ميي المقدس.

وكاني حرمة المدينة كبيرة ل  ه ا الحقبة المبكلرة كملا يربلين ملن خلالل 

الوقو  ع س أ ماء كنير من أعالم الصحامة والرامسين ال ين زا وا القلدس أو 

ب أن يسير أما ذ  راشد  عنمان من عفان (. ولما أ ا  الل يفة الب403(أقاموا ليها

ب من المدينة وخي لرا امرلداء  أن ي رحل) ملأي أ   شلاء، جسلل مكلة الغفا ي (

أوال  لقال له ب ال، قال ب لبيي المقدس، قال ب ال، قال ب ل  أحلد المصلرين (أي 

                                                        
 .501، ص2ابن األيري، امل،در نفسه، م (398)
 .370، ص1م، ج1999 العلي ي، األنس االي ،   (399)
 .372، ص1العلي ي، املرجع نفسه، ج (400)
 .380، ص1العلي ي، املرجع نفسه، ج (401)
هلل(، اإلصلابة يف رييلز ال،لحابة، مطبعلة 852ابن حجر، شلهاب اللدين أيب الفقل  أمحلد بلن اللي العسلقالع، )ت،  (402)

 .322، ص5، ج3م(، م1907اخلاجني، )القاهرة، 
 .86، ص1،ا، جالسيوطي، دخاف األخ  (403)
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ع لس طريل) الكوللة  –الكولة والبصرةب، قال ب ال ولكنل  مسليرك إللس الرمل ة 

 .- ب404(المنو ةالمدينة 

ه ا وقد أولس الل فاء الراشدون وملن جلاء مسلدهم ملن أملويين وعبا ليين 

. وقد حرص مسال الل فاء األمويين ع س أخ  البيسة ب405(اهرماما  كبيرا  مالقدس

لهللم للل  ميللي المقللدس اعررالللا  و بركللا  مقد لليرها وحالللة مسنويللة لهللم. لقللد مويللع 

مالقدس  نة إحد  وأ مسلين و لول  لل  ل ل يفة مساوية من أم   فيان ماللاللة 

 .ب406(هـ و لن ل   مي)61

وك لك لسل الل يفة عبد الم ك من مروان ال ي منس قبة الصلرة الميرلة 

هـ، وشرل عبد الم ك من مروان ل  مناء المسجد األقصس ولكنه  ولس 72 نة 

قبللل أن يكم لله، لأكم لله امنلله الل يفللة الوليللد مللن عبللد الم للك وانرهللس منلله  للنة 

 .ب407(هـ90

ب، خ لل) كنيللر ملنهم أمللو عبيللدة مللن و خلل ميللي المقللدس ملن الصللحامة (

هلـب، والصلحام  مسلاذ ملن 18الجراح وهو أحلد السيلرة المبيلرة مالجنلة (ن، 

هـب، والصحام  مالل ملن  ملاح وهلو ملؤذن الر لول 18جبل األنصا ي (ن، 

) ،هللـب للل   ميلل)، 18ب شلهد لللر  ميللي المقللدس مللع  عمللر مللن اللطللاب (ن

هللـب، والقايللد 20الصللحام  عيللا  مللن  للنم وهللو امللن عللم أملل  عبيللدة (ن، و

هلـب، والصلحام  أملو ذ  21الصحام  خالد من الوليلد  لي  هللا المسل ول (ن، 

هلـب، والصللحام  عبلا ة مللن الصلامي  للن للل  ميلي المقللدس 32الغفلا ي (ن، 

هللـب، 58هللـب، وشللدا  مللن أوس (ن، 36هللـب، و لل مان الفا  لل  (ن، 34(ن، 

هللـب، واللفية منللي حبلل  أم 59أمللو هريللرة (ن،  –لللرحمن مللن الللر وعبللد ا

 .ب408(ب جميسا  (هـب 50المؤمنين (ن، 

وانرقل مركز اللاللة إلس اليلام، وملن المنرظلر أن يفكلر مساويلة محرملة 

القدس وأن يجد ليها  لندا  أ ميلا  للاللرله. ويل كر الطبلري أن مساويلة مويلع لل  

                                                        
 .167، ص6البالذري، أنساب األشراف، ج (404)
 .611، ص3الطربي، عريخ الرس  وامللو ، ج (405)
هللللل(، مللللروج الللللذه ، امل  بللللة الع،للللرية، )بللللريوت، 346املسللللعووي، أيب اْلسللللن الللللي بللللن اْلسللللني بللللن الللللي، )ت،  (406)

 .11، ص3م(، ج1987
 .133، ص24م(، العدو 1983ون اربية، )تونس، الدوري، ابد العزيز، ف رة القدك يف اإلسالم، ش   (407)
 .394-385، ص1م، ج1999العلي ي، األنس االي ،    (408)
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وكان قبلل يلدعس ماليلام  –ماعيل امن  اشد هـ ب قال ب أخبرنا إ 40اي ياء  نة 

 .ب409(أميرا  

و و  المداين  عن عوانه قال ب قدم اسصسه من اوحان ع لس مساويلة 

لقال ب قدمي خير مقدم أ   المحير، لقلال اسصلسة ب إن خيلر المقلدم لملن 

قللدم ع للس هللا آمنللا  يللوم القيامللة، وأمللا أ   المحيللر ل لليس ينفللع الكللالر قنللربن 

 .ب410(هر المؤمن مسداالمحير وال ي

ومسللد أن ا للررب األمللر لألمللويين للل  اليللام، مللدؤوا للل   يللييد المسللاجد 

و يرهللا، وأهللم مللا قللاموا ملله للل  ميللي المقللدس منللاء قبللة الصلللرة والمسللجد 

 .ب411(األقصس المبا ك  اخل الحرم القد   اليري 

و سللد  قبللة الصلللرة مللن أهللم مللا أمدعرلله آسللا  األمللويين، وهلل  أقللدم أسللر 

للل   للا ي  السمللا ة ا  للالمية، و سللد  هلل ا القبللة عنللد مللؤ خ  الفنللون  إ للالم 

ا  لللالمية ملللن أعظلللم السملللا ان ا  لللالمية، لللل  الجملللال والفلاملللة وإملللدال 

هـ ع س مكان الجلامع البسليط الل ي أقامله الل يفلة  70الزخرلة.  م مناؤها  نة 

 .ب412(بعمر من اللطاب (

ممي ع س شلكل الملنمن، و لدل والصلرة اليريفة الر  يسرقد أن قبرها ا

عنااللرها الفنيللة ع للس  للأسر السمللا ة للل  لجللر ا  للالم ماأل للاليب الفنيللة الرلل  

. وقد اعرملد المسل مون ب413(كاني  ايدة ل   و ية وميزنطة والدولة الرومانية

ل  أول األملر ع لس النال ولنلانين ملن المسليحيين والسلو يين الل ين  ر مل وا 

الطللراز األمللوي للل  الفللن ا  للالم ، ويرجللع ع لليهم، ونيللأ ع للس يللد الجميللع 

الفهللل للل  انريللا  أاللول هلل ا الطللراز للل  حللو  البحللر المرو للط كمللا للل  

شمال ألريقيا واألندلس إلس الحكام والقلوا  األملويين وأ بلاعهم، حيل  ظهلرن 

 ولة أموية عريقة ل  األنلدلس، احرفظلي مأ  لب األ لاليب الفنيلة لل  الطلراز 

مسلللجد قرطبلللة ماألنلللدلس ومسلللجد القيلللروان لللل  األملللوي اليلللرق  كملللا لللل  

. و مم المسجد مسد ذلك منحو قرن و مع لل  عهلد الل يفلة السبا ل  ب414( ونس

                                                        
 .161ص  5الطربي، عريخ الرس ، ج  (409)
 .38ص  5البالذري، أنساب األشراف، ج  (410)
 .24العسلي، و. كام ، م انة القدك، ص  (411)
 .119، ص2،ق9الدابغ، بالوان فلسطني، ج (412)
 .19(، ص1964لدين، سامح، الع ارة يف صدر اإلسالم، وزارة الثقافة والرشاو القومي، )القاهرة، ك ال ا  (413)
 .11، صاملرجع نفسهك ال الدين،   (414)
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الملأمون، لا للربدل السمللال ا لم الل يفللة األمللوي ما لم الل يفللة المللأمون، ولكللن  

 .ب415(لا هم أن يغي روا السنة لبقيي ع س حالها  يهد ل بان  األول ل حرم

 :المسجد األقص  

م إلس الجنوب من مسجد الصللرة اليلريفة،  90المسجد الواقع ع س مسد 

ويبدو أن الل يفة عبلد الم لك ملن ملروان شلرل لل  منايله مسلد أن أ لم البنلاء لل  

. وملن ب416(مسجد الصلرة، ومسدها  م مناؤا ل  عهد امنه الوليد ملن عبلد الم لك

ي قلام مرح رله ، الل ب417(ال ين وافوا المسجد األقصلس ب الرحاللة أملن مطوطلة

هـ لقال ب "هو من المساجد الرايسة، السجيبة الفايقة الجمال والحسن، 725 نة 

ويقال إنه ليس هنالك ع س وجه األ   مسجد أكبر منه. وأن طوله من شرقه 

إلس  رمله  لبسماية واسنلان وخمسلون ذ اعلا  وعرضله ملن القب لة إللس الجلو  

نيلرة لل  جها له اللنال ، أملا وله أملواب ك… أ مسماية وخمس وسالسون ذ اعا  

من الجهة القب ية منه لال أع م مها إال ماملا  واحلدا ، وهلو الل ي يلدخل منله ا ملام 

والمسجد ك ه لهاء و ير مسق  إال المسجد األقصس، لهو مسق  ل  النهايلة 

 .ب418(وليه من إحكام السمل وإ قان الصنسة"

(أ كولفللوس وقللد زا  ميللي المقللدس للل  زمللن مساويللة األ للق  الفرنسلل  

Arculfus وقهس ليها  سسة أشلهر وكرلب مل كرة علن  ح رله  ب419(هـ51ب  نـة

مرجلا ، و لرة أملواب،  840يص  ليها القدس. يقول ب "كان ع س  و  القلدس 

يسرسمل منها سالسة لقط و كون القدس مكرظة مالزوا  ول    ك البقسلة الجمي لة 

د يرسع لنالسة آال  ملن منس المس مون مسجدا  مرمع األضالل، وأن ه ا المسج

 .ب420(هـ"15ب ال ي من   نة ويسن  مه مسجد  عمر ( –المص ين 

، وملن سلم مساويلة ب421(ومسد ولاة مساوية،  ولس اللاللة كل من امنله يزيلد

، لكنهم جميسا  لم  قلع لل  عهلو هم ب423(، ومن مسدا مروان من الحكمب422(النان 

                                                        
 .12، ص2، ق9، جاملرجع السابقالدابغ،  (415)
 .400م، ص1999العلي ي،  األنس االي ،    (416)
 .   57م(، ص1985لنشر، )بريوت، ابن بطوطة، رحلة أبن بطوطة، وار بريوت للطبااة وا (417)
 . 58ابن بطوطة، الرحلة، ص (418)
 .106. وينظر : العارف، املف، ، ص4، ص5املسعووي، مروج الذه ، ج (419)

 .The Pilgrimage of Arculfus, Translated by: Rev-James Roseوينظر : 
األمويلللة، امل  بلللة ال جاريلللة، )م،لللر،  . وينظلللر : اخلقلللري، حم لللد بلللك، الدوللللة4، ص5، جامل،لللدر نفسلللهاملسلللعووي،  (420)

 .108، ص2م(، ج1969
 هل.60توىل اْل م بعد والده اام  (421)
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س كان عهلد عبلد الم لك ملن أية حوا   هامة ل  مدينة القدس  سرح) ال كر حر

وهللو اللل ي منللس مسللجد  ب424(مللروان لريللهد المدينللة المقد للة أزهللس عصللو ها

الصلرة والمسجد األقصس، وهما من أعظم آسا  من  أميلة لل  ل سلطين ال ملل 

 .ب425(من مفاخر السرب ل  الميرق ك ه

                                                                                                                                                                   
. وينظلر : 107هل وتوىف بعد شهر ون،ف ملن اْل لم. وينظلر : العلارف، املف،ل ، ص64توىل اْل م بعد أخيه اام  (422)

 .189م(، ص1987أمحد أمني، فجر اإلسالم، م  بة النهقة امل،رية، )م،ر، 
هل(، م ر  نسب ه دىل بيم املقدك. ولَّ خقيلق املس شلرق )كلي لان هلوار( 355املقدسي، مطهر بن طاهر، )ت، بعد  (423)

الى دنه م،نف ك اب )البدء وال اريخ( س ة أجزاء، مع ترمج ها دىل الفرنسية، وله بقية ما زالم خمطوطلة، وكلان املعلروف أنله 
هلل، ك لاب البلدء 355هلل وك لاب )البلدء وال لاريخ( ُصلنف سلنة 322سلنة  من أتليف أيب زيلد )امحلد بلن سله ( البل لي تلويف

هلل وتلوىف بعلد سلنة. ينظلر : 64، ابيلع أهل  الشلام ملروان بلن اْل لم الام 6، ص6هل(، م  بة املثت، ج340وال اريخ،  )ت،
 .39. وكسن، اخلالفة األموية، ص159، ص8الزركلي، االاالم، ج

. تلللوىل اْل لللم بعلللد وفلللاة واللللده ملللروان الللام 39وكسلللن، اخلالفلللة االمويلللة، ص. وينظلللر : 107العلللارف، املف،للل ، ص (424)
 .84هل. ولل ف،ي  ينظر : الزبدة، القدك عريخ وحقارة، ص65

 .107، صاملرجع نفسهالعارف،  (425)
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 مسجد الصخرة )قبة الصخرة( :

ا ريللا  المسلل مين،  منللاا الل يفللة األمللوي عبللد الم للك مللن مللروان مسللد أن

و اللد لبنايلله خللرا  مصللر لسللبع  للنين. وعهللد مللن ا ة السمللل إلللس اسنللين مللن 

أال ه ملن ميسلان لل   –هملا ب ( جلاء ملن حيلوة ملن جلو  الكنلديب  ب426( جاله

هلـب وهلو أحلد الس ملاء األعلالم لل  الد  112ل سطين، يكنس أما المقدام (ن، 

 .ب428(ميي المقدس. والنان  هو (يزيد من  المب من أهل ب427(ا  الم

إن الللرة ميللي المقللدس الميللرلة هلل  إحللد  الللو  المر فسللان للل  

المدينللة وهلل  شللبه مسللرديرة، ويرجلله جانبهللا المنحللد  إلللس اليللرق مينمللا يرجلله 

جانبهللا المسللرقيم إلللس الغللرب، و ر فللع للل  مسللال نواحيهللا عللن  للط  األ   

لب ومللن م اال  فللاx 3م x 7م 5حللوال  مرللرا  واحللدا  لهلل   ب للغ مللن الللداخل (

 .ب429(م السمكبx 2م x 13.50م 17.50اللا   (

وه ا الصلرة هل  اللرة المسلرا  الميلرلة وأقليم ع يهلا قبلة الصللرة 

الميرلة الر   سد  أقدم مس م من مسلالم السملا ة ا  لالمية، و يلكل أع لس مقسلة 

مب مركاللة ع للس 20.44للل  الحللرم اليللري  ويركللون المبنللس مللن قبللة خيللبية (

عملو ا  منظملة  12 عامان، ( 4شباكا  و ر كز ع س  16س ا طوانة  يرمل ع 

 .ب430(ب أعمدة مين كل  عامرينب3ل  شكل  ايري يوجد (

مب، 20.59و قع قبة الصلرة ل  مركز سمان  اليكل  يب غ طول ضل سه (

مب وهنللاك الليوانه لللوق الجللد ان يب للغ السللر  ا  فاعهللا 9.50وا  فاعلله (

خمسلة شلباميك، كملا هنلاك جلدا   مب ويوجد ل  الجلزء الس لوي ملن كلل2.60(

م السللللللر  2.55أ مسلللللة أملللللواب لللللل  أ مسلللللة جلللللد ان خا جيلللللة يب لللللغ (

 .ب431(مب4.35اال  فالو

والصلللرة الميللرلة هلل  مقد للة منلل  أقللدم األزمنللة. ومللن هلل ا الصلللرة 

ب إللللس السلللماء وعلللا  إليهلللا وكانلللي قب لللة الميلللرلة علللر  الر لللول الكلللريم (

                                                        
 .400، ص1م، ج1999العلي ي، األنس االي ،    (426)
 .336، ص7ابن سعد، الطبقات، ج (427)
 .241، ص1السيوطي، دخاف األخ،ا، ج (428)
 .72جنم، كنوز القدك، ص (429)
 .108، صاملرجع السابق. وينظر : العارف، 71جنم، املرجع نفسه، ص (430)
 .72جنم، كنوز القدك، ص (431)
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الكريمللة مروجيلله القب للة إلللس الكسبللة المسلل مين للل  الصللالة لحللين نزلللي ا يللة 

ل   وجهك  شطر  المسجد  الحرام  ل ين ك  قب ة   رضاها ل و  الميرلة ب  ل   ننو 
 .ب432(

وقيللل إن الل يفللة عبللد الم للك مللن مللروان كللان يهللد  مللن منللاء مسللجد قبللة 

الصلرة لال رساضة مها عن الكسبة الميرلة مسبب سو ة عبد هللا الزميلر ع لس 

هلـ، هل ا ملا  واا اليسقلوم  61الله عنهم ل  ملال  الحجلاز  لنة األمويين وا رق

. و واية أخلر  ب433(وه ا الرواية مد و ة ألن الحج  كن من أ كان ا  الم

. وقللد ب434(أنله أ ا  مهلا أن يهلاه  مهلا منلاء الكنلايس، وهل ا ملا  واا المقد ل 

من  ا رمر الل يفة األموي اللامس عبد الم ك من مروان ل  مناء قبة الصلرة

ويوجد كرامة مزخرلة  قول ب "منس ه ا القبلة عبلد الم لك  ب435(هـب72 –هـ 68(

من مروان أمير الملؤمنين لل   لنة اسنرلين و لبسين  قبلل هللا منله و ضلس عنله 

. وا لللرسمل للل  منلللاء القبللة النسلللب الهند للية لكلللان منللاء مرجلللانس ب436(آمللين"

ه المرلين وهلو ، لجاء مسجد قبلة الصللرة مصلو  ه الجمي لة ومنايلب437(األجزاء

 .ب438(آية من الهند ة المسما ية

 قبة السلسلة :

 قللع شللرق  قبللة الصلللرة، ومالاللقة لهللا و صللغرها حجمللا  والزخرلللة 

هلـ شلرل 65. وعندما ولل  اللالللة عبلد الم لك ملن ملروان ب439( دا ية اليكل

مبنلاء قبلة الصللرة والمسلجد األقصللس، لجملع الصلنال لسم له وملنهم المقد لل  

صلنسوا لله الرل  هل  شلرق  قبلة الصللرة الرل  يقلال لهلا (قبلة يزيد من  الم، ل

لأعجبلللله  كوينهللللا لللللأمر كهيارهللللا وممللللا يلللل كر أن (المد  للللة  ب440(الس سللللةب

                                                        
 .144سورة البقرة، من اآلية  (432)
 . ينظر : و. ابد األمري وكسن، مالحظات حول سياسة ابد املللك بلن ملروان يف261، ص2اليعقويب، ال اريخ، ج  (433)

حللللول كافللللة  43-23م(، مف،لللللال  يف ال،للللفحات 1972اخ يللللار ا اللللله، هلللللة كليللللة اآلواب، مطبعللللة املعللللارف، )بغللللداو، 
 الرواايت.

 .159املقدسي، أحسن ال قاسيم، ص (434)
 .272، ص1م، ج1999العلي ي، األنس االي ،    (435)
 .108العارف، املف، ، ص (436)
 .71، صاملرجع السابقجنم،  (437)
 .72جع السابق، صجنم، املر  (438)
 73جنم، كنوز القدك، ص (439)
 108. وينظر : العارف، املف، ، ص401، ص1م، ج1999العلي ي، األنس االي ،   (440)
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هـب نايب اليام، وهل  مللط 729واقفها األمير  نكر النااري ( ب441(الرنكريةب

 ماب الس سة ولها مجمع  اكب ع س األ وقة القريبة مالمسجد.

 ك :المسجد األقص  المبار

كان ا م المسجد األقصس يط ) ليما مهس ع س الحرم القد ل  اليلري  

ك ه مما ليه المسجد الحلال  الل ي نلدعوا ماألقصلس وقبلة الصللرة وملا مينهملا، 

، وهلو ب442(أي جميع األماكن والمسامد ا  المية القايمة ملا ملين أ لوا  القلدس

لليال  ملن المسلجد ما جاء ذكرا ل  القرآن الكريم.   لبحان الل ي أ لر  مسبلدا 

. كملا أن الر لول الكلريم ب443(الحرام إلس المسجد األقصس ال ي ما كنا حوله 

) ب والل  لقوملله المسللجد األقصللس لي للة إ للرايه ومسراجلله. وأاللد  ع مللاء

المسلل مين لرللو   ينيللة ع للس أن (األقصللس ا للم لجميللع المسللاجد ممللا  ا  ع يلله 

ي عبلد الم لك ملن ملروان وقد منس المسجد األقصلس الل يفلة األملو ب444(السو ب

 .ب446(وذلك مسد أن  م مناء مسجد قبة الصلرة ب445(هـ 72 نة 

 –هللـ 86و وي إن الوليللد مللن عبللد الم للك مللن مللروان اللل ي حكللم مللن (

هو ال ي منس المسجد األقصس، ه ا ملا ذهلب إليله (أملن البطريل)ب  ب447(هـب96

ع لس أو اق  و(أمن األسيرب، وا ردلوا ع س ذلك مما جاء لل  الر لايل المكروملة

البر ي ما مين (قرة من شريك / عامل األملويين ع لس مصلر لل  عهلد الل يفلة 

هـ و رهلمن 96هـ و 90الوليد من عبد الم ك إلس أحد حكام الصسيد مين عام  

. وه ا يدل أن السملل ب448(ذكر نفقان السمال ال ين  ولوا مناء المسجد األقصسب

، وله ا السلبب يسرقلد أن المسلجد هـ90ل  مناء المسجد كان جا يا  حوال   نة 

                                                        
هلل. العلي لي، 729وهي من املدارك ال  أنشأت يف الع،ر  امل لوكي أنشلأها األمري تن ر الناصري انئل  الشلام الام  (441)

، املف،للل ، العلللارف. وينظلللر : 241، ص1. السللليوطي، دخلللاف األخ،لللا، ج25، ص1، جاملرجلللع نفسلللهاألنلللس االيللل ، 
 .245ص

 .92. الزبدة، ابلة، القدك عريخ وحقارة، ص111، صاملرجع نفسهالعارف،  (442)
 .1سورة اإلسراء، اآلية  (443)
لبحللللوث . وأقللللر ذللللك بف للللوإ وينيلللة مبلللل رر ه لللع ا47السلللائح، الشلللليخ ابلللد اْل يللللد. أمهيلللة القللللدك يف اإلسلللالم، ص (444)

م اسلل ناوا  دىل ن،لوص وينيللة عرايلة ويف هللذه األايم يطلللق اسلم املسللجد األق،للى 1968اإلسلالمية يف األزهللر الشلريف اللام 
. 181الللى املسللجد الواقللع جنللويب قبللة ال،لل رة مللن اْلللرم القدسللي الشللريف. زايللد ، و. ابللد اْل يللد، القللدك اخلالللدة، ص

 .92، صاملرجع السابقوينظر : الزبدة، ابلة، 
 .40. وينظر : و. وكسن، اخلالفة األموية ص172املقدسي، مثري العزام، ص (445)
 .203، ص2. السيوطي، دخاف األخ،ا، ج402، ص1العلي ي، األنس االي ، املرجع السابق، ج (446)
 .431، ص2. أبن األيري، ال ام  يف ال اريخ، ج199ابن ق يبة، املعارف، ص (447)
 .94. الزبدة، القدك عريخ وحقارة، ص75، كنوز القدك، ص. جنم111العارف، املف، ، ص (448)



 

 90 

األقصس أكمل مناؤا ل  عهد الل يفة عبلد الم لك ملن ملروان مسلد أن انرهلس ملن 

هـ وشرل مبنلاء المسلجد األقصلس، إال أن امنله الوليلد 72مناء قبة الصلرة عام 

، وهو من الل فاء ال ين اشرهروا مبناء المساجد والمرال) كما ل  ب449(أ م مناءا

رميم المسللاجد للل  المللدن السرميللة وا  للالمية األخللر  للل  منايلله و و لليع و لل

 عهدا.

وقيل إن المسجد األقصس  م مناؤا مكلان المسلجد الل ي منلاا الل يفلة عملر 

. وإن عبلد الم لك ملن ملروان منلس المسلجد لل  الموضلع ب450(بمن اللطلاب (

اللل ي كللان يقللوم ع يلله مسللجد عمللر مللن الناحيللة اليللرقية، و للم منللاؤا للل  السللنة 

نة عيلر أو السلنة الحا يلة والسيلرين ل هجلرة، وكلان يرسلع لنالسلة آالال  النام

 .ب451(من المص  ين

ب، من لس وهناك  واية  قول ب إن المسجد الل ي منلاا عملر ملن اللطلاب (

عنلللد الصللللرة الرللل  نظفهلللا ميلللدا ملللن األو لللاخ، لكلللن للللم يلللر  ملللا يؤيلللد هللل ا 

للل  الموضللع وذهللب مسللال المللؤ خين إن المسللجد األقصللس منلل   ب452(الروايللة

ال ي كانلي  قلوم ع يله الكنيسلة الرل  مناهلا األمبراطلو  البيزنطل  (جو لرنيان 

 .ب453( مب543عام 

أنكلـر هل ا  ويقول الس ر  لل  المفصلل ملأن ب الملؤ خ (جليمس لر لونب

ب إن المسللجد األقصللس للليس مكنيسللة جو للرنيان، وال اللحة  ب454(الروايللة وقللال

 ي  قوم ع يه   ك الكنيسة.ل قول القايل إنه من  ل  الموضع ال ي كان

مرللرا ب 55مرللرا ب وعرضلله (80ويب للغ طللول المسللجد األقصللس المبللا ك (

. ب455(ب  لا ية مرمسلة اليلكل49عمو ا  ب ملن الرخلام و( 53ويقوم ا ن ع س (

وكاني أموامه زمن األمويين مصلفحة مالل هب والفهلة لكلن الل يفلة أملا جسفلر 

س المسلجد. ولل  أوايلل القلرن المنصو  أمر مل سها والرلها  نلانير  نفل) ع ل

 .ب456(الحا ي عير أا حي مسال أجزايه وانسي قبره وأموامه اليمالية

                                                        
 .94الزبدة، املرجع نفسه، ص (449)
 .94. وينظر : الزبدة، املرجع نفسه، ص111، صاملرجع السابقالعارف،  (450)
 .110العارف، املرجع السابق، ص (451)
 .112العارف، املف، ، ص (452)
(453)  raphy of Jerusalem P.118James Fergson, An Essay on the Ancient Topog 
 .112، صاملرجع السابقالعارف،  (454)
 75جنم، كنوز القدك، ص (455)
 .75جنم، املرجع نفسه، ص (456)
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مب جس لوا قسلما  1099هلـ/492ولما احرل الص يبيون ميلي المقلدس ( لنة 

منه كنيسة، وا ل وا القسم ا خر مسكنا  لفر ان الهيكل ومسلرو عا  لل خايرهم. 

هللـب 583رر  ميللي المقللدس عللام (لكللن البطللل اللالح الللدين األيللوم  عنللدما ا لل

منهم، أمر مناالح المسجد وجد  محرامه وكسا قبره مالفسيفساء وا لس ملالمنبر 

المراللللع مالسللللا  واألمنللللوس مللللن ح للللب للللل  اليللللام ووضللللسه ع للللس يمللللين 

 م.11/8/1969، ومق  إلس أن احرقه اليهو  ل  ب457(المحراب

                                                        
 .75جنم، املرجع نفسه، ص (457)
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 القصور األموية :

، لكلان ب458(منلاء ( ا  ا ملا ةبومن إنجازان األمويين لل  ميلي المقلدس 

من ضمن نياط حركة السمران ل  مدينة ميي المقدس، و رطام) ملع القصلو  

األموية الر  اكريفي ل  األ  ن ول سطين من حيل  الرلطليط واأل ل وب لل  

 .ب459(البناء. و يير المصا   إال أن عد ها سالسة قصو 

 الباب الذهبي )باب الرحمة وباب التوبة( :

ايان إلس أن ه ا الباب  م مناؤا ل  السصر األموي و ليلل ذللك  يير الرو

إن  صميم ه ا الباب وهياره المسما ية، منل  صميم األملواب األمويلة وهيارهلا 

. ولل   وايلة ب460(المسما ية والرل  الممي مالجلدا  اليلمال  ل حلرم اليلري 

ع (أن هل ا البللاب أ للس للل  عهللد هيللرو ون الكبيللر لكللن لللم يبلل) منلله إال الموقلل

والرلطيط السام، وأعيد مناؤا مران عديدة. ومن ذلك ملا  لم  يلييدا عنلد جلالء 

الفللرس عللن القللدس، و خللول ا مبراطللو  هرقللل إليهللا، سللم مللا  للم إنجللازا للل  

 .ب461(السصر األمويب

ويركللون هلل ا البللاب مللن مللامين قللديمين يسرلللان (مبللاب الرحمللةب و(مللاب 

ب أملللر عملللر ملللن اللطلللاب (الروملللةب. وقلللد أ  للل) هللل ان الباملللان. ويقلللال إن  

، وذكر امن لهل هللا السملري إنله كلان يقلوم ب462(من القهما عندما حر  القدس

 لوق ه ا الباب مسجد يط ) ع يه ا م (مسجد ماب الرحمةب.

هـب أقام ل  زاوية لوق الباب ال هب  505وي كر أن ا مام الغزال  (ن، 

مويلللون النقلللو  . وقلللد الللك األب463(لسلللميي "الزاويلللة الغزاليلللة" نسلللبة إليللله

، نقش ع س وجهها محمد   ول هللا، و  م ب464(والمسكوكان ل  ميي المقدس

                                                        
 .82جنم، كنوز القدك، ص (458)
، )ا للللللان، لل ف،لللللي  ينظلللللر : العابلللللدي، و. حم لللللوو، اآلار اإلسللللللالمية يف فلسلللللطني واألرون، مجعيلللللة ا لللللال املطلللللابع (459)

 ، ابب الق،ور األموية يف جنوب األق،ى.124م(، ص1973
 .84، صاملرجع السابقجنم،  (460)
 .84جنم، املرجع السابق، ص (461)
 .27، ص2جنم، املرجع السابق، ج (462)
 .28، ص2م، ج1999العلي ي، األنس االي ،    (463)
 .402، ص1العلي ي، األنس االي ، املرجع نفسه، ج (464)
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لل  عهلد عبلد  ب465( ي ، وع س الل ل  إي يلاء ول سلطين وحلر  (مب والهلالل

 .ب466(الم ك من مروان

واهلرم عبلد الم لك ملن ملروان مللالنواح  السمرانيلة لل  ميلي المقلدس، لقللد 

مرسبيللد الطللرق مللين ميللي المقللدس  اعرنللس مفللر  الطللرق و سبيللدها، حيلل  قللام

حيللل  أوالهلللم النقلللة لللل  مسام رللله  ب468(، وكللل لك اهلللرم مالنصلللا  ب467(واليلللام

ووالهم خدمة المسجد األقصس، لل كر إنله كلان مهل ا المسلجد عيلرة خلدام ملن 

 .ب469(النصا   يروا سون خدمره وكنس القناة الر  يجري ليها الماء

ب أولللس ميللي المقللدس هللـ96 –هللـ 86وللل  زمللن الوليللد مللن عبللد الم للك (

، ب471(، وقيل إنه  قبل ميسة الناس له لل  مسلجد قبلة الصللرةب470(اهرماما  كبيرا  

وم غي الدولة األموية ل  عهدا أقصس   جلان السلز واألملن واال لرقرا  وقلد 

ال ي شرل والدا ل  منايه قبل ولا له، لهلال  علن  ب472(أ م مناء المسجد األقصس

قبلة الصللرة الل ي  هلدم مرلأسير السواملل  من مسجد ب473( رميمه القسم اليرق 

 .ب474(الطبيسية، لأمر مررايسها مال هب

 : (475)هـ(99 –هـ 96وفي زمن سليمان بن عبد الملك )

، وكا  يجلس في قبة (476)بعد أ  أخ  البيعة في منلقة األرد  سار إلى بيت المقدس فأتت  الوفود بالبيعة
ت  وإلى جانب  األموال وكتاب الدواويين، وقد َومَّ صان مسجد بيت المقدس ويبسط البسط بين يد  قب

 .(477)باإلقامة في بيت المقدس واتخاذوا منزاًل وجمع األموال والناس فيها

 هـ :101 –هـ 99وفي عهد عمر بن عبد العزيز  

                                                        
 .472، ف و  البلدان، صالبالذري (465)
 .402، ص1العلي ي، األنس االي ، املرجع السابق، ج (466)
 .114العارف، املف، ، ص (467)
 .249، ص1، جاملرجع السابقالعلي ي، األنس االي ،  (468)
 .153، ص1الي، حم د كرو الي، خط  الشام، ج (469)
  116، صاملرجع السابقالعارف،  (470)
 .274، ص1املرجع السابق، جالعلي ي، األنس االي ،  (471)
 .116العارف، املرجع السابق، ص (472)
 .115العارف، املرجع السابق، ص (473)
 .95. الزبدة، ابلة، القدك عريخ وحقارة، ص273، ص1العلي ي، األنس االي ، املرجع السابق، ج (474)
 .412، ص1م، ج1999العلي ي، األنس االي ،    (475)
 .116العارف، املف، ، ص (476)
 .412، ص1العلي ي، األنس االي ، املرجع السابق، ج (477)
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 ب478( ولس اللاللة مسد ولاة امن عمه   يمان من عبد الم ك، وقلام ملنخرا 

أحلللس منوايلللاهم اللبينلللة  جلللاا المكلللان مسلللد أن  ب479(اليهلللو  ملللن ميلللي المقلللدس

 المقدس.

أما عهلد خ فلاء منل  األمويلة مملا جلاءوا مسلد عملر ملن عبلد السزيلز، للنن 

الد ا ان الرا يلية لم  ير إلس جوانب االهرمام مبيي المقدس ملن قبلل خ فلاء 

ه ا الحقبة مسكس ملا كلان لل  عهلد خ فلاء الدوللة األمويلة األوايلل، ولسلل هل ا 

الصللراعان السيا للية حللول اللاللللة الرلل  مللدأن  ظهللر مقللوة مسللب األحللدا  و

 آن اك .

 القدس في عهد العباسيين :

هـ ملدأن إ ا ة  ميلي المقلدس ملن قبلل خ فلاء منل  السبلاس 132من  عام 

ال ين أولوا القدس أهمية خااة كما هو ل  عهد أم  السباس عبد هللا من محمد 

هلـ و   إللس عبلد هللا ملن 133هلـب، لفل  علام 136 –هلـ 132الم قب مالسلفاح (

ع   كراب أمير المؤمنين مرسيين الال  ملن ع ل  حاكملا  ع لس ل سلطين ويبقلس 

 .ب480( حي إما ة عبد هللا من ع   وقد  ام حكمه أ مع  نوان

هـب، اهرم ممدينة القلدس 158 –هـ 136ول  عهد أم  جسفر المنصو  (

هـ 140زا  القدس عام وميي المقدس والحرم القد   اليري  اهرماما  مالغا ، ل

وعمللل ع للس  للرميم وإاللالح المسللجد األقصللس مسللد حللدو   ب481(هللـ154و 

. وقيل لما ط ب منه ا الالح ل مسلجد للم يكلن لديله أملوال ب482(الزلزال األول

لأمر مق ع الصفاي  الفهية وال هبية الر  كاني ع س األمواب، لق سي وضرمي 

 ا ي  إعا ة إعملا  المسلجد  . وكانب483( نانير و  اهم ل  القدس وأنفقي ع يه

 .ب484(هـ ل  الزلزال النان 158األقصس ل  عام 

                                                        
 .412، ص1، جاملرجع السابقالعلي ي، األنس االي ،  (478)
 .413، ص1العلي ي، األنس االي ، املرجع السابق، ج (479)
. وينظللر : وكسللن، و. ابللد األمللري واخللرون، وراسللات يف عريللخ اْلقللارة العربيللة، مطبعللة 119العللارف، املف،لل ، ص (480)
 .131م(، ص1979امعة بغداو، )بغداو، ج
، النهقة امل،لرية، )م،لر، 7. وينظر : أمحد أمني، ضحى اإلسالم،  129، ص3الطربي، عريخ الرس  وامللو ، ج (481)

 .11، ص1م(، ج1933
 .168املقدسي، أحسن ال قاسيم يف معرفة األقاليم، ص (482)
 .413، ص1م، ج1999العلي ي، األنس االي ،    (483)
 .414، ص1علي ي، األنس االي ، املرجع نفسه، جال (484)
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وعندما  ولس اللاللة  أملو عبلد هللا محملد ملن عبلد هللا المنصلو  الم قلب 

هللـب، أمللر منعللا ة منللاء المسللجد األقصللس اللل ي  هللدم 169 –هللـ 158مالمهللدي (

يلي المقلدس ويقلول الس يمل ب "ولملا قلدم المهلدي يريلد م ب485(ع س أسر الزللزال

 خل مسجد  مي) ومسه أمو عبلد هللا األشلسري كا بله لقلال لله ب يلا أملا عبلد هللا 

 – بقرنا منو أمية منال . لقال ب وما ه  يا أمير الملؤمنينم لقلال ب مهل ا البيلي 

ال أع م ع س ظهر األ   من ه، ونيل الموال  لنن لهم ملوال   –يسن  المسجد 

سزيز ال يكون لينا وهللا من ه أمدا . سلم أ لس ميلي ليس لنا من هم، ومسمر من عبد ال

.وللل  عهللد ب486(المقللدس و خللل الصلللرة لقللال ب يللا أمللا عبللد هللا وهلل ا  امسللة"

هلـب م غلي عالقرله ملع مسليح  أو ملا ذ و هلا ملن 193-170ها ون الرشليد (

الربا ل الو  ي لقلد  لم  ليلا لمان مرلرميم الكنلايس و أ  لل لله مفلا ي  كنيسلة 

 .ب487(د له محماية الحجا  المسيحيين ال ين يأ ون لزيا ة القدسالقيامة و سه

هلـب، زا  ميلي 218 –هلـ 198وعندما  ولس اللالللة عبلد هللا الملأمون (

وأملر مرلرميم قبلة الصللرة، وقلد  يلر الصلنال ا لم  ب488(هلـ215المقدس  لنة 

الل يفللة عبللد الم للك مللن مللروان مكرامللة ا للمه ع للس الفسيفسللاء الموجللو ة ع للس 

هـب،أ  ل لل  السلام 227 –هـ 218.و ل  عهد المسرصم من الرشيد (ب489(القبة

هـ  جال  من  جاله يدعس ( جاء من أيوب الحفا يب لقرلال  مليم ال لمل  224

، واحررملا لل  منطقلة ب490(ال ي خ ع الطاعلة والللرو  ع لس السل طة السبا لية

.ولل  ب491(هـ وكاني الغ بة ل قايد السبا   وأ ر  ميم226الرم ة مف سطين عام 

خاللللة  الواسلل) مللاا أمللو جسفللر هللا ون ع للس نهللج  لل فه للل  مواجهللة  ملليم 

 –هللـ 232للل  عهللد المروكللل ع للس هللا جسفللر مللن المسرصللم (. وب492(ال لملل 

هـب، ولس أمناءا  إ ا ة مم كره ومنهم المؤيد إلس  مي) وحمص واأل  ن 247

 .ب493(ول سطين

                                                        
 .204، ص4م(، م1984أمحد املراشلي واخرون، املوسواة الفلسطينية، )ومشق،  (485)
 .181، ص2. السيوطي، دخاف األخ،ا، ج414، ص1العلي ي، األنس االي ، املرجع السابق، ج (486)
 .120العارف، املف، ، ص (487)
 .121العارف، املرجع نفسه، ص (488)
 .99الزبدة، القدك عريخ وحقارة، ص (489)
 .121العارف، املرجع السابق، ص (490)
 .121العارف، املرجع السابق، ص (491)
 .121العارف، املرجع السابق، ص (492)
 .101، ص1ابن خل ان، وفيات األايان، ج (493)
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هللـب، مايسلله 279 –هللـ 256وللل  عهللد المسرمللد ع للس هللا مللن المروكللل (

الجميع ماللاللة ما عدا امن شي  زعيم ل سطين لق  لدا أ مينيلا ملع ملال  اليلام، 

 –هلللـ 292.و للل  خالللللة المكرفللل  مللاا ملللن المسرهلللد (ب494(لللدعا لللله ومايسللله

. ول  خاللة المقرد  ملاا ملن جسفلر ب495(هـب أنف  جييا  إلس اليام لرم كها295

عماله، وعندما  ول  حمل إللس هـب، كاني القدس من ضمن أ297 –هـ 295(

 .ب496(هـ297القدس و لن ليها عام 

ه ا وقد ا رمرن حرمة المدينة وقد يرها عند السبا يين، وحراوا ع لس 

 يا ة األمن والنظام ليها، لهال  عن موقسها المرميز موافها ح قة وال ملين 

 .ب497(مصر واليام والسراق

ا  ع لس السل طة السيا لية وه ا االهرملام مالمدينلة المقد لة للم يكلن مقرصلر

المرمن للة ميلللص الل يفللة لقللط، إنمللا انسللحب هلل ا االهرمللام ع للس مقيللة ألللرا  

أ ر ه، لنالحظ اهرمام (أم المقرد  ماا الل يفة السبا  ب ممساجد القدس، حي  

هلللـ منالللالح  لللق  مسلللجد قبلللة الصللللرة و جديلللد أملللواب 301قاملللي  لللنة 

 .ب498(المسجد

 سلا  ا  لالمية الرل  أنيلاي لل  السصلر ومما ييا  إليه إلس أن مسلال ا

 ب ب499(السبا   سم جد  جزء منها ل  السصر الفاطم  ه 

. البائ لللة اانوبيلللة يف املسلللجد األق،لللى : وت  للللون ملللن والللام ني بينه لللا ياليلللة أا للللدة 1
( ومت 12رخاميللللة تعلوهلللللا أقلللللواك حجريلللللة مدببلللللة الشللللل   ك لللللا هلللللو يف املرفلللللق رقلللللم )

 هل.1311 ديدها يف اام 

اليرقية لل  المسلجد األقصلس ب وجلد ن لل  السصلر الفلاطم   لبايكةا. 2

و ركللون مللن  عللامرين مينهمللا أ مسللة أعمللدة  خاميللة  س وهللا أقللواس 

 حجرية نص   ايرية.

                                                        
 .123. العارف، املرجع السابق، ص165، ص1، ج1الي، حم د كرو، خط  الشام، م  (494)
 .123العارف، املرجع السابق، ص (495)
 .123. وينظر : العارف، املرجع السابق، ص156، ص3ابن تغري بروي، النجوم الزاهرة، ج (496)
 .43اْل وشي، و. فارك حم وو ذنون، القدك يف القرن اخلامس للهجرة، ص (497)
 .169املقدسي، أحسن ال قاسيم، ص (498)
 .46جنم، كنوز القدك، ص (499)
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هللل وجللدو بناؤهللا يف الع،للر 340. البائ للة الغربيللة يف املسللجد األق،للى : أُنشللـم اللام 3
 الفاط ي.

  األملراء ا خيليديين لل  ب  هلم قبلو ب500(.  رمة األملراء ا خيليديين4

هلـب، وأملو القا لم أنلو جلو  334القدس وهم أمو مكر ا خييدي (ن، 

هللـب، وأمللو الحسللن ع لل  مللن محمللد (ن، 349ملن محمللد           (ن، 

 هـب.355

هـ ل  السصلر 412. البايكة اليرقية ل  المسجد األقصس ب أننياي عام 5

، سللم جللد ن للل  الفللاطم  للل  عهللد الل يفللة الظللاهر  عللزاز  يللن هللا

السصلر األيللوم  للل  عهلد الم للك المسظللم عيسللس ع لس يللد األميللر عللز 

 هـ.608الدين من عمر من يسقوب عام 

. مهد عيسس ومسلجدا ب  لم منلاء هل ا األسلر لل  لرلرة منلاء قبلة الصللرة 6

الميلللرلة والمسلللجد األقصلللس وأشلللا  إليللله الرحاللللة ناالللر خسلللرو 

قية لسلو  المدينلة وليله قبلة والس يم  ويقع ل  الزاويلة الجنوميلة اليلر

اغيرة. و قوم ه ا القبة ع لس أ مسلة أعملدة و حرهلا حلو  يقلال إنله 

ب، وأملام المهلد محلراب حجلري يقلال إنله مكلان  سبلد مهد  عيسس (

ب، مريم ع يها السالم. ول   كنه موضع يقلال لله موضلع  جبريلل (

ل ويوجد ماب حديدي ل  الجدا  الجنوم  يؤ ي إلس ما يسلر  من لطب

  يمان ومساحة ه ا األسلر مرمسلة، و يلكل جد انله اليلرق  الزاويلة 

 .ب501(اليرقية لسو  القدس و و  الحرم اليري 

هلـ  حلي حكلم الطوللونيين ومسلد أن ا  لبط 264و خ ي القلدس مسلد  لنة 

هلـ  وجله 265الجزء الجنوم  من ملال  اليلام ممصلر إ ا يلا . ولل  مط لع علام 

 ي المقدس سم  مي).أحمد من طولون إلس  ل سطين ومي

هللـ  للول  أحمللد مللن طولللون  ا كللا  حكللم مصللر ول سللطين 270وللل  عللام 

 نة سلم  22.وا رمر حكم الطولونية مسد ذلك ب502(وجنوب اليام المنه خما ويه

                                                        
 .46فسه، صجنم، املرجع ن (500)
 .61-60. وينظر : سفرانمة، ص15، ص2م، ج1999العلي ي، األنس االي ،     (501)
 .187، ص7ابن األيري، ال ام  يف ال اريخ، ج (502)
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هـ، وم لك  جسي السيا ة السبا لية 283حكم أمو مو س ها ون ال ي قرل عام 

 .ب503(يي المقدسع س اليام ول سطين ومصر وانرهس حكم الطولونيين لب

                                                        
 .100الزبدة، القدك عريخ وحقارة، ص (503)
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هلللـب عهلللد اللللوالة أي الللل ين 323 –هلللـ 292و خ لللي القلللدس مسلللد  لللنة (

أ   رهم اللالللة السبا لية إللس اليلام ول سلطين وا لرمر هل ا السهلد ملا يقلا ب 

ول  عهد الل يفة السبا   القاهر ماا ملن المسرهلد، لقلد عهلد  ب504( نة 30من

كلان مدايلة الدوللة الرل  هـ إلس محمد من طغلج واليلا  ع لس اليلام و321ل   نة 

 .ب505(عرلي ما خييدية

هلـ 334هـ  خ ي القدس  حي حكم ا خييديين ولل  علام 323ومسد  نة 

 14 ول  ا خييدي محمد من طغج وجاء امنله أملو القا لم محملد وكلان عملرا 

 .ب507(، ومسد ولا ه حاول  ي  الدولة الحمدان   خول  مي) مجييهب506(عاما  

ميي المقدس (إمراهيم من محمد األالطلريب  ول    ك الفررة أيها  زا 

 و(ناار خسروب.

وعنللد ولللاة أملل  الحسللن ا خيلليدي  للولس الحكللم (كللالو  ا خيلليديب لقللد 

ول َّ ع س مدينة ميي المقدس (محمد من إ ماعيل الصنهاج ب
، ول  زمنه ب508(

وقد  ول   ب509(حص ي لرنة طايفية ل  القدس مما أ   إلس حرق كنيسة القيامة

 .ب510( خييدي قبل إعا ة مناء الكنيسة و لن مالقدسكالو  ا

ومسد ولاة كالو  ا خييدي نيب خال  مين ا خييديين و مكني القوان 

هللـ وألحقللي مهللا جنللوب اليللام مللاحرالل 358الفاطميللة مللن احللرالل مصللر  للنة 

عسلللقالن والقلللدس وطبريلللة سلللم  ميللل) للللدخ ي ميلللي المقلللدس  حلللي الحكلللـم 

 .ب511(الفاطم 

 التراث العربي اإلسالمي  : القدس في مصادر

ا  بطي او ة القدس ا  باطا  وسيقا  ل  جميلع   ا لان الرلرا  السرمل  

ا  الم   واء كاني الد ا ان الرا يلية أو الدينية أو األ ميلة، أو الجغراليلة 

                                                        
 .457، ص8ابن األيري، ال ام  يف ال اريخ، ج (504)
 .314، ص4ابن تغري بروي، النجوم الزاهرة، ج (505)
 .216م(، ص1979اا يلي، و. رشيد واخرون، عريخ الدويالت العربية اإلسالمية يف الع،ر العباسي، )بغداو،  (506)
 .128العارف، املف، ، ص (507)
 .56االصط ري، مسالك امل الك، ص (508)
 .232حم د، و. شفيق، عريخ القدك، ص (509)
 .131، صاملرجع السابقالعارف،  (510)
 .104حقارة، صالزبدة، القدك عريخ و  (511)
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واحر لللي مكانرهلللا لللل   فكيلللر كلللل ملللن كرلللب علللن الملللدن السرميلللة واألمصلللا  

 ا  المية.

ل  المصا   السرمية، لننها كاني ماس لة أملام ملن  ل لك ونحن نرامع القدس

يكرلب لل  أي ع لم ملن الس لوم، مملا جس هلا  قلدم عطلاء حهلا يا  سقاليلا  عظيمللا  

ظهرن آسا ا ليما قدمه الس ماء ملن جهلو  مقيلي آسا هلا شاخصلة  حكل  قصلة 

 ه ا المدينة وعظمرها وأهميرها.

 المؤسسات التعليمية :

لل  القلدس و من لي لل  إنيلاء السديلد ملن   سد ن  واللد الحركلة الفكريلة

المراكللز الس ميللة  للواء كانللي للل  المسللاجد والمللدا س والزوايللا والمكربللان 

واللوان) والبيرمسرانان. وهناك عدة ع وم ملر فة از هرن ل  ميي المقلدس 

ال لليما للل  القللرنين الرامللع واللللامس الهجللريين كللالس وم الدينيللة وع للوم ال غللة 

لل   ح رله  ب513(، وه ا ما أكلدا الرحاللة املن السرمل ب512(ةومسال الس وم السق ي

إلس ميي المقدس ل  القرن الرامع الهجري عندما شاهد از ها ا  لس وم ملر فلة 

 من أمرزها ع م الكالم وأاول الفقه ومسايل اللال .

 ويمكن  صني    ك الس وم إلس ب

 أوالً : العلوم الدينية :

م، والسللنة النبويللة اليللريفة، ومللا  رصللل الس للوم اليللرعية مللالقرآن الكللري

يرفرل منها من ع وم كالرفسير، والقراءان، والفقه، وع م الحدي . وكاني ه ا 

 الس وم اليرعية ع س  أس الس وم الر  اشرهرن ل  القدس. و يمل ب

 

 القراءآن ب -1

وهللو أحللد ع للوم القللرآن المهمللة، ع للم يبحلل  ليلله اللو  ونظللم كللالم هللا 

 .ب514(  وجوا االخراللان المروا رة بحانه و سالس من حي

ومسلبب الفروحلان ا  للالمية و حريلر ملال  اليللام و حريلر ميلي المقللدس 

هلـ، وانريلا  ا  لالم لل   ملول 16ب عام ع س يد الل يفة عمر من اللطاب (

                                                        
 .116ابد املهدي، و. ابد االي ، اْلركة الف رية، ص (512)
 .30. العسلي، كام  مجي ، معاهد العلم، ص61، ص2ابن العريب، العواصم من القواسم، ج (513)
 .318، ص1م(، ج1957الزركشي، حم د بن ابد هللا، الربهان يف الوم القران، )القاهرة،  (514)
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الدولة السرمية ا  المية، احرا  الداخ ون لل  ا  لالم إللس ملن يس مهلم قلراءة 

ب الصللحام  مسللاذ مللن جبللل (ن، مللن اللطللاب ( القللرآن الكللريم لأ  للل  عمللر

 .ب515(هـب إلس ل سطين ليس مهم القراءآن18

 ب *وممن اشرهر ل  ميدان القراءان القرآنية

هللـب كللان يس للم قللراءة 414أمللو السبللاس أحمللد مللن زيللدان المقللر  (ن،  -

 .ب516(القرآن ل  ميي المقدس

أهلل  هلـب ملن462أمو الغنايم محمد من محمد من الفلراء المقلر  (ن،  -

 .ب517(البصرة قرأ ل  القدس و ول  ليها

أمو القا م يو   ملن ع ل  ملن جبلا ة الهل ل  الييلكري المقلر  (ن،  -

 .ب518(هـب. كان ل  ميي المقدس يد س ع م الكالم465

أمللو مكللر أحمللد مللن الحسللين مللن أحمللد المقد لل  القطللان المقللر  (ن،  -

 .ب519(هـب من أهل القدس وقرأ القرآن ل  الحرم القد  468

هلـب قلرأ 489مكر أحمد من محمد ملن ع ل  الهلروي المقلر  (ن،  أمو -

 .ب520(ل  الحرم القد   و ول  ل  القدس

هـب كان يس م الناس 569ع   من أحمد الكران  القرطب  المقر  (ن،  -

 .ب521(القراءان مالقدس

 ع م الحدي  ب -2

، وقللد اهللرم ب522(بكللل مللا ييللمل مللن قللول ولسللل و قريللر عللن الر للول (

دي  وع ومللله، اهرمامللا  كبيلللرا  ماعربللا ا المصلللد  النللان  لللل  المسلل مون مالحلل

 .ب523(الريريع ا  الم  مسد القرآن الكريم

                                                        
 .40م(، ص1982القرانية يف بالو الشام، )بريوت،  اطوان، حسني، القراءات (515)
. اْل وشلي، القلدك يف القلرن اخللامس اهجلري، 54-46لل ف،ي  أكثر ينظر : العسللي، كامل  مجيل ، معاهلد العللم، ص *

 .136-112ص
 .301، ص1الذهيب، معرفة القراء ال بار، ج (516)
 .238، ص18الذهيب، سري أاالم النبالء، ج (517)
 .249، ص1رفة القراء ال بار، جالذهيب، مع (518)
 .350، ص6ال،فدي، الوايف ابلوفيات، ج (519)
 .70، ص2الشيخ بدران، هتذي  عريخ ومشق، ج (520)
 .350، ص6ال،فدي، الوايف ابلوفيات، ج (521)
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وقد كاني القدس إحد  المراكز المهملة لل  السلالم ا  لالم  لل    ا لة 

الحللدي  وع وملله، ومللن اللل ين  واجللدوا للل  ميللي المقللدس ل د ا للة أو  للد يس 

 ب *ع وم الحدي ، منهم

سدل المسند الحسين من عبد هللا السبس  البصري (ن، امن أم  كامل ال -

 .ب524(هـب414

أملو السلالء أيللوب ملن نصللر ملن ع ل  اليللام  المقد ل  اليللالس  (ن،  -

 .ب525(هـب424

 .ب526(هـب449أمو عنمان إ ماعيل من عبد الرحمن الصامون  (ن،  -

 .ب527(هـب456أمو محمد عبد السزيز من محمد (ن،  -

الليرانلللل  المقد لللل  (ن،  أمللللو نصللللر أحمللللد عبللللد البللللاق  الرمسلللل  -

 .ب528(هـب459

 .ب529(هـب462عبد هللا من الحسن من ط حة من البصري (ن،  -

 : *اليق  -3

. ب530(هو الس م ماألحكام اليلرعية. السم يلة المكرسلبة ملن أ لرهلا الرفصلي ية

. ب531(ويقللوم الفقلله ع للس أاللول أ مسللة ب القللرآن والسللنة وا جمللال والقيللاس

                                                                                                                                                                   
 .7هل(، ص1342اخلوارزمي، مفاتيح العلوم، )م،ر،  (522)
 .7اخلوارزمي، امل،در نفسه، ص (523)
يني سواء من أبناء مدينة القلدك أو ملن وفلد دليهلا للدراسلة وال لدريس أو ملن غاورهلا لنشلر الومله هنا  خلق كثري من ا د *

، املركللز 1هللل(، اآلار، خقيللق : ابسللم في،لل ،  189خارجهللا ولل ف،للي  أكثللر ينظللر : الشلليباع، حم للد ابللن اْلسللن، )ت، 
. زايلللللرت، أكلللللرم، الققلللللية 30لعللللللم، ص. العسللللللي، معاهلللللد ا46م(، ص1990اللللللوطين للطباالللللة، وار الرايلللللة، )اللللللراية، 
 .30م(، ص1955الفلسطينية، مطبعة وار املعارف، )م،ر، 

 .339، ص17الذهيب، سري أاالم النبالء، ج (524)
 .400، ص17الذهيب، امل،در نفسه، ج (525)
 .6، ص8الس عاع، األنساب، ج (526)
 .220، ص1الس عاع، األنساب، ج (527)
 .302، ص5الس عاع، امل،در نفسه، ج (528)
 . 366، ص7الشيخ بدران، هتذي  عريخ ومشق، ج (529)
لل ف،للي  أكثلللر ينظلللر : و. ملللزاحم اشللليش، مدرسللة بيلللم املقلللدك الفقهيلللة، هللللة صللدإ ال لللاريخ، اخلللاو املللل رخني العلللرب،  *

 .3م(، ص1999)بغداو، 
 .96اارجاع، الي بن حم د، ال عريفات، )بغداو، و. ت.(، ص (530)
 .93الشافعي، الرسالة، ص (531)
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السرميلة ا  لالمية المهملة لل    ا لة الفقله وكاني القلدس  منلل إحلد  الملدن 

. ب532(وأاوله. مطريقة  جمع ملين طريقلة أهلل السلراق وطريقلة أهلل المغلرب

 ومن أمرز لقهاء ميي المقدس ممن قام مالرد يس ب

س  الفقله للل  470محملد ملن الحسللن ملن المحسلن الحنفلل  (ن،  - هلـب    َّ

 .ب533(القدس

الطرطوشلل  للل  هللـب وهللو أحللد شلليوخ 476أمللو مكللر الياشلل  (ن،  -

 .ب534(القدس

هللـب 480أمللو الليللر  للالمة مللن إ للماعيل مللن جماعللة المقد لل  (ن،  -

س  الفقه ل  القدس  .ب535(   َّ

 

هللـب   س 490أمللو الفللر  نصللر مللن إمللراهيم مللن نصللر المقد لل  (ن،  -

س  الفقه والحدي  ل  القدس  .ب536(و   َّ

 هلـب492أمو القا م مك  عبد السالم الرمي ل  المقد ل  اليلالس  (ن،  -

 .ب537(لقيه محد  ل  ميي المقدس

أملللو الحسلللن ع للل  ملللن عسلللاكر ملللن  لللرو  المقد للل  الليلللاب (ن،  -

 .ب538(هـب553

 التصوف : -4

هلـب  حمله هللا ب الرصلو  األخل  200قال اليي  مسلرو  الكرخل  (ن، 

. وعللر  اليللي  أحمللد الرلللاع  (ن، ب539(مالحقللاي) وا عللرا  عللن اللاليلل)

 .ب540(هللا  سالسهـب الرصو  مأنه ا عرا  عن  ير 578

                                                        
 .32ابد املهدي، و. ابد االي ، اْلركة الف رية، ص (532)
 .29العسلي، معاهد العلم، ص (533)
 .29العسلي، املرجع نفسه، ص (534)
 .412، ص2األسنوي، طبقات الشافعية، ج (535)
 .136، ص19الذهيب، سري أاالم النبالء، ج(536)
 .167، ص6الس عاع، األنساب، ج (537)
 .154، ص4، جابن خل ان، وفيات األايان (538)



 

 104 

والرصللو  هللو  هلل يب الللنفس واللقل األخللالق سللم  طللو  للل  قياملله إلللس 

الحب ا له  حرس أ   إللس  أ ليس للرق وطلرق منظملة ل صلولية لل  القلرن 

 .ب541(النال  الهجري

واز هللرن الصللولية للل  القللدس مللع مدايللة الرحريللر ا  للالم  ل مدينللة 

رصلولين الل ين اعركفلوا المقد ة الر  كاني مركز ج ب  وح  ل كنيلر ملن الم

 .ب542(مالمسجد األقصس

                                                                                                                                                                   
النقشلللبندي، الشللليخ املللني الشللليخ الللالء اللللدين، ملللا هلللو ال ،لللوف، ترمجلللة : و. حم لللد شلللريف امحلللد، تقلللدأل : العالملللة  (539)

 .48م(، ص1988الشيخ ابد ال رأل املدرك، الدار العربية، )بغداو، 
 .98الرفااي، أمحد، الربهان امل يد، )ومشق، و. ت.(، ص (540)
 .982العسلي، معاهد العلم، ص (541)
 .167املقدسي، أحسن ال قاسيم، ص (542)
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ومن أقدم الرجال المرصولين مالقلدس ولله زاويلة وأ بلال (اليلي  إملراهيم 

، ويرواجلد أ بلال األ هميلة قلرب (مقبلرة السلاهرةب مجانلب  لو  ب543(من أ هلمب

هللـب 255وهنللاك الكراميللة نسللبة إلللس محمللد مللن كللرم (ن، ب544(الحللرم القد لل 

ب ل  المسجد األقصس وله مج س عند مهد عيسس ( وكان ا باعه ل  القدس ،

 .ب545(وا رمر ا باعه حرس الغزو الص يب  ل قدس

وشللال الرصللو  للل  القللدس للل  القللرن اللللامس الهجللري وعم للوا ع للس 

. وذكر الرحالة خسرو ال ي زا  ميي المقدس ب546( وطيد الفكر ا  الم  ليها

لللل  المسلللجد  لللل  القلللرن الراملللع الهجلللري أنللله الحلللظ الللومسرين ل صلللولية

 . ومن أشهر الزها  والصولية من أهل ميي المقدس بب547(األقصس

 .ب548(هـب364كريمة مني أحمد من محمد المروزية (ن،  -

 .ب549(هـب409محمد من إمراهيم من محمد الطر و   (ن،  -

 .ب550(هـب493أمو القا م عبد الجبا  من أحمد الرازي اليالس  (ن،  -

 .ب551(هـب499  األندلس  (ن، أمو عبد هللا محمد من إمراهيم القرش -

 .ب552(هـب512  مان من ناار من   مان (ن،  -

 

 .ب553(هـب512أمو  وح يا ين من  هل القامس  اللياب (ن،  -

 ثانياً : العلوم العربية :

                                                        
 .32، ص1هو الشيخ أبو دسحاق دبراهيم بن من،ور العجلي. ينظر : ابن خل ان، وفيات األايان، ج (543)
 .144العسلي، أجداوان يف يرإ بيم املقدك، ص (544)
 .179املقدسي، أحسن ال قاسيم، ص (545)
 .203ابد املهدي، ابد االي ، اْلركة الف رية، ص (546)
 .59سفرانمة، ص (547)
 .234، ص18الذهيب، سري أاالم النبالء، ج (548)
 .343، ص4ابن تغري بروي، النجوم الزاهرة، ج (549)
 .299، ص1م، ج1999العلي ي، األنس االي ،    (550)
 .65املقدسي، مثري الغرام، ص (551)
 .179العسلي، املرجع السابق، ص (552)
 .300ص، 1م، ج1999العلي ي، األنس االي ،    (553)
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اهرم المسل مون مال غلة السرميلة وع ومهلا لصل رها ملالقرآن الكلريم والس لوم 

ام ع ملاء المسل مين مهلا اليرعية وه   ساعد ع س لهم ع وم الدين، لكلان اهرمل

 ومنهم ع ماء القدس. ومن أشهرهم ب

أملللو منصلللو   لللا كين ملللن أ  لللالن األ يلللب النحلللوي الملللالك  (ن،  -

 .ب554(هـب487

أمو محمد لهايل من  ضوان المقد   الدميق ، الياعر الل ي  لا    -

 .ب555(هـب492القدس عند الغزو الص يب ، (ن، 

 ثالثاً : العلوم األخرى المختلية :

للل  القللدس ع للوم أخللر  كللان لهللا أسرهللا للل  إ نللاء الحركللة  از هللرن

الفكرية، لكنها لم  كن ممسرـو  از ها  و طو  الس وم اليرعية مسلبب الطلامع 

 الدين  ل مدينة. ومن ه ا الس وم ب

ع للم الكللالم ب اللل ي كللان مللن الس للوم البللا زة للل  القللدس كللون القللدس  -

من اراعان حها ية  مركزا  لأل يان السماوية النالسة، وما  بع ذلك

ولكريللة ومالرللال  انسكللس هلل ا الصللرال ع للس  طللو  الفكللر السرملل  

 .ب556(ا  الم 

ع م الرا ي  ب از هر ملن خلالل اهرملام علد  ملن الس ملاء والملؤ خين  -

 .ب557(موضع  صاني  عن  ا ي  المدينة و ا ي  الحرم القد  

الس للوم السق يللة وخااللة ع للم الطللب اللل ي كللان يللد س للل  المسريللفس  -

وقلد ذكلر خسلرو أسنلاء  ح رله علن ميلاهدا ه  ب558(لفاطم  ل  القدسا

 .ب559(ألطباء   ك المسريفس

 المصنفات :

ان  ع ماء القدس السديد من الكرب ل  شرس للرول الس لم وال  ليما لل  

. وكللان لهللا أسرهللا للل  إ نللاء الفكللر ب560(الس للوم الدينيللة كللل حسللب اخرصاالله
                                                        

 .144ابد املهدي، ابد االي ، اْلركة الف رية، ص (554)
 .295العسلي، معاهد العلم، ص (555)
 .32ابد املهدي، ابد االي ، املرجع السابق، ص (556)
 .3، ص1السيوطي، دخاف األخ،ا، ق (557)
 .296العسلي، معاهد العلم، ص (558)
 .57سفرانمة، ص (559)
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م ا  لالم  لركلون منلا ا  يهرلدي مله ا  الم  حي  نق ي إلس ماق  أقلاليم السلال

 الدا  ون. ومن ه ا الرصاني  ب

 : (561)أوالً : في الادي  النبو  الشريف

كراب (أطرا  الكرب السنةب ل حلالظ محملد ملن طلاهر المقد ل  (ن،  -

هـب. وله أيها  كراب (  كرة الموضوعانب، وكراب (الجملع ملين 507

 الصحيحينب.

 ثانياً : في األنساب :

وقرامرهب ل يلي  أملو الفلر  نصلر ملن إملراهيم  نسب النب   كراب (ل  -

 .ب562(هـ444هـب، ألفه  نة 490المقد      (ن، 

 ثالثاً : في اليق  وأصول  :

كرللاب (الربصللرة للل  أاللول الللدينب ل فقيلله أمللو الفللر  عبللد الواحلللد  -

 .ب563(هـب486المقد   ( ن، 

 .ب564(هـب490كراب (الكال ب ل يي  أمو الفر  نصر المقد   (ن،  -

هلـب، ملدأ 505كراب (إحياء ع وم الدينب ل فقيه أمو حامد الغزال  (ن،  -

 .ب565( صنيفه مالقدس

 رابعاً : في الزود والتصوف :

كرلللاب (منهللللا  السامللللدينب ل يلللي  عبللللد هللا مللللن محمللللد األو ي (ن،  -

 .ب566(هـ445هـب، انفه مالقدس  نة 529

 خامساً : علم التاريخ :

                                                                                                                                                                   
 .133وشي، القدك يف القرن اخلامس اهجري، ص. اْل 382العسلي، املرجع السابق، ص (560)
 .27ابد املهدي، ابد االي ، اْلركة الف رية، ص (561)
 .18ابد املهدي، ابد االي ، املرجع نفسه، ص (562)
 .395، ص3، ج2ابن الع او، الشذرات، م (563)
 .298، ص1م، ج1999العلي ي، األنس االي ،    (564)
 .169، ص9ابن ااوزي، املن ظم، ج (565)
 .262، ص5الس عاع، األنساب، ج (566)
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أمو مكر محمد من أحملد الوا لط   كراب (لهايل ميي المقدسب ل يي  -

 .ب567(هـ410هـب، ال ي وضسه ل  القدس عام 544(ن، 

 سادساً : في التيسير :

 .ب568(هـب486كراب (الجواهرب ل فقيه عبد الواحد المقد   (ن،  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                        
 .33، ص1السيوطي، دخاف األخ،ا، ق (567)
 .60املقدسي، مثري الغرام، ص (568)
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ك لبيف ظ مبيفقض ئ بيفبيإلس مبهللضمبيهتم مبيفكثريبهلبربيفن مب ءبويفحب ،ثفكبفكتحبليب
بس م.يفبيفقض ءبوأد هبوأدببيفق ض بووظ فةبيفقض ءبوأسسبيفقض ءبيفبيإل

وكان ل قهـاة ل  ا  الم شأن وحرمة ومهامة، لسن  األقلدمون مهلم أيملا 

عناية وألر وا لهم ع س اخلرال  السصلو  واألمصلا   لرلي  ضلمي أخبلا هم 

وحفظي  يرهم، ومن أقدم ه ا المؤلفان، كرلاب أمل  عبيلدة مسملر ملن المننلس 

  أخبلا  هـب ل306هـب ل  أخبا  قهاة البصرة، وكراب وكيع (ن، 209(ن، 

هللـب القهللاة اللل ين ولللوا قهللاء 352قهللاة األمصللا ، وكرللاب الكنللدي (ن، 

هللـب للل  361مصللر، وكرللاب الليللن  (هللو محمللد مللن حللا   القيروانلل ، ن، 

هلللـب، وكرلللاب 387قهلللاة قرطبلللة، وذيلللل كرلللاب الكنلللدي الملللن زوالق (ن، 

هـب لل  أخبلا  قهلاة قرطبلة، وكرلاب املن السلاع  (ن، 578الباميكوال (ن، 

ل  أخبا  قهاة مغلدا ،  وذيلل كرلاب الكنلدي ( للع األملر علن قهلاة  هـب674

هللـب، سللم ذيللل كرللاب الكنللدي (مغيللة 852مصللرب المللن حجللر السسللقالن  (ن، 

 .ب569(هـب و يرها كنير902الس ماءب ل سلاوي (ن، 

هلـب كرلاب 693ولل  ملال  اليلام مؤلفلان كنيلرة منهلا أحملد الللوي  (ن، 

هـب كراب (أخبا  748امب، وال هب  (ن، (الرو  البسام ليمن ول  قهاء الي

قهاة  مي)ب، وأمو الفهل المقد   ل  القرن النامن كراب (الزهر البسام ل  

هلـب كرلاب (القهلاة اليلالسيةب، وجلاء 927نير قهلاة اليلامب، والنسيمل  (ن، 

هـب لأل  كراب (النغر البسلام لل  ذكلر ملن ولل  قهلاء 953امن طولون (ن، 

ألعالم ممن ول  قهاء اليامب سم  بسه امن جمسة المقلا  اليامب وكراب (إعالم ا

 .ب570(ل  كرامه (الباشان والقهاةب ل  السهد السنمان 

ونيير هنا إلس أن كراب محمد من ع   الم قب امن طولون يرس ) مرلراجم 

 جال مال  اليام ع س اخرال  م اهبهم من الفر  ا  الم  إلس القلرن الساشلر 

قلدس أو ميلي المقلدس،  سلد  ملن أعملال ل سلطين أي الهجري، وكانلي مدينلة ال

جنوب مال  اليام، و نرحد  منهاية األطروحة عن ه ا مسد أن نرناول القهلاء 

 ل  الدولة السرمية ا  المية ل  عصو ها الملر فة.

                                                        
هلللل(، اللللوالة وك للاب الققلللاة، مطبعلللة اآلابء اليسلللوايني، )بلللريوت، 352ال نللدي، أبلللو ا لللر حم للللد بللن يوسلللف، )ت،  (569)

ثغر البسلام يف ذكلر ملن ويل ققلاء الشلام، اجمل لع العل لي، . ابن طولون، لس الدين، ققاة ومشق، ال5-4م(، ص1908
 .3م(، ص1956)ومشق، 

 .4ابن طولون، لس الدين، ققاة ومشق، ص (570)
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والقهاء ل  ال غة هو القاطع ل  األملو  ويسنل  االطالحا  (الفصلل ملين 

ي رجاللون إلللس شلليوخهم ل فصللل للل   اللصللومانب. وكللان السللرب قبللل ا  للالم

 المنازعان أو إلس الكهنة والسرالين ممن اشرهروا مالحكمة والرجرمة.

ونريجة ل رقاليد القب يلة، لقلد كانلي الجريملة  يلمل أللرا  المجرملع القب ل ، 

ألن الركالللل والرهللامن القب لل  هللو المسيللا ، وكانللي قللريش لمللا  رمرللع ملله مللن 

قبايلل إليهلا ليملا يقلع ميلنهم ملن خصلومان. وقلد مكانة موضع سقة ل  احركام ال

قهس قبل ا  الم ل  قريش هاشم من عبد منا ، وقس من  لاعدة، وأميلة ملن 

 أم  لهب، وعبد هللا من جدعان.

ب مالر للالة وعنللدما جللاء ا  للالم، وجللاء خللا م النبيللين الر للول محمللد (

موجبهللا مللين المحمديللة، أولللس السدالللة أهميللة خااللة وألللزم مرطبيقهللا والحكللم م

 الناس ل  منازعا هم وخصوما هم.

لف  السصر النبوي، ظهلرن عنايلة المسل مين مالقهلاء، و طلو  القهلاء 

ألنه قام ع س مفاهيم جديدة جاء مها ا  الم الحني  من أمرزها مبدأ  وال  ز  

ب يفصللللل للللل  . لكللللان الر للللول الكللللريم محمللللد (ب571(واز ة وز  أخللللر  

ب ل  مسجد المدينة يقهل  دينة لكان يج س (المنازعان وكان يقه  ل  الم

ب ملللين ملللين النلللاس ويفلللال منازعلللا هم، وضلللمي الوسيقلللة الرللل  وضلللسها (

المهاجرين واألنصلا  واليهلو  منلو ا  لرحقيل) السداللة و نظليم القهلاء. وأحيانلا  

كللان ينيللب مسللال أاللحامه ل فصللل للل  اللصللومان، ولمللا انريللرن الللدعوة 

بسال أالحامه مالفصلل لل  اللصلومان، وقلد ا  المية خا   الحجلاز أذن لل

ب قهللاء اللليمن وكللان حللدي  السللن لس ملله وأ ملله لرللول  وللل   لليدنا ع لل  (

 .ب572(القهاء

ب وعبلد هللا ملن مسلسو  واشرهر من الصحامة  ليدنا عملر ملن اللطلاب (

وزيللد مللن سامللي  ضللوان هللا ع لليهم. وكللان الراشللدي امرللدا ا  ل سصللر النبللوي 

                                                        
و  ن ه ا ا ية ل  القرآن الكريم ل  عدة مواضع وكما يأ   ب  و ة ا  راء، من ا ية  ب571(

. 7و ة الزمر، من ا ية . و 18. و و ة لاطر، من ا ية 164. و و ة األنسام، من ا ية 15

ينظر ب محمد لؤا  عبد الباق ، المسجم المفهرس أللفاظ القرآن الكريم، مطبسة  ا  المسرلة، 

 .364مب، ص1987(ميرون، 

 .86، ص1وكيع، أخبار الققاة، ج (572)
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ب القهلاء والسنة المطهرة، وأ ند  يدنا أمو مكلر ( وا ص  مالرمسك مالكراب

 .ب573(ب وقد مك   نرين ال يأ يه خصمانإلس  يدنا عمر من اللطاب (

ب و و سي الدولة السرمية ا  المية ل  عهد  يدنا عملر ملن اللطلاب (

مملللا أ   إللللس ا لللرقالل القهلللاء علللن اللللوالة. و سلللد   لللالره ألمللل  مو لللس 

ب لمالك من األشلرر أهلم وسيقرلين ن أم  طالب (، و  الة ع   مب574(األشسري

 .ب575(ل   وضي  أ ب القهاء وأحكامه

وع للس الللر م مللن السنايللة الواضللحة مالقهللاء للل  عصللر النبللوة والل فللاء 

الراشللدين، إال أن نطللاق القهللاء ا سللع للل  السصللو  ا  للالمية الالحقللة مسللد 

والمجرمع السرم    غيير األوضال السيا ية واالجرماعية وا سال أ كان الدولة

ا  الم . ومع ه ا الرغيير، ظهرن المؤ سان القهايية الوا سة ل  السصر 

األموي والسصر السبا  ، لقد ظل القهاء ل  السصر األموي مسرقال  ال يرأسر 

مالريا ان السيا ية، حي  لم يرلدخل الل فلاء لل  أحكلام القهلاة، وكلان مساويلة 

ر للل  المظللالم، و رميللز هلل ا الفرللرة يج للس ل قهللاء وينظلل ب576(مللن أملل   للفيان

 .ب577(مظهو   جالن القهاة لرسجيل األحكام مسجل خاص

ولللل  السصلللر السبا للل ، كلللان القهلللاء يسرملللد ع لللس مصلللا   الريلللريع 

، وقللد أ ن هلل ا المفللاهيم الفقهيللة والقهللايية إلللس اال للرنباط للل  ب578(ا  للالم 

مظلاهر هل ا  األحكام، وأاب  كل قاٍ  يحكم مم هب أهل  يلا ا، ولسلل أملرز

السصللر ظهللو  منصللب (قاضلل  القهللاةب اللل ي  للوالا ألول مللرة أمللو يو لل  

. وك لك ظهر منصب (أقهس ب579(وكاني من   طره  سيين القهاة ل  األقاليم

. وأاللب  الل يفللة ب580(القهلاةب وهللو نايللب قاضلل  القهللاة لل  مرالسللة القهللاة

 ا  علن يردخل ل  القهلاء مملا  لبب لكنيلر ملن القهلاة ط لب الرنحل  واالعرل

 .ب581( ول  القهاء

                                                        
 .318، ص3ابن ابد الرب، االس يعاب يف معرفة األصحاب، ج (573)
 .77، ص1وكيع، امل،در السابق، ج (574)
 .145م(، ص1997هل(، األوائ ، وار ال    العل ية، )بريوت، 395العس ري، أيب هالل اْلسن، )ت،  (575)
 .30، ص3املسعووي، مروج الذه ، ج (576)
 .78املاوروي، األح ام السلطانية، ص (577)
 .141، ص1وكيع، أخبار الققاة، ج (578)
 .162السيوطي، عريخ اخللفاء، ص (579)
 .52، ص15ابء، جايقوت اْل وي، معجم األو (580)
 .78املاوروي، األح ام السلطانية، ص (581)
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لقلد اهلرم األمويلون والسبا ليون مالقهلاء واعرنلوا مله عنايلة خاالة حرلس 

أنهم اهرموا ل   و يع  يكيالن القهاء مسد ظهلو  منصلب (قاضل  القهلاةب 

و(أقهس القهاةب وأاب  المسريا ون والكراب واألعوان يسلاعدون القاضل  

المظللاهر الحهللا ية للل  وييللا كونه للل  أعمللال القهللاء. وعللد  القهللاء مللن 

الدولة السرمية ا  المية، ومن المنااب المهمة جدا  حي  كان القاضل  يسلين 

من قبل الل يفة أو الوال  أو قاض  القهاة، وال  نحصر   طره ع لس واجبا له 

القهللايية لحسللب مللل  مرللد لريللمل إقامللة الصللالة واللطبللة وا شللرا  ع للس 

لفقهية، لهال  عن إشرا  القاضل  ع لس األماكن الدينية والرد يس مالمدا س ا

مسايير األوزان ووالية الحج. وكان القاض  يلرا  ملن ملين الفقهلاء والس ملاء، 

ويررأس مج س القهلاء وير لدي لبا لا  يميلزا علن  يلرا كملا هلو لل  السصلر 

 السبا  .

وكرب الكراب والمؤ خون والباحنون المساارين عن القهاء، مسرمدين 

  عصللر النبللوة واألمللوي والسبا لل . و نللاول مسهللهم مللا كرللب عللن القهللاء للل

 القهاء ل  المغرب السرم ، والبسال ا خر ل  الميرق السرم .

ونحن ل  الد  ملال  اليلام و حديلدا  جنلوب ملال  اليلام أي ل سلطين الرل  

ميلي  –كاني  سد  ملن أعمالهلا. ونظلرا  لألهميلة الدينيلة الرل   رمرلع مهلا القلدس 

ا يلية، لكاني محلط أنظلا  الل فلاء والقلا ة لل  الدوللة وأهميرها الر –المقدس 

السرمية ا  المية لمنهم من كان يزو ها، ومنهم من يقيم مها، ومنهم ملن كلان 

يبقللس  للاكنا  ليهللا إلللس أن يرولللاا هللا، ومللنهم مللن يوالل  أن يللدلن ليهللا أو ينقللل 

 جنمانه مسد ولا ه خا جها ليدلن ل  سراها الطاهر.

الطهللو ، أ    –رنا مكانيللا  للل  األ   الطللاهرة و للركون حللدو    ا لل

المقد للان واألنبيللاء، أ   الس للم والنللو ، أ   ا  للراء والمسللرا ، أ   

البركة والربريك، أ   الصلرة الميرلة، أ   الديانان السلماوية اللنال ، 

أ   المحيللر والمنيللر، أ   قب للة المسلل مين، أ   الرسللام  الللدين  اللل ي 

 سماوية.نصي ع يه اليرايع ال

إنهلللا أ   ميلللي المقلللدس، وقلللدس األقلللداس، أ   القلللدس اليلللري ، 

األ   الرلل  كللان يربللا ك ليهللا الس مللاء والفقهللاء، لمللنهم مللن كللان ير قللس الس للم 

س مها. لكاني أعظم مدينلة لمساهلد الس لم لل   س ويند     ليها، ومنهم من كان ي د  ن

و  قد انطفأ لفررة وجيزة الدولة السرمية ا  المية، وع س الر م من أن ه ا الن

وهللل  الحقبلللة المظ ملللة الرللل  احر هلللا الغلللزاة الصللل يبيون لللل  القلللرن الللللامس 

الهجري، ولكن  رعان ما أن ا رسا ن هيبرهلا وملزغ إشلساعها ملن جديلد مسلد 
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أن حر ها القايد السرم  المس م االح الدين األيوم  وطر  الغزاة الصل يبيين 

 ا  الم لرأخ   و ها الرا يل .هـ و  ن إلس حظيرة 583ل   جب عام 

 –لبسللد أن نرنللاول المؤ سللان القهللايية للل  الدولللة السرميللة ا  للالمية 

 لنرناول الملدا س ومساهلد الس لم ومراكلز ا لرلاء  –مد ا ة  ريسة ملرصرة 

والقهاء ل  ميي المقدس، ل حقبة الممرلدة ملن الرحريلر السرمل  لبيلي المقلدس 

 هـ.583ا  الم  ل  عام هـ وحرس الرحرير السرم  16عام 

ونظلللرا  ألهميلللة ميللللي المقلللدس لللل   للللا ي  وحهلللا ة الدوللللة السرميللللة 

ا  لللالمية، لقلللد كانلللي محلللط اهرملللام الس ملللاء والفقهلللاء والقهلللاة والمفكلللرين 

واأل ماء، ومرز ليها طايفة كبيرة من الس ماء ال ين  لاهموا لل  إ نلاء الحركلة 

 الفكرية والس مية.

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل األول -الباب الثاني 

 القضاء في بالد الشام وبيت المقدس
 

 

 

 

 

 



 

 115 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 الفصل األول -الباب الثاني 

 نشوء القضاء في بيت المقدس
اهرمللي مؤ سللة القهللاء مللنقرا  األمللن واألمللان وإ  للاء قواعللد السللدل 

النامسلة ملن  وح اليلريسة ا  لالمية، لأالبحي  والمساواة مين ألرا  المجرمع

أ   ميي المقلدس لهلا  و  كبيلر لل   نبيلي قواعلد ع لوم الفقله والقهلاء لل  

الرطبي) والرنفي ، لكاني منا ة ع م يؤمها الناس من كالة أ جاء الدولة السرمية 

 ا  المية من اد  ا  الم وع س مر السصو  وحرس عصر األيوميين.
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األ   المقد للة الرلل   ر لل  قواعللد السللدل و طبيلل)  وكانللي ومللا زالللي

النظم القهايية ا  المية، وميدانا  ل د ا لة والرلد يب لل  هل ا اللنظم وظهلو  

المللدا س القهللايية الرلل  هلل  جللزء مللن مللدا س الرس لليم كالللة، وإلللس جانبهللا 

الزوايللا واللانقللاا والمللدا س للل  المسللاجد لظهللر أعيللان مللن القهللاة والفقهللاء 

  لن مسد ولا ه ل  سراها الطاهر.ومنهم من 

هو القاطع ل  األمو  المحكلم لهلا. ويقلال ب قهلس لله  القضاء في اللغة :

 .ب582(القاض  وع يه. وعدل ل  قهايه وقهيره

. ب583(وقاضاا وأقهيره، وقهاء هللا  ر  لله األقهلية. وقاضليره ب حاكمرله

 .ب584(ويقال قهس يقه  مقهاء لهو قاض  إذا حكم ولصل

                                                        
هللل(، أسلللاك البالغللة، وار صلللاور 538الزخمشللري، أبللو القاسلللم حم للوو بلللن ا للر بلللن حم للد بلللن ا للر اخللللوارزمي، )ت،  (582)

 .512هل(، )ماوة ققى(، ص1385للطبااة، )بريوت، 
 .513الزخمشري، امل،در نفسه، )ماوة ققى(، ص (583)
 ، )ماوة ققى(.112، ص3لسان العرب، جابن منظور،  (584)



 

 117 

، ويقللال القهللاء للل  ب585(بللا ة عللن إمللرام األمللر والفللراغ منللهوالقهللاء ع

ومنهللا قوللله  سللالس ب  ب586(ال غللة عبللا ة عللن ال للزوم أي انقطللال اليلل ء و ماملله

 .ب587( لاقال  ما أني قا  

أما ل  االاطالح ب لنن ك مة القهاء  ر  لفصل الحكم مين الناس، وقال 

أي  ب588(ميلنهم   سالس ب  ولوال ك مة  بقي ملن  ملك إللس أجلل مسلمس لقهل 

 الفصل مينهم.

و أ   الك مة ممسنس إحكام الي ء والفراغ منله لقولله  سلالس ب  لقهلاهن 

 .ب589( بع  ماوان ل  يومين 

ولو  ققنا ل  ه ا المسان  ك ها لك مة (قهسب ألمكننا إ جاعها إلس مسنلس 

واحللد هللو االنقطللال، وذلللك ألن الحكللم هللو قطللع ل نللزال واأل اء قطللع ل للدين، 

 .ب590(قطع ل حياة والقرل

ولـو  ربسنا مسان  ك مة (قهسب وميرقا ها لوجدناها كنيرة، وع لس وجلوا 

 –واألمللر  –والسهللد وا يصلاء  –وا  ملام لألعملال  –كنيلرة منهلا ب الوجللوب 

 .ب591(واأل اء –والسمل 

وقهس هللا ب أمر واجلب لقولله  سلالس ب  وقهلس  ملك أال  سبلدوا إال إيلاا 

 .ب592(ومالوالدين إحسانا 

 

 

وقهس إليه ب أنهس إليله أملرا وأمهلاا لقولله  سلالس ب  وقهلينا إللس منل  

 .ب593(إ راييل ل  الكراب لرفسدن ل  األ   مر ين 

                                                        
 .296، ص10الزبيدي، عج العروك من جواهر القاموك، خقيق : ابد الس ار أمحد فرج، ج (585)
 .296، ص10الزبيدي، امل،در نفسه، ج (586)
 .72سورة طه، من اآلية  (587)
 .14سورة الشورإ، من اآلية  (588)
 .12سورة ف،لم، من اآلية  (589)
صللر ذهلل ، النظللام الققللائي يف العهللد الراشللدي، رسللالة ماجسلل ري، ااامعللة املس ن،للرية، )بغللداو، الفلل اوي، ك للال ان (590)

 2م(، ص1990
 .11م(، ص1984، مطبعة العاع، )بغداو، 1زيدان، ابد ال رأل، نظام الققاء يف الشريعة اإلسالمية،   (591)
 .23سورة اإلسراء، من اآلية  (592)
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و أ   ك مة القهاء ممسنس إحكام الي ء والفراغ منه ومنله قولله  سلالس ب 

 .ب594( وقهاهن  بع  ماوان ل  يومين 

صلل ملين النلاس لل  ويرف) جمهلو  المسل مين ع لس أن القهلاء هلو ب (الف

اللصللومان حسللما  ل رللداع  وقطسللا  ل نللـزال ماألحكللام اليللرعية المر قللاة مللن 

 .ب595(الكراب والسنةب

وعلر  امللن خ لدون القهللاء ب (وأملا القهللاء لهلو مللن الوظلاي  الداخ للة 

 حي اللاللة ألنه منصب الفصل مين النلاس لل  اللصوملـان حسلما  ل رلداع  

ام اليرعية المر قاة من الكراب والسنة لكلان لل لك وقطسا  ل رنازل إال أنه ماألحك

من وظاي  اللالللة ومنلد جا  لل  عمومهلا. وكلان الل فلاء لل  الد  ا  لالم 

 .ب596(…بيباشرونه مأنفسهم وال يجس ون القهاء إلس من  واهم

وع للس الللر م مللن أن امللن خ للدون ينللاقال نفسلله للل  موضللع آخللر عنللدما 

لس أم  مو س األشسري عندما والا ب إ حد  عن   الة  عمر من اللطاب (

مهمللـة القهللاء للل  الكولللة ليقللول ليهللا ب (إنلله عنللدما أ للند مهمللة القهللاء للل  

، وه ا  ليل واض  أن القهاء كلان يسهلد مله إللس ب597(المدينة إلس أم  الد  اءب

 مسال الصحامة وإلس مسال الرقاة من الناس.

 كنيرة منها بلقد عنر   مرسا ي   أما القضاء في االصلالح الشرعي :

أي الفصلل  ب599(لقوله  سالس ب  ولوال ك ملة  لبقي ملن  ملك إللس أجلل مسلمس لقهل  ميلنهم  ب598(الفصل والحكم مين الناس -

 .ب600(مينهم

 .ب601(ا خبا  عن حكم شرع  ع س  بيل ا لزام -

                                                                                                                                                                   
 .4سورة اإلسراء، من اآلية  (593)
 .12سورة ف،لم، من اآلية  (594)
املرصلللللفاوي، مجلللللال صلللللاوق واخلللللرون، نظلللللام الققلللللاء يف اإلسلللللالم، مطلللللابع جامعلللللة حم لللللد بلللللن سلللللعوو، )السلللللعووية،  (595)

 .8م(، ص1984
م(، 1958هل(، مقدمة ابن خللدون، وار ال  لاب اللبنلاع، )بلريوت، 808ابن خلدون، ابد الرمحن بن حم د، )ت،  (596)

 .200ص
 .220،در نفسه، صابن خلدون، امل (597)
هلل(، شلر  أوب القاضللي، مطبعلة اإلرشلاو، )بغللداو، 536ابلن ملازة، الشلليخ حسلام اللدين ا للر بلن ابلد العزيللز، )ت،  (598)

 .126، ص1م(، ج1978
 .14سورة الشورإ، من اآلية  (599)
 .112، ص3ابن منظور، لسان العرب، ج (600)
 .12، ص1ول األققية ومناها األح ام، جهل(، تب،رة األح ام يف أص799ابن فرحون املال ي، )ت،  (601)
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 .ب602(الحكم مين خصمين لأكنر محكم هللا -

 .ب603(الفصل ل  اللصومان وقطع المنازعان ع س وجه خاص -

 .ب604(قول م زم يصد  عن والية عامة القهاء -

 .ب605(لالقهاء ل  ال غة هو ا  قان واألحكام، ول  االاطالح اليرع  لصل اللصومان

 مشروعية القضاء :

القهاء ضرو ة اجرماعية ل  حياة الفر . يحراجها كل مجرمع إ الم  أو  ير إ الم ، مما  نطوي ع يه الطبيسة البيرية من أنوال 

 .ب606(اللصومان

ب منفسه اليريفة حي  قهس ل  . وقد ماشرا النب  (ب607(ه ا أمر ا  الم مالقهاء لقوله  سالس ب  وأن أحكم مينهم مما أنزل هللا ول

خصومان الناس، وله ا أجمع الس ماء ع س ميروعية القهاء وقالوا إن القيام مه من لرو  الكفايان مس  ين ذلك مأن أمر الناس ال 

 .ب608(اجبا  كفاييا  كالجها  وا مامةيسرقيم مدونه، ليكون و

ول قهاء لهل كبير ألنه و ي ة لألمر مالمسرو  والنه  عن المنكر، نصرة المظ وم و  ل الظالم عن ظ مه، وإيصال الح) إلس أه ه 

مالقسط إن  ب  وإن حكمي لاحكم مينهم ب609(وإاالح مين الناس وحكم مالح). وهللا  بحانه و سالس يحب من يقه  مالح) لقوله  سالس

 .ب610(هللا يحب المقسطين 

 القضاء في القرآن الكريم :

لقد و   لفظ الحكم والقهاء ل  كراب هللا  بحانه و سالس ل  عدة مواقع ملر فة وممساٍن مرسد ة ل  عدة آيان من السو . ومن خالل 

. ولم ب611(ولم  ر  ل  ما ة (قهسب وميرقا ها  ربسها الحظنا أن مواضيع الريريع واألمر والنه  قد و  ن ل  ما ة (حكمب وميرقا ها

                                                        
هللل(، مغلللين ا  للاج دىل معللاع ألفلللاب املنهللاج، مطبعلللة م،للطفى البلللايب، 977الشللربيين، الشلليخ حم لللد بللن أمحلللد، )ت،  (602)

 .332، ص4م(، ج1958)القاهرة، 
، 5ب،للللار، جهللللل(، رو ا  للللار الللللى الللللدر امل  للللار، شللللر  تنللللوير األ1252ابللللن اابللللدين، الشلللليخ حم للللد أمللللني، )ت،  (603)

 .352ص
 .307، ص3مجااة من ال اء اهند، الف اوي العامل ريية املعروفة ابلف اوي اهندية، ج (604)
، اللدار العربيلة لل وسلواات، )بلريوت، 1األنباري، و. ابد الرزاق الي، من،  قاضي الققاة يف الدولة العباسية،   (605)

 .22م(، ص1987
 .13الشريعة اإلسالمية، ص زيدان، ابد ال رأل، نظام الققاء يف (606)
 .49سورة املائدة، من اآلية  (607)
هلللل(، املغلللين والشلللر  ال بلللري، وار الف للللر 620ابلللن قداملللة، الشللليخ موفلللق اللللدين أيب حم لللد ابلللد هللا بلللن أمحلللد، )ت،  (608)

 .35، ص9م(، ج1994للطبااة، )بريوت، 
 .35، ص9ابن قدامة، امل،در نفسه، ج (609)
 .42 سورة املائدة، من اآلية (610)
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 ر  ما ة (قهسب إال ل  آية واحدة من  و ة النسـاء مقوله  سالس ب  لال و مك ال يؤمنون حرس يحكموك ليما شجر مينهم سم ال يجدوا 

لس. وقد وضسي قاعدة ب من هللا  بحانه و ساوه  موجهة إلس الر ول الكريم ( ب612(ل  أنفسهم حرجا  مما قهيي ويس موا  س يما 

 .ب613(أا ية ل   نظيم القهاء، ه  إلزام المرقاضين محكم القاض 

، وك لك قوله  سالس ب ب614(وهللا  بحانه و سالس وا  نفسه مما هو أهل له ل  اد  القهاء مقوله عز وجل ب  وهللا يقه  مالح) 

 .ب615( ولكل أمة   ول لنذا جاء   ولهم قه  مينهم مالقسط وهم ال يظ مون 

أما لفظ (حكمب وميرقا ه، لقد جاء ليه األمر مالسدل والح) ول  مواضع كنيرة، منها قوله  سالس ب  يا  او  إنا جس ناك خ يفة ل  

، لقال وكيع ب لا رل فه ل  أ ضه  قامة حكمـه، وا بال ب616(األ   لاحكم مين الناس مالح) وال  ربع الهو  ليه ك عن  بيل هللا 

 .ب617(الهو ، والهاللة عن القصد  بي ه، وح  ا ا بال

 .ب618(ب مقوله  سالس ب  إنا أنزلنا إليك الكراب مالح) لرحكم مما أ اك هللا وال  كن ل لاينين خصيما ومنها ما وجه إلس الر ول (

أنزل  ك لك يحمل اللطاب افة السموم، وه ا واض  من آية  كر ن سال  مران مسو ة واحدة ل  قوله  سالس ب  ومن لم يحكم مما

 ، والقرآن يفسر مسهه مسها .ب620(، سم قال  الفا قون ب619(هللا لأولاك هم الظالمون 

ومن ا يان ما وجه إلس الناس كالة لقوله  سالس ب  إن هللا يأمركم أن  ؤ وا األمانان إلس أه ها وإذا حكمرم مين الناس أن  حكموا 

 .ب621(مالسدل 

                                                                                                                                                                   
 .38م(، ص1978، وار النقاان، )بريوت، 1القااي، ظافر، نظام اْل م يف الشريعة وال اريخ اإلسالمي،   (611)
 .65سورة النساء، اآلية  (612)
 .38القااي، املرجع السابق، ص (613)
 .20سورة غافر، من اآلية  (614)
 .47سورة يونس، اآلية  (615)
 .26سورة ص، من اآلية  (616)
 .1، ص1هل(، أخبار الققاة، اامل ال   ، )بريوت، و. ت.(، ج306ن خلف بن حبان، )ت، وكيع، حم د ب (617)
 .105سورة النساء، اآلية  (618)
 .45سورة املائدة، من اآلية  (619)
 .47سورة املائدة، من اآلية  (620)
 .58سورة النساء، من اآلية  (621)
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. ولما كان القهاء من مهمان ب622(فيد قطع اللصومة، وأن (الحكمب هو القهاء مالسدلمما  قدم من آيان يظهر لنا أن (القهاءب ي

الر ل واألنبياء ع يهم الصالة والسالم، وأن اللاللة ه  نيامة عن ااحب اليرل ل  حفظ الدين و يا ة الدنيا. لقد أاب  القهاء 

ا ة الحج وجباية اللرا  وه ا األمو  الكبيرة يرس   أن يقوم مها مند جا  ليها شأنه ل  ذلك شأن الواليان الدينية األخر  كالصالة وإم

شلص ممفر ا، لمن الطبيس  أن يقوم مها من ذوي اللبرة والكفاءة واألمانة ع يها، وأن يقوم ااحب الوالية أي من ول َّ منصب 

 .ب623(القهاء أن يحا ب من والا

ريم  وض  الصو ة المنالية لرطبي) السدالة أي الحكم مالسدل، وأن  ر  وا يان السامقة واألحكام و يرها مما و   ل  القرآن الك

األمانان إلس أه ها حرس  سو  السيا ة السا لة ويكون القهاء قد  م  أ ية وظيفره ع س ألهل طري) وأ  م طري)  حق) ل بير 

 .ب624(المص حة السامة

 مشروعية القضاء في السنة النبوية المطهرة :

ب  بين ميروعية القهاء ولها  الالن عدة منها خطو ة القهاء، والررهيب من ا جرراء يرة عن   ول هللا (لقد  ويي أحا ي  كن

 .ب625(ع س القهاء، ومنها أجر المجرهد، ومنها ل  أاول المحاكمان

 .ب626(ب ب (من ول  القهاء لقد ذم  مغير  كينب... لقد  وي عن الر ول (بخلورد القضاءمما يرس ) 

ب قال ب (القهاة سالسة ب لقاضيان ل  النا ، وقا  ل  ... لقد  وي عن   ول هللا (بالترويب من اإلجتراء على القضاءومما يرس ) 

الجنة، لأما ال ي ل  الجنة ب لرجل عر  الح) لقهس مه. وأما ال  ان ل  النا  ب لرجل عر  الح)، لجا  ل  الح)، و جل قهس 

 .ب627(ع س جهل، لهما ل  النا ب

... ح  ا  الم ا نسان، ل  القرآن والسنة، ع س البح  والد س واال رنباط واالجرها ، والمجرهد المد أن بأجر المجتهد ) ومما يرس

. وله ا قال   ول ب628( رولر ليه شروط منها الس م مالكراب والسنة، ومأقوال السامقين، وقوة السقل الر   ؤ ي إلس القد ة ع س االجرها 

 .ب629(الحاكم، لاجرهد، لأااب، ل ه أجران، وإذا حكم لاجرهد، لأخطأ، ل ه أجرب ب ب (إذا حكمهللا (

 …ومن  الالن ميروعية القهاء ل  السنة النبوية المطهرة أيها  

                                                        
 .39القااي، نظام اْل م يف الشريعة وال اريخ اإلسالمي، ص (622)
 .4ابن تي ية، تقي الدين، السياسة الشراية يف دصال  الرااي والراية، وار ال  اب العريب، )القاهرة، و. ت.(، ص (623)
 .5ابن تي ية، امل،در نفسه، ص (624)
 .40القااي، ظافر، املرجع السابق، ص (625)
ر دحياء الرتاث، )بلريوت، و. هل(، سنن أيب واوو، وا275أبو واوو، سلي ان بن األشعث السجس اع األزوي، )ت،  (626)

 .3571، رقم اْلديث 298، ص3ت.(، م
 .3573، رقم اْلديث 299، ص3أبو واوو، سنن أيب واوو، م (627)
 .44القااي، نظام اْل م يف الشريعة وال اريخ اإلسالمي، ص (628)
 .3574، رقم اْلديث 299، ص3أبو واوو، امل،در السابق، م (629)
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... ويرا  مها الطراي) الر  ينبغ  أن  ربع من  مداية المحاكمة حرس نهايرها وقد  ميي (ضواحن السدلب مالنسبة أصول المااكمات

 . وهناك أحا ي  نبوية شريفة كنيرة منها...ب630(المرلاامينل فريقين 

ب إلس اليمن قاضيا ، لق ي ب يا   ول هللا  ر  ن  وأنا حدي  السن وال ع م ل  ب قال ب مسنن    ول هللا (ب  ع   (قول   ول هللا (

يقهين حرس  سمع من ا خر كما  مسي من  مالقهاءم لقال ب (إن هللا  يهدي ق بك وينبي لسانك، لنذا ج س مين يديك اللصمان لال

 .ب631(األول، لننه أحر  أن يربين لك القهاءب. قال ب لما زلي قاضيا ، أو ما شككي ل  قهاء مسد

                                                        
 .45لسابق، صالقااي، ظافر، املرجع ا (630)
 .3582، رقم اْلديث 301، ص3أبو واوو، امل،در السابق، م (631)
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 القضاء من وظائف الخالفة الشرعية :

منصب ل فصل مين ، وهو من الوظاي  الداخ ة  حي اللاللة اليرعية، ألنه ب632(ا ف) الفقهاء ع س أن القهاء من لرو  الكفايان

 الناس ل  اللصومان مموجب األحكام اليرعية الر  نزلي مالقرآن الكريم وجاءن مها السنة النبوية المطهرة.

 .ب633(له ا السبب كان الل فاء ل  اد  ا  الم يباشرون القهاء مأنفسهم وال يجس ونه ميد  يرهم

 اء مسه مالمدينة وولس شريحا  مالبصرة وولس أما مو س األشسري ب عندما ولس أما الد وأول من لوضه ل غير  عمر من اللطاب (

 مالكولة. 

والسبب ل  ذلك أن الل فاء يباشرون السمل السيا   و يرا من األعمال مسد الفروحان السرمية ا  المية، لكانوا يسينون لهم نواما ، 

والنايب المنس ين هو القاض 
 .ب634(

 القضاء في الشريعة اإلسالمية :

. لالقهاء من ب636(وه  من أشر  السبا ان وألهل القرمان ب635(اء من أجل الفرايال ل  اليريسة ا  المية مسد ا يمان مااالقه

. وقـد أمر هللا  بحانه و سالس جميع    ه ع يهم السالم مالقهاء. لقال عز وجل ب  ومن لم ب637(عمل الر ل واألنبياء ع يهم السالم

 .ب638(م الكالرون يحكم مما أنزل هللا لأولاك ه

وأجمع لقهاء المس مين ع س ميروعية القهاء، وقالوا إن القيام مه لر  من لرو  الكفايان مس  ين ذلك مأن أمر الناس ال يسرقيم 

. وأنه من الوظاي  الداخ ة  حي اللاللة اليرعية، ألنه منصب ل فصل مين الناس ل  ب639(مدونه ليكون واجبا  كفاييا ، كالجها  وا مامة

 .ب640(اللصومان مموجب األحكام اليرعية المنزلة مكراب هللا  بحانه و سالس وجاءن مها السنة النبوية المطهرة

                                                        
 .34، ص9ابن قدامة، املغين، ج (632)
 .35، ص9ابن قدامة، امل،در نفسه، ج (633)
 .3، ص7هل(، بدائع ال،نائع يف ترتي  الشرائع، ج587ال اساع، اإلمام االء الدين أيب ب ر بن مسعوو، )ت،  (634)
هلل(، أوب الققلاء، خقيلق 642اْل وي الشافعي، شهاب الدين أيب دسحاق دبراهيم بن ابد هللا، )ت، ابن أيب الدم  (635)

 .35م(، ص1975: حم د م،طفى الرحيلي، ه ع اللغة العربية، )ومشق، 
 .59، ص16، وار املعرفة، )بريوت، و. ت.(، ج2هل(، املبسو ،  490السرخسي، لس الدين، )ت،  (636)
 .9 د، عريخ الققاء يف اإلسالم، املطبعة امل،رية األهلية، )القاهرة، و. ت.(، صارنوك، حم وو حم (637)
 .44سورة املائدة، اآلية  (638)
 .18الف اوي، ك ال انصر، النظام الققائي يف العهد الراشدي، ص (639)
، هلللل(، مقدملللة ابلللن خللللدون، مطبعلللة م،لللطفى حم لللد808ابلللن خللللدون، ابلللد اللللرمحن بلللن حم لللد بلللن خللللدون، )ت،  (640)

 .220)القاهرة، و. ت.(، ص
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، لالقاض  يسرمد مسينه الفكري والسقايدي من كراب هللا  سالس ب641(وأسبري ميروعية القهاء مالكراب الكريم والسنة النبوية وا جمال

اليلص  ال ي يروال إليه من ا ريساب أحكام السدالة من كراب هللا والسنة النبوية المطهرة ب ومن اجرها ا و يرة   وله الكريم (

 .ب642(( واء القولية أو الفس يةب

ب ل  إ نا  مهمة القهاء إلس الوالة وإلس الصحامة ل  األقاليم لها من األهمية الكبر  وك لك وكاني   ايل الل فاء الراشدين (

 .ب643(ن يكربها الل فاء ل والةالسهو  والمواسي) الر  كا

                                                        
هللل(، مغللين ا  للاج دىل معرفللة ألفللاب املنهللاج، مطبعللة م،للطفى البللايب، 977الشللربيين، حم للد الشللربيين اخلطيلل ، )ت،  (641)

 .272، ص4م(، ج1958)القاهرة، 
سللالم، البلاجي، حم لوو حم لد، نظللام الققلاء يف اإلسلالم ضلل ن ك لاب املرصلفاوي، مجلال صللاوق، نظلام الققلاء يف اإل (642)

 .205ص
 .52م(، ص1962الع ي ي، توفيق، الرااي والراية، مطبعة أسعد، )بغداو،  (643)
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 وما يتعلق بمشروعية القضاء باإلجماع :

. ول  ب644(ب قال ب (إن هللا عز وجل مع القاض  ما لم يجر، لنذا جا  مر  هللا منه، ولزمه الييطان بلقد  وي عن   ول هللا (

 .ب645((يد هللا مع القاض  حين يقه ب…  واية أخر 

ب، ع   من أم  طالب ال الصحامة من القهاء مين الناس ل  حيا ه، لقد أ م  عمر من اللطاب (ب مهد لبسكما أن الر ول محمد (

)) ب، ومساذ من جبل) ب، وعراب من أ يد  ب جميسهم قاموا مأعمالهم القهايية الر  جاءن مرطامقة ومكم ة مع   ك الواايا الر

 ذكرناها.

ب قال ب (من ول  من يرولس ه ا الوالية وهو ليس أهل لها، لقد  وي عنه ( ب  ح  كما و  ن جم ة أحا ي  نبويـة عن الر ول (

 .ب646(القهاء لقد ذم  مغير  كينب

ب ب (ما من حاكم يحكم مين الناس إال جاء يوم القيامة وم ك أخ  مقفاا، سم يرلع  أ ه إلس السماء، لنن قال ألقه، ألقاا ل  مهواة وقوله (

 .ب647(أ مسين خريفا ب

حا ي  اليريفة السامقة إلس خطر القاض  ال ي يحكم مالجو  والسالم ال ي يفر  عن جهالة، ل  ه ين الصنفين جاء الوعيد و يير األ

 .ب648(ماألحا ي  اليريفة

وللطو ة ه ا المنصب، منصب القهاء، جس ي الكنير من الفقهاء والصحامة يكفون عن ه ا المنصب ويرلهون  وليه، ملالة  

ليه خطرا  عظيما  لما يلا  ليه ع س من يروالا أن ال يب ل كل جهدا المسرطال ل واول إلس الح) ل  حكمه، أو ال و هبة  وخولا  ألن 

ب عندما أ ا ا لمنصب ب، إلس الل يفة عنمان من عفان (. كما هو ل  اعر ا  عبد هللا من عمر (ب649(يكون أهال  لوالية القهاء

 .ب650(القهاء

                                                        
هلللل(، السللنن ال لللربإ، وار الف للر للطباالللة، )بلللريوت، و. 458البيهقللي، أبلللو ب للر أمحلللد بللن اْلسلللني بلللن الللي، )ت،  (644)

 .200747، رقم اْلديث 34، ص15ت.(، ج
، وار دحيللاء الللرتاث العللريب، 3هلل(، مسللند اإلمللام أمحللد،  241يباع، )ت، املسلند، أمحللد بللن حنبلل  أيب ابللد هللا الشلل (645)

 .414، ص5(، ج1994)بريوت، 
 .3571، رقم اْلديث 298، ص3أبو واوو، سنن أيب واوو، م (646)
هلل(، سللنن ابلن ماجلة، وار الف للر للطباالة، )بللريوت، و. 275ابلن ماجلة، أبللو ابلد هللا حم للد بلن يزيلد القللزويين، )ت،  (647)

 .2311، رقم اْلديث 775، ص2ج ت.(،
 .77الف اوي، ك ال انصر، النظام الققائي يف العهد الراشدي، ص (648)
 .17زيدان، ابد ال رأل، نظام الققاء يف الشريعة اإلسالمية، ص (649)
 .73الف اوي، النظام الققائي يف العهد الراشدي، ص (650)
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ب القرآن المنزل ع يه من هللا  بحانه و سالس عن طري) ا  الم  ل  عصر الر ول (إن مصا   الريريع  …واللالاة

. ول  عهد الل فاء الراشدين كان القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة  واء الرقريرية أو الفس ية وأضي  ا جمال سم ب651(الوح 

 لجأوا إلس القياس.

ها ما جاء مرس قا  مالسقيدة، ومنها ما جاء مرس ) مالسبا ان كالصيام والصوم، وجاء لالقرآن الكريم جاء مأحكام كنيرة ومرنوعة، من

مأحكام  نظيم عالقـة الفر  مالفر ، وأحكام قرآنية جاءن  رس ) مرنظيم الحكم، وقد جاءن أحكام القرآن الكريم   سا  البيرية مالدنيا 

 .ب652(وا خرة

. وقد و  ن ل  القرآن الكريم أ لة ع س ب653(ب  ير القرآن من قول أو لسل أو  قريرم (أما السنة النبوية، ما اد  عن الر ول الكري

 .ب654(إن هو إال وح  يوحس أن السنة مصد  من مصا   الريريع ا  الم  كما ل  قوله  سالس ب  وما ينط) عن الهو  

 ة الرجول إليها لمسرلة األحكام اليرعية هو وجوب األخ  ماألحكام الر  جاءن مها السنة النبوية المطهرة وضرو …وا جمال

، وييررط مالمجرهدين أن ب655(ب كمرح ة  يريسية طبيسية المد منها مع  جد  الوقايعوالسمل مها. وقد مدأ ا جمال مسد ولاة الر ول (

 .ب657(وأن يكون اال فاق ع س حكم شرع  ب656(يكونوا مس مين وأن يكون ا جمال ل  عصر من السصو 

لهو أن الوقايع الر  جاء مها نص من كراب هللا أو  نة   وله أو  ناولها إجمال لم  رناول واقسة مسينة. سم  وجد واقسة  …أما القياس

. ومسال الفقهاء يط قون ك مان مرا لة ل قياس منل ب658(مسينة و   مها نص ولكنها  رساو  مع الواقسة األولس ل  الس ة والحكم

القياس ال ينبي حكما  وإنما يكي  عن حكم كان سامرا  ل مقيس، لالقياس مظهر ل حكم وليس منبي ا لحاق أو الرسوية، ومه ا يكون 

 .ب659(له

 

 الذي هو أول أعضاء ديوان القضاء( :شروط القاضي )

                                                        
، 1م(، ج1951مطبعللة م،للطفى البللايب اْلللليب، )القللاهرة، ، شللركة م  بللة و 3السلليوطي، اإلتقللان يف الللوم القللران،   (651)

 .107-85م(، ص1999. وينظر : ك ابنا، اقوبة جرلة الزان، مطبعة شركة الش س، )بغداو، 50ص
 .242، ص1م(، ج1970اووة، ابد القاور، ال شريع اانائي اإلسالمي، مطبعة النع ان، )النجف،  (652)
 .241، ص1، جاألموي، األح ام يف أصول األح ام (653)
 .4-3سورة النجم، اآلي ان  (654)
، مطبعلة 1ابن القيم، لس الدين أبو ابد هللا، أالالم امللوقعني الن رب العلاملني، خقيلق : حم لد حميلي ابلد اْل يلد،   (655)

 .63، ص1م(، ج1955امل  بة ال جارية ال ربإ، )القاهرة، 
، وار اْلريللة لطبااللة، )بغللداو، 1ال شللريع اإلسللالمي،   ال بيسللي، محللد ابيللد، أصللول األح للام وطللرق االسلل نبا  يف (656)

 .79م(، ص1975
 .87م(، ص1966، وار املعارف، )القاهرة، 1م ويل، ابد اْل يد، مباوئ نظام اْل م يف اإلسالم،   (657)
، 2م(، ج1937، امل  بلللة ال جاريلللة، )القلللاهرة، 1هلللل(، املس ،لللفى،  505الغلللزايل، حم لللد بلللن حم لللد الغلللزايل، )ت،  (658)

 .54ص
 .42م(، ص1970، وار القلم للطبااة، )ال ويم، 9خالف، ابد الوهاب، أصول الفقه،   (659)
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ال ، ب أن يكون مس ما ، مالغا ، عاق ب660(ا ف) جمهو  الفقهاء ل   حديد اليروط الواجب  ولرها ليمن يرولس القهاء ومن ه ا اليروط

 .ب661(حرا ، عدال ، مجرهدا ، عالما  ماألحكام اليرعية ليكون أهال  له ا الوظيفة اللطرة

                                                        
هلللل(، األح لللام السللللطانية، مطبعلللة م،لللطفى البلللايب، 450امللللاوروي، أبلللو اْلسلللن اللللي بلللن حم لللد بلللن حبيللل ، )ت،  (660)

 .65م(، ص1960)القاهرة، 
 .242م(، ص1969غداو، ، )ب2الناهي، و. صال  الدين، ن،وص قرانية وشراية،   (661)
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 اإلسالم : -1

لال يجوز ل كالر ( ير المس مب أن يرولس منصب القهاء مين المس مين ما فاق الفقهاء لقوله  سال ب  ولن يجسل هللا ل كالرين ع س 

أحكام اليريسة ا  المية واللو  من هللا  بحانه و سالس يمنسه من أن يحيد عن  ساليم  . وألن القاض  يطب)ب662(المؤمنين  بيال 

،  ير أن ب664(، ولم يلر   الفقهاء ل  ه ا اليرط.وع س الر م من أن الحنفية أجازوا مرق يد ال م  القهاء ع س أهل ال مةب663(ا  الم

 .ب665(م إال المس مالراج  قول الفقهاء ال يجوز أن يرولس القهاء ل   ا  ا  ال

 البلو  والعقل : -2

، ب667(، وال  جوز والية القهاء ل صغا  ألنه  ير مك   و ير مد كب666(لقد يحرا  القاض  إلس أن يرولر ليه  جاحة السقل المد ك

 وينسدم  ول  القهاء ل مجنون، لهال  عن  ولر الفطنة والنباهة وال كاء ل روال لحل ا شكاالن.

، ألن القهاء من ماب الواليان ب669(، إذ ال  جوز لمن يكون لاقد الحرية (السبدبب668(بالغ الساقل أن يكون حرا  وييررط مالقاض  ال

 .ب670(وليس ل سبد أ نس والية، وال يم ك الوالية ع س نفسه

                                                        
 .141سورة النساء، من اآلية  (662)
 .26زيدان، ابد ال رأل، نظام الققاء يف الشريعة اإلسالمية، ص (663)
 .2، ص7ال اساع، بدائع ال،نائع، ج (664)
، 8هللل(، ا لللى ابآلار، وار الف للر للطبااللة، )بللريوت، و. ت.(، ج456ابللن حللزم، الللي بللن أمحللد بللن سللعيد، )ت،  (665)

 .163ص
 .37م(، ص1979أبو فارك، و. حم د ابد القاور، الققاء يف اإلسالم، مطبعة األق،ى، )ا ان،  (666)
 .65املاوروي، األح ام السلطانية، ص (667)
 .25زيدان، ابد ال رأل، املرجع السابق، ص (668)
 .243الناهي، و. صال  الدين، ن،وص قرانية وشراية، ص (669)
 .635، ص1املاوروي، أوب القاضي، ج (670)
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 العدالة : -3

، ب671(رلع عما يقدح ل  المروءةأي أن يكون القاض  ال ي يرولس القهاء ممرنسا  عن ا  كاب الكباير وعدم الوقول ل  الصغاير والر

س لاليلص الفا ) ال يرولس القهاء لقوله  سالس ب  يا أيها ال ين آمنوا إن جاءكم لا ) منبأ لربينوا أن  صيبوا قوما  مجهالة لرصبحوا ع 

ن الحنفية لم  يررط .  ير أب673(. والفا ) ال يص  أن يكون شاهدا ، كي  الحال وأن يرولس القهاء لال يجوز ه اب672(ما لس رم نا مين 

، لقالوا مجواز  ق يد الفا ) القهاء ب674(ه ا اليرط ل   ول  القهاء ألنه من شروط الكمال وأحكامه نال ة إذا لم  سدو حدو  اليرل

 .ب675(و نفي  أحكامه إذا لم يجاوز ليها حدو  اليرل

 من بروط القاضي أيضاً سالمة الاواس : السمع والبصر : -4

 ال يجوز واليرهما. ب678(والحنفية ب677(واليالسية ب676(يص حان ل قهاء لفقدهما الحا رين، وعند جمهو  الحنام ة لاألعمس واألام ال

لال يجوز  ولية األام ألنه ال يسمع كالم اللصمين، وال يجوز  ولية األعمس ألنه ال يسر  المدع  من المدعس ع يه، وال المق ر وال 

 و ع يه، وال يجوز  ولية األخرس ألنه ال يمكنه النط) مالحكم وال يفهم جميع الناس إشا ا ه.المقر  له، وال الياهد من اليهو  له أ

لنذا ول   أحد من هؤالء، لال يص  قهاؤا وال ينف ، وا ردل الجمهو  ع س   ك اليريطة، لهال  عما  قدم مأن ه ا الساهان  منع من 

 .ب679( ة والية خااة والقهاء والية عامةقبول اليها ة لرمنع من القهاء من ماب أولس، ألن اليها

، أي أن الجميع اشررطوا ل  القاض   المة الحواس لقالوا ب يجب أن ب680(وقد جوز مسال لقهاء اليالسية أن يكون األعمس قاضيا  

 .ب681(يكون مرك ما   ميسا  مصيرا  

 برط االجتهاد : -5

                                                        
 .6سورة اْلجرات، اآلية  (671)
 .4، ص9ابن قدامة، املغين، ج (672)
 .134، ص1السرحان، مقدمة ك اب أوب الققاء البن أيب الدم، ج (673)
 .226، ص8هل(، بداية ا  اج دىل شر  املنهاج، ج1004الرملي، شهاب الدين أمحد، )ت،  (674)
ر أيب القياء سيدي خلي ، مطبعلة النجلا ، )ليبيلا، و.ت.(، ابن اْلطاب، ابد هللا حم د، مواه  االي  لشر  خم ، (675)
 .87، ص6ج
هللل(، العللدة شللر  الع للدة يف فقلله اإلمللام أمحللد بللن حنبلل ، 556املقدسللي، هبللاء الللدين ابللد الللرمحن بللن دبللراهيم، )ت،  (676)

 .621هل(، ص1382املطبعة السلفية، )القاهرة، 
 .4، ص9ابن فرحون، تب،رة اْل ام، ج (677)
 .4، ص9، بدائع ال،نائع، جال اساع (678)
 .14م(، ص1984املرصفاوي، مجال صاوق، نظام الققاء يف اإلسالم، دوارة الثقافة والنشر، )السعووية،  (679)
 .41، ص9ابن قدامة، املغين، ج (680)
 .31زيدان، ابد ال رأل، نظام الققاء يف الشريعة اإلسالمية، ص (681)
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، ومه ا قال ا مام مالك واليالس  وامن حنبل واحرجوا مقول ب682(ق دا  ييررط ل  القاض  أن يكون مجرهدا  وال يجوز أن يكون عاميا  م

. ولم يجوز الفقهاء أن يكون القاض  مق دا  عاميا  ألن المفر  ال يجوز أن يكون مق دا ، ب683(هللا  سالس ب  وأن احكم مينهم مما أنزل هللا 

 .ب684(والقاض  وظيفره ا لراء، ل لك يجب أن يكون مجرهدا  

الحنفية االجرها  ليس شرطا  لرول  القهاء، ألنه يمكن ل قاض   ير المجرهد أن يقه  مس م  يرا مالرجول إلس لرو   يرا  وقال لقهاء

، وألن الغر  من القهاء لصل اللصومان لنذا أمكن ذلك مالرق يد جاز، وهو ممكن مالرجول إلس لراوي الس ماء ب685(من الس ماء

 .ب686(وأقوالهم

، لكن إذا ب687(جوز  ق يد القهاء ل مق د عند الهرو ة ليقه  مفرو   يرا ال ي ق دا أو مالميهو  من م هبهوقال مسال الس ماء ب ي

 .ب688(وجد المجرهد لال يجوز  وليه القهاء ألنه ال ضرو ة لروليه مع وجو  المجرهد

 بروط ال كورد : -6

ا أمرهم ، وب689(ال كو ة شرط عند جمهو  الفقهاء. إذ ال يجوز  ق يد المرأة القهاء حجرهم الحدي  النبوي اليري  ب (ما أل   قوم ولو 

ب وال عن . وله ا لم ينقل عن النب  (ب691(. ومأن المرأة ال  ص   لإلمامة السظمس أي  يا ة الدولة وال الوالية ع س الب دانب690(امرأةب

ا امرأة قهاءا  وال والية م د أحد من خ فايه الراشدين من مسدا أنهم ولو 
 .ب692(

ض  يحرا  إلس ملالطة الرجال من الفقهاء واليهو  واللصـوم، والمرأة ل  األال ممنوعة من ملالفة الرجال لما يلا  ع يها والقا

. وقد قال لقهاء الحنفية ب مجواز أن  كون المرأة قاضية ل   ير الحدو  ب693(من الفرنة مسبب ه ا الملالفة الر  ال ضرو ة لها

 .ب694(ه ا الجنايان، ولها شها ة ل   يرها وأه ية القهاء  دو  مع أه ية اليها ة والقصـاص ألنه ال شها ة لها ل 

                                                        
 .29زيدان، املرجع نفسه، ص (682)
 .49ائدة، من اآلية سورة امل (683)
 .41، ص9ابن قدامة، امل،در السابق، ج (684)
 .3، ص7ال اساع، بدائع ال،نائع، ج (685)
 .226، ص8الرملي، هناية ا  اج دىل شر  املنهاج، ج (686)
 .25، ص1ابن فرحون، تب،رة اْل ام، ج (687)
 .30زيدان، ابد ال رأل، نظام الققاء يف الشريعة اإلسالمية، ص (688)
هلل(، بللوغ امللرام، وار اايلل ، 853حجلر، أمحلد بلن اللي بلن حجلر بلن أمحلد الشلهاب ال نلاع العسلقالع، )ت،  ابلن (689)

 .1298، رقم اْلديث 348)بريوت، و. ت.(، ص
الب اري، أبو ابد هللا حم د بن دااايل ، )ت، هلل(، صلحيح الب لاري، وار دحيلاء اللرتاث العلريب، )بلريوت، و. ت.(، ( 690)
( دىل كسللللرإ وقي،للللر، وسللللب  اْلللللديث أن أهلللل  فللللارك قللللد ملّ للللوا اللللليهم بنللللم  ب ك للللاب النلللليب )، اب10، ص5، ج3م

هللللل(، السللللنن ال للللربإ، وار الف للللر، )بللللريوت، و.ت.(، 458كسللللرإ. وأوروه : البيهقللللي، أبللللو ب للللر أمحللللد بللللن الللللي، )ت، 
 .100، ص15ج
اإلسلالم، رسلالة ماجسل ري، معهلد ال لاريخ  اا يلي، محيد رشيد ابد هللا، املباويء الققائية وأصول ا اك لات وصلدر (691)

 .3م(، ص1999العريب، )بغداو، 
 .40، ص9ابن قدامة، املغين، ج (692)
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امرأة من  –ب ولس اليفاء وقد جاء مالمح س ب وجاز أن     المرأة الحكم، وهو قول أم  حنيفة، وقد  وي أن  عمر من اللطاب (

ب ل  األمر مرهم إلس امرأةب، ق نا ب إنما قال ذلك   ول هللا (ب ب (لن يف   قوم ا ندوا أالسوق. لنن قيل قد قال   ول هللا ( –قومه 

، كما جاء ل  قوله  سالس ب  الرجال قوامون ع س ب695(السام ال ي هو اللاللة، ولم يأن نص ل  منسها أن     مسال األمو 

 .ب696(النساء 

 العلم باألحكام الشرعية : -7

، مع السقل والفهم ب697(جمال واالخرال  والقياس ولغة السرب والفقه و ير ذلكوييررط مالقاض  أن يكون عالما  مالكراب والسنة وا 

واألمانة، وأن يكون من أاحاب االجرها  لال يكون جاهال  ماألحكام اليرعية لقوله  سالس ب  هل يسروي ال ين يس مون وال ين ال 

 ال يسرطيع أن يحكم مما أنزل هللا ألنه ال يس مه.  ، والجاهلب699(وقوله  سالس ب  وأن احكم مينهم مما أنزل هللا … ب698(يس مون 

وأن يكون القاض  عالما  مال غة والكرامة، لال يص  أن يول  القهاء األم  حرس يسرطيع أن يرحد  ويسمع لغة المرلاامين ل  الب د 

 .ب700(ال ي يحكم ليه

 بروط أخرى : -8

، ال يطمع القوي ل  ماط ه، وال ييأس ب701( ، ولينا  من  ير ضس ه ا اليروط  رس ) ميلصية القاض  كأن يكون قويا  ل   ير عن

، وأن يكون من ذوي الفطانة واليقظة، ال يؤ س من  ف ة، وال يلـدل لغرة، عفيفا  و عا  مصيرا ، مسيدا  عن ب702(الهسي  من عدله

 .ب703(الطمع، حا ما  لألمو 

قرا  من يول  القهاء، كالوال  أو قاض  القهاة المد أن يجسل  إن ه ا اليروط الواجب  ولرها ليمن يرولس القهاء وك لك لصاحب

 .ب704(المفاض ة مين من يريد أن يسين ل  ه ا المنصب حرس يرم  رجي  من  رولر ليه ه ا اليروط الر  أشرنا لها

                                                                                                                                                                   
 .30زيدان، ابد ال رأل، املرجع السابق، ص (693)
 .4، ص7ال اساع، بدائع ال،نائع، ج (694)
 .429، ص9ابن حزم، ا لى، ج (695)
 .34سورة النساء، من اآلية  (696)
هل(، ك اب أوب الققاء، خقيلق : 642الشافعي، شهاب الدين أيب دسحاق دبراهيم بن ابد هللا، )ت، ابن أيب الدم  (697)

 .134، ص1م(، ج1984و. حميي هالل السرحان، مطبعة اإلرشاو، )بغداو، 
 .9سورة الزمر، من اآلية  (698)
 .49سورة املائدة، من اآلية  (699)
 .26، ص1ابن فرحون، تب،رة اْل ام، ج (700)
 .21، ص9قدامة، املغين، جابن  (701)
 .32زيدان، ابد ال رأل، نظام الققاء يف الشريعة اإلسالمية، ص (702)
 .226، ص8الرملي، هناية ا  اج، ج (703)
 .32زيدان، ابد ال رأل، نظام الققاء يف الشريعة اإلسالمية، ص (704)
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 فاء والوالة والقا ة اهرموا له ا االهرمام ماليروط المط ومة يبين لنا أهمية منصب القاض  ل  الدولة السرمية ا  المية، وكي  أن الل

ب من هللا  بحانه و سالس ألنه من م لك لرحقي) وإ  اء أ س السدالة الر  نا ن مها اليرايع السماوية، وما نزل ع س الر ول الكريم (

 يرولس أمر المس مين يسسس لرطبي) األحكام اليرعية و لع الظ م.

هاء ا  الم  كي  أن مسال الس ماء والفقهاء امرسدوا عن ه ا المنصب خولا  لنر  ل  الرا ي  السرم  ا  الم ، ول   ا ي  الق

و هبة  من هللا  بحانه و سالس، ليما أنه يسرطيع  طبي) شرل هللا أم أنه يلطئ ل  ه ا ويصيب ل  ذلك نريجة أهواء شلصية، و أينا 

 قاض  وليما من يرولس أمر المس مين.ا يان الكريمة واألحا ي  النبوية اليريفة الر  ح  ن من خطو ة منصـب ال

وقد يحرا  القاض  إلس أعوان لرسيير شؤون القهاء، ويحرا  إلس من يسرييرهم من الفقهاء ويسمون مياو وا  يوان القهاء، 

المقدس  ، كما هو ل  اعرما  القهاة ل  مييب705(ويحرا  القاض  إلس مسال األعوان من الكربة وا  ا يين والرنفي يين لرنفي  األحكام

 .ب706(ع س المسريا ين وذوي اللبرة ل  إادا  أحكامهم وإقرا  السدالة ممج سهم

                                                        
 .298، ص2م، ج1973العلي ي، األنس االي ،    (705)
 .312، ص1ق ،4املقريزي، السلو ، ج (706)
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 أدب القضاء :

مفهوم القهاء ل  اليريسة ا  المية هو  حقي) السدل والمساواة مين ألرا  المجرمع ونصرة المظ وم ع س الظالم، وإ جال الحقوق إلس 

 ن مالرجول إلس الكراب والسنة وا جمال والقياس.نصامها ومسرحقيها، ولال المنازعان واللصوما

وه ا ك ه ال يرحق) إال مسد أن يكون القاض  مكرمال  ل يروط الواجب  ولرها ليه، ويكون القهاة نزيهين وعفيفين ل   حريهم عن 

 .ب707(السدل، واالمرسا  عن الظ م، والمحاماة، ومسدهم عن اليبهان

وقوله  سالس ب … ب708(ه السزيز مرحقي) السدل مقوله  سالس ب  إن هللا يأمركم مالسدل وا حسان وقد أمر هللا  بحانه و سالس ل  كرام

 .ب709( وإذا حكمرم مين الناس أن  حكموا مالسدل 

ب ب (إن هللا مع القاض  ما لم يجر، لنذا جا  واألحا ي  النبوية اليريفة  ؤكد ع س  حقي) السدل وعدم الظ م والجو ، قال الر ول (

ب أيها  ب (القهاة سالسة ب إسنان ل  النا  وواحد ل  الجنة.  جل ع م الح) لقهس مه لهو ل  الجنة. وقال (… ب710(ه إلس نفسهبوك 

 .ب711(و جل قهس ل ناس ع س جهل لهو ل  النا . و جل جا  ل  الحكم لهو ل  النا . لق نا ب إن القاض  إذا اجرهد لهو ل  الجنةب

يا ه و  طره ويرسس  ل  ا رسمال   ك الس طة ويحكم مالظ م، يسد جو ا  وظ ما  وال يص   ذلك لكل قاض  يرجاوز لحدو  االح

 .ب712(الجو  إال السدل

لرطبي) السدالة مالمجرمع يرط ب نظاما  قهاييا  قايما  ع س السدل والمساواة، وقد أولي اليريسة ا  المية النظام القهاي  ل  الدولة 

 .ب713(مام وكل السناية، وقد  لع ا  الم من شأن القهاء وجس ه ل  أع س المرا بالسرمية ا  المية كل االهر

 أدب القضاة :

، ل يس من السهل ع س الناس أن يلهسوا ل  ب714(إذا كان الس م والسقل والجالل والوقا  من الصفان الرييسية الواجبة ل  القاض 

ويطرب ويمزح وي سب، ما لم يكن ه ا ا نسان ذا هيبة وجالل  منازعا هم وخصوما هم ألحكام إنسان من هم يأكل وييرب وي هو

و لسة ووقا  وله ل  نفو هم مكانة  امية واحررام كبير ألن الحكم مالسدل من افان هللا  بحانه و سالس ول لك وجب ع س القاض  

                                                        
 .218، ص1املاوروي، أوب القاضي، ج (707)
 .90سورة النح ، من اآلية  (708)
 .58سورة النساء، من اآلية  (709)
 .2312، رقم اْلديث 775، ص2ابن ماجة، سنن ابن ماجة، وار الف ر، ج (710)
 .2315، رقم اْلديث 776، ص2ابن ماجة، امل،در نفسه، ج (711)
 .66ة، صاملاوروي، األح ام السلطاني (712)
هلل(، روضلة الققلاة وطريلق النجلاة، مطبعلة أسلعد، )بغللداو، 499اللرحيب السل ناع، أبلو القاسلم اللي بلن حم لد، )ت،  (713)

 .219، ص1م(، ج1970
 .204م(، ص1973، )بغداو، 2، العدو 2فهد، بدري حم د، أوب الققاء، هلة املورو، اجمللد  (714)
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ندب إليه اليرل من مسط السدل وقد عر  الجرجان  أ ب القاض  مأنه ب الرزامه لما … ب715(أن يرص  مالصفان المسنوية السامية

 .ب716(و لع الظ م و رك الميل

وأ ب القاض  إذن هو الحدي  عن كل ما يرس ) مالقهاء ا  الم ، وما يسم ه القاض  ل   بيل الواول إلس الغاية الر  يطم  إليها 

الر  يقوم ع يها النظام القهاي  ل   المجرمع وه  مسط السدل و لع الظ م و رك الميل. وقد  صد  القهاة والفقهاء ليرح ه ا األ س

ا  الم ل  كرب الفقه، ماعربا  القهاء أحد لرول الفقه ممسناا السام. ل ا ال يوجد كراب لقه إال وليه ماب خاص ل  أ ب القهاء. ولما 

 .ب717(هاءكنر الكالم ل  القهاء و يسبي ا  اء،  أ  مسال الفقهاء إلرا  الرألي  ل  أ ب القهاء لكاني كرب أ ب الق

ب أ ما  ل قهاة يجب أن يرأ موا مها،  ساعد ع س  حقي) الح)، وإقامة  ب718(وذكر القاض  شهاب الدين أمو إ حاق إمراهيم من أم  الدم

، منها افان ل  نفس القاض ، كأن يقدم إلس ب719(السدالة ويسرسينون مها ع س لصل اللصومان ومها  ز ا  مجالس الحكام هيبة

 لنفس مطمان البال، ومنها آ اب  لص النواح  الريكي ية.القهاء وهو مسرقر ا

 ب ب720(وذكرن كرب الصحاح والسنن وذكر الس ماء ل  مصنفا هم آ اب يجب ع س القاض   عايرها والرقيد مها عند القهاء. منها

 عدم القضاء في حالة الغضب : -1

، ول   واية أخر  ال يقه  القاض  مين اسنين وهو ب721(ب قال ب (ال يحكم أحد مين اسنين وهو  هبانب وي عن   ول هللا (

 .ب722( هبان

ألن الغهب ينيأ من   يان الدم ليسمس الرجل عن مسرلة الح) من الباطـل، وشريسة هللا  بحانه و سالس قايمة ع س إحقاق الح) 

 ب، أن يقه  القاض  وهو ال يم ك نفسه ليحكم مالباطل.وإمطال الباطل. لمنع الر ول (

  يقضي حتى يسمع من الخصم اآلخر :أ  ال -2

 .ب723(ب قال ب (إذا  قاضس إليك  جالن لال  قه  لألول حرس  سمع كالم ا خر لسو   د ي كي   قه ب و  عن   ول هللا (

                                                        
 .122م(، ص1969ر اإلرشاو للطبااة، )بريوت، أرسالن، حم د شهري، الققاء والققاة، وا (715)
 .204فهد، بدري حم د، املرجع السابق، ص (716)
 .218، ص1املاوروي، أوب القاضي، خقيق : حميي هالل السرحان، ج (717)
 .26، ص1ابن فرحون، تب،رة اْل ام، ج (718)
 .136، ص1ابن أيب الدم، أوب الققاء، ج (719)
هل(، أققية رسلول هللا، خقيلق : حم لد األاظ لي، 497 حم د بن فرج املال ي، )ت، ابن الطالع، الشيخ أيب ابد هللا (720)

 .20وار ال  اب اللبناع، )بريوت، و. ت.(، ص
 .2316، رقم اْلديث 776، ص2ابن ماجة، سنن ابن ماجة، وار الف ر للطبااة، )بريوت، و. ت.(، ج (721)
 .1623، رقم اْلديث 776، ص2ابن ماجة، امل،در نفسه، ج (722)
 .3582، رقم اْلديث 300، ص3أبو واوو، السنن، ج (723)
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 التسوية في جلوس الخصمين بين يد  القاضي : -3

ايز مينهم. ألن ذلك يؤ ي إلس عدم إكرام أحد ب ل   ننه عن كيفية ج وس اللصوم أمام مج س القهاء وال  ملقد  ن الر ول (

ب أن اللصمين ومالرال  عدم  يجيسه ل  الظ م والرسدي ع س ا خرين.  و  عن عبد هللا من الزمير قال ب قهس   ول هللا (

 .ب724(اللصمين يقسدان مين يدي الحكم

 التسوية في النظر واإلبارد : -4

. ذلك لاال ب725(لقهاء مين المس مين ل يسدل مينهم ل  لحظه وإشا  ه ومقسدا ومج سهبب قال ب (من امر س ما وي عن   ول هللا (

 يروهم أحد اللصمين أن القاض  يميل إلس ااحبه ليهس  من مطالبة الح).

 عدم رفع الصوت على أحد الخصمين دو  اآلخر : -5

ال يرلسن او ه ع س أحد اللصمين ماال يرلع ع س ب ب (ومن امر س مالقهاء مين الناس، لوعن أم   مة قالي ب قال   ول هللا (

 .ب726(ا خرب

 من ه ا األحا ي  يره  أن الناس ل  أحكام الدين  واء ال لهل ليها ليري  ع ىميرو  وال لرليع منهم ع س وضيع.

 الزجر من استضافة أحد الخصمين دو  اآلخر : -6

 لله لقلال وهو مالكولة، سم قدم خصلما   ب  جل لقد قيل ب نزل ع س ع   (

ب نهانا أن ب ب أخصم أني، قال ب نسم قال ب لرحول لنن   ول هللا (له ع   (

 .ب727(نهي  اللصم إال وخصمه مسه

مالكولة لأقلام عنلدا  ول   واية أخر  قيل ب حدسنا  جل نزل ع س ع   

ب ب  حلول علن منزلل  للنن   لـول أياما ، سم ذكر خصومة له، لقال له ع ل ( 

 .ب728(ن ينزل اللصم إال وخصمه مسهب نهس أهللا (

 على القاضي أ  ال يسمع الدعوى من الخصمين حتى يجلسا : -7

قيل إن ذلك يجسل الطمأنينة ل  نفس اللصلم ليلؤ ي كلل مملا لديله مهلدوء 

 واطمانان.

                                                        
 .3588، رقم اْلديث 302، ص3أبو واوو، السنن، ج (724)
 (.21043، رقم اْلديث )136، ص15البيهقي، السنن ال ربإ، ج (725)
 (.21045، رقم اْلديث )137، ص15البيهقي، امل،در نفسه، ج (726)
 (.21057اْلديث )، رقم 142، ص15البيهقي، امل،در نفسه، ج (727)
 (.21056، رقم اْلديث )142، ص15البيهقي، السنن، ج (728)
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و وي عن ع قمة من وايل عن أميه وايلل ملن حجلر عنله قلال ب كنلي عنلد 

أي ا لرو   -دهما  ب إن هل ا انرلز  ب لأ اا  جالن يلرصمان لقال أحلالنب ( 

ع س أ ض  ل  الجاه ية وقال ا خر ب ه  أ ض  أز عها، قال ألك مينلةم  –

قال ب ال. قال ب ل ك اليمين. قال ب إنه ليس يبال  ما ح   ع يه، قال ليس لك إال 

 .ب729(ذلك

 التسوية بين الشريف والمشروف وبين العبد والار : -8

وي علن املن عملر  ضل  هللا عنهملا قلال ب قلال إن الناس ل   ين هللا. و 

 .ب730(ب ب (الناس كا مل الماية، ال يجد الرجل ليها  اح ةب  ول هللا (

ب ع لس الليمن قلال لله ب ب أنله عنلدما ا لرسمل ع يلا  (و وي عن النبل  (

 .ب731((قدم الوضيع قبل اليري ، وقدم الهسي  قبل القويب

 ريا  :أ  ال يقضي القاضي إال ووو ببعا   -9

قد و   أن هنلاك شلروط عيلرة لكملال القاضل  خمسلة منهلا ينرفل  عنهلا 

وخمسللة ال ينرفلل  منهللا ب أن يكللون  يللر محللدو ، و يللر مطسللون ملله للل  نسللبه 

ملوال ة ال سلان والزنلا، و يللر خطيلر، و يلر أملل  و يلر مسلرسف ، وأن يكللون 

 .ب732(لطنا  نزيها  مهيبا ، ح يما  مسرييرا  ألهل اع م والرأي

 .ب733(ب ب (ال يقه  القاض  إال وهو شبسان  يانب  ول هللا (وقال 

 أ  ال يقبل القاضي الهدية أل  حكمها حكم ربود : -10

ب، لقللال ب يللا أميللر وقيللل إن  جللال  كللان يهللدي إلللس عمللر مللن اللطللاب (

المؤمنين أقال ميننا قهاء لصال  كملا  فصلل الفلل  ملن الجل و ، قلال ب لكرلب 

 .ب734(قب وا الهدي لننها  شوةب إلس عماله ال  عمر (

لقد شد  القرآن الكلريم ع لس إحقلاق الحل) والمسلاواة ملين أللرا  المجرملع 

 والسنـة النبوية أكدن ع س ذلك والصحامة الكرام.

                                                        
 .3588، رقم اْلديث 302، ص3أبو واوو، السنن، ج (729)
 (.21041، رقم اْلديث )136، ص15البيهقي، امل،در السابق، ج (730)
 (.21038، رقم اْلديث )135، ص15البيهقي، امل،در السابق، ج (731)
 .110، صالقااي، نظام اْل م (732)
 (.21059، رقم اْلديث )142، ص15البيهقي، امل،در نفسه، ج (733)
 (.21062، رقم اْلديث )144، ص15البيهقي، السنن، ج (734)
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. ول   واية ب735(ب ب (لسنة هللا ع س الراش  والمر ي بقال   ول هللا (

 .ب736( ي بب ب (لسن   ول هللا الراش  والمر(أخر  قال   ول هللا 

ب ا رسمل عامال  ع لس الصلدقة، (و و  عروة من الزمير أن   ول هللا 

لجاءا السامل حين لرغ ملن عم له، لقلال ب يلا   لول هللا هل ا الل ي لكلم، وهل ا 

ب ب لهللال قسلللدن للل  ميلللي أميللك وأملللك (اللل ي أهللدي لللل ، لقللال   لللول هللا 

 .ب737(وانرظرن أيهد  لك أم الب

ل السامل نسرسم ه ليأ ينا ليقول ب ه ا من عم كم بب (أما مسد لما ما(وقال 

وه ا ال ي أهدي ل ، لهال قسد ل  ميي أميه وأمه. لنظلر هلل يهلد  إليله أم ال، 

والل ي نفلس محملد ميلدا، ال يقبللل أحلد ملنكم منهلا شللياا  إال جلاء مله يلوم القيامللة 

 .ب739(ب ب (هدايا األمراء   ولب(. وقال   ول هللا ب738(يحم ه ع س عنقهب

سرطيع أن نسرنرج من كل ما  قدم عن أ ب القهاء وآ اب القهاة ه  الصفان الواجب  ولرها ل   جال القهاء، وال  يب أن هنالك ن

افان أخالقية ينبغ  أن  رولر وإن لم يير إليها، لر ك ل  مكان البداهة، وال حاجة إلس النص ع يها ال من قريب وال من مسيد، وال 

هؤالء الرجال ال ين م ؤوا الدنيا عفة وطها ة وإينا ا  ومكا م األخالق، وحفظوا  –اد  ا  الم  –ة  يما ل   جال عصر النبو

 القرآن حفظ   اية ال حفظ  واية. وك لك السنة النبوية المطهرة، وأو وا القد ة السق ية ع س االجرها ، وم غوا أع س المرا ب.

والصفان الواجب  والرها ل  القاض  ل  لر  واحد من ألرا  المجرمع  وليس من الهين أن  جرمع كل اليروط المنصوص ع يها

 .ب740(ا  الم  ل  كل السصو ، وإنما نر  ألرا ا  قاليل هم ال ين ا رطاعوا وحدهم أن يجمسوا   ك الصفان

إن  مسني لكم خير أه  ب، ب إلس اليمن ومس  مسه كراما  يقول ليه ب (ب عندما أ   ه الر ول الكريم (لنر  الصحام  مساذ من جبل (

يكف  أن نس م أنه أحد السرة ال ين جمسوا القرآن الكريم. وقيل عنه ب إنه أع م األمة مالحالل والحرام. وناهيك مه ا الصفان السظيمة 

 .ب741(ب، والر  ينبغ  أن  كون ليما مسد نبرا ا  وقيا ا  ل  اخريا  القهاةالر  اجرمسي ل  شلص الصحام  مساذ من جبل (

ب مالناحية ب ي كر من افان القاض  أن ب ال يصانع، وال يها ل، وال يربع المطامع. لنظر  عمر (ك لك  عمر من اللطاب (

 .ب742(األخالقية ل  القاض  وماق  النواح  أو اليروط األخر  له  مفرو ا  منها

                                                        
 (.2313، رقم اْلديث )775، ص2ابن ماجة، سنن ابن ماجة، ج (735)
 (.3580، رقم اْلديث )300، ص3أبو واوو، السنن، م (736)
 (.21059، رقم اْلديث )142ص، 15البيهقي، امل،در السابق، ج (737)
 (.21059، رقم اْلديث )143، ص15البيهقي، السنن، ج (738)
 (.21060، رقم اْلديث )143، ص15البيهقي، املرجع نفسه، ج (739)
 .102القااي، نظام اْل م يف اإلسالم، ص (740)
 .70، ص1وكيع، أخبار الققاة، ج (741)
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(أخرر ل حكم مين الناس ألهل  عيرك ل  نفسك، ممن بإلس األشرر النلس  وال  مصر كراما ، جـاء ليه ب وكرب  ع   من أم  طالب (

ال  هي) مه األمو ، وال  محكه اللصوم، وال يرما   ل  الزلة، وال يحصر من الف ء إلس الح) إذا عرلـه، وال  ير  نفسه ع س 

صم، وأابرهم ع س طمع، وال يكرف  مأ نس لهم  ون أقصاا، وأوقفهم ل  اليبهان، وأخ هم مالحجج، وأق هم  برما  ممراجسة الل

 .ب743( كي  األمو ، وأارمهم عند ا هاح الحكم، ممن ال يز هيه إطراء، وال يسرمي ه إ راء، وأولاك ق يلب

 القضاء في بيت المقدس :

لقهاة، ل  السهو  السامقة ل دولة السرمية ا  المية، كاني الس طة المركزية ميد الل يفة، لالل يفة هو المسؤول عن إ ا ة البال  و سيين ا

 وكاني المؤ سان القهايية ومرا يم وشروط ومواافان  سيين القهاة ك ها  لهع إلس أ  وب واحد ل  جميع الواليان واألمصا .

 إال أن الحوا   الر  مرن مالدولة السرمية ا  المية كد ن افو ه ا األمة، لأحالي الوحدة إلس  جزية  حي أمير أو واٍل.

 ا الصرال مسد أن ذاقي األمرين أسناء الحروب الص يبية، والنرايج الر   ر بي عن واول مسال وكان ل قدس نصيب كبير من ه

القا ة واأل ر إلس   طة الواليان مملر   الطرق،   م أن مسهها شكل عامال  مساعدا  ل  حماية السرب ضد السدوان اللا ج ، وهو 

 السدوان البيزنط .

ها قيام الحكم الفاطم  وا رقالله عن الدولة السرمية ل  مغدا ، سم مج ء االح الدين إلس سم كاني األحدا  الكبيرة الر  نرجي عن

 الس طة مسد   س ة من الحروب مكنره من لر  السيطرة ع س مصر ومال  اليام.

مصر مركز ، وعندما  ولس الس طنة األيومية، أقام الم هب اليالس  مديا  ب744(كان الس طان االح الدين األيوم  شالس  الم هب

. ولقب هؤالء القهاة (مقهاة القهاةب ولاقي ب745(الس طنة. لسين قهاة شالسيين مسد أن كان القهاء ممصر ع س م هب ا  ماعي ية

مر برهم المنااب الدينية األخر ، وك فوا مرسيين نوامهم ع س المدن والواليان، لكان قهاة القدس اليري  يولون من قبل قاض  

، أما عن مج س القهاء ب746(ة الم هب اليالس  ل  الدولة األيومية، لقد كان مالقدس اليري  قاٍ  شالس  واحد مي). ونظرا  لسيا 

 .ب747(لقد ضم المدع  والمدع  ع يه أو وكي ه واليهو  السدول والكراب

  ماق  المدن، لهو يركون من والمد أن نيير هنا إلس أن الجهاز ا  ا ي ل  مدينة القدس كان كغيرا من األجهزة ا  ا ية الموجو ة ل

 الوال  ال ي يجمع مع واليره ل مدينة والق سة قيا ة الحامية أو الجيش. ويرم  سيينه من قبل   طان مصر حينا ، ومن قبل م ك  مي) حينا  

                                                                                                                                                                   

م(، 1996، وار اايلل ، )بلللريوت، 2قيللق : حم لللد أبللو الفقلل ،  (، هنللا البالغللة، خاإلمللام الللي بللن أيب طالللل  ) (742)
 .434، ص1ج
هل(، شر  هنا البالغة، خقيق : حم لد أبلو الفقل  دبلراهيم، 655ابن أيب اْلديد، أبو حامد، هبة هللا بن حم د، )ت،  (743)

 .102. وينظر : القااي، نظام اْل م يف اإلسالم، ص43، ص4م(، ج1965مطبعة ايسى البايب، )م،ر، 
 .10. وينظر : ابن امللقن، نزهة النظار، ص366، ص11ابن األيري، ال ام  يف ال اريخ، ج (744)
 .366، ص11ابن األيري، امل،در نفسه، ج (745)
 .119، ص2م، ج1973العلي ي، األنس االي ،    (746)
 .16ابن شداو، النواور السلطانية، ص (747)
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ل ميا كة ل   آخر، وحسب قوة الس طان وامردا   يطر ه، ونظرا  ألن الفررة كاني لررة ا رنفا  جها ي، وخرو  مسرمر من الوالية

 .ب748(الحروب والقرال، لقد كان الوال  يسين نواما  له وليس نايبا  واحدا  

أما الوظاي  الدينية ل  ميي المقدس، لمنها ب القاض  ال ي كان يق ـد مداية  من قبل الس طان ل  السصر األيوم ، سم أاب  يق د القاض  

 ، لكان قاض  قهاة  مي) يسين قاض  القدس.-أي مركزها  مي)  –حسب  بسية المنطقة، ومما أن القدس  ربع مال  اليام 

وكما كان النايب ينوب عن الوال ، لقد كان نايب القاض  يرولس مهامه ال  يما إذا كان القاض  قاض  السسكر والجند يلر  مع 

لا  ل حرم أم أوقالا  ل مدا س الس طان ل  حرومه. وي   القاض ، الناظر اليرع  ال ي يك   مرعاية األوقا   واء أكاني أوقا

 .ب749(والبيما  ران أو أوقالا  ل صولية والمغا مة

ونحن نسر  نيأة القهاء والرطو ان الر  لحقي مه من  … كان ميي المقدس  امسا  إلس مال  اليام ل  القهايا ا  ا ية، ومنها القهاء

 ني ه ا الفراو   س م الناس أمو  حيا هم الدينية والدنوية.، لكاب750(ب مالفرو  مين أاحامه ومين من يحكمونهمدأ   ول هللا (

ب ال يزال هو الد اية مالكراب والسنة والس م مالحالل والحرام، لكان أ  ب الصحامة ولما كان الفقه ل  مال  اليام ل  زمن الصحامة (

 .ب751(نال ين  اهموا ل  الحركة الس مية الدينية لقهاء، وكان منهم القهاة ومنهم المس مو

، وكان ب753(هـب18، ومن لقهاء الصحامة ماليام مساذ من جبل (ن، ب752(هـب أول قاٍ  ل  ل سطين32لكان عبا ة من الصامي (ن، 

ب قد مسنه إلس مكة. سم إلس اليمن ليفقه الناس ويرولس القهاء وقال ليه ب (الحمد ا ال ي ول)   ول هللا لما يرض    ول هللا (

وكان ل  قهايه … ب755(هـب32عويمر من قيس من أميـة من عامر (ن،  –ن قاضيا  ل يام الصحام  أمو الد  اء . وأول من عيب754(هللاب

 .ب756(يد أ الحدو  ماليبهان، وكان يكرا أن ينقر  الم نب م نبه ل  األمو  الر   سروجب الحد

                                                        
يف العهلللد األيلللويب، رسلللالة ماجسللل ري، ااامعلللة األرونيلللة، )ا لللان،  اْللللاج خليللل ، مقبوللللة حسلللن خليللل ، مدينلللة القلللدك (748)

 .77م(، ص1991
 .77اْلاج خلي ، مقبولة حسن خلي ، مدينة القدك يف العهد األيويب، ص (749)
 .14. وينظر : غوامنة، عريخ نيابة بيم املقدك، ص38، ص9ابن تغري بروي، النجوم الزاهرة، ج (750)
 .82ة العل ية يف الشام يف القرنني األول والثاع اهجري، صالزرو، خلي  واوو، اْليا (751)
 .386، ص1م، ج1973العلي ي، األنس االي ،    (752)
 .385، ص1العلي ي، األنس االي ، املرجع نفسه، ج (753)
 .1327، رقم اْلديث 616، ص3أخرجه : الرتمذي، ااامع ال،حيح، ج (754)
هللل(، عريللخ أبللو زراللة الدمشللقي، 281الللرمحن بللن ا للرو بللن ابللد هللا، )ت، أبللو زراللة الدمشللقي، اإلمللام اْلللاف  ابللد  (755)

 .48ص
، 10. وينظلللللر : ابلللللن اسلللللاكر، عريلللللخ مدينلللللة ومشلللللق، ج386، ص1م، ج1973العلي لللللي، األنلللللس االيللللل ،    (756)

 .522ص
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ال ي  ولس القهاء ل  خاللة  عنمان من عفان  ب757(ومن ال ين أسروا ل  الفقه ل  مال  اليام من الصحامة (زيد من سامي األنصا يب

)كما كان (قبيصة من ذؤيبب ملرصا  مقهاء زيد امن ب758(ب. وقد أسر زيد من سامي ل  عد  من الرامسين ل  اليام مالفرو  والقهاء ،

 .ب759(سامي حرس قيل إنه ب كان أع م الناس مقهاء زيد من سامي

، و(يحيس من ب762(، و(يحيس من قيس من حا سةبب761(، و(عقبة من قيسبب760(مقر ب(عبد هللا من عامر ال… ومن قهاة مال  اليام

 .ب765(، و(ز عة من سوببب764(، و(مالل من أم  الد  اءبب763(يحيسب

هـب إلس  دة اللاللة أضفس ع س القهاء شياا  جديدا  منزاهة القهاء و حقي) 101-99وممج ء الل يفة السا ل عمر من عبد السزيز (

مين الرعية، لقد كان من أعظم لقهاء مال  اليام، لال يجا ل أو يناقش ل  الرأي واالجرها  إال مسـد أن يسرند إلس السدل والمساواة 

. وكان من  أيه أنه إذا لم يوجد الحكم ل  كراب هللا وال ب766(بالكراب والسنة، وقد كرب إلس عماله ال أحد ي غ   نة  نها الر ول (

 .ب767(دا أن ير  ما ليه اال  األمة ل  األحكامل  السنة، لمن واجب ا مام وحـ

وقد از ا  االهرمام مالقهاء من قبل الل يفة (عمر من عبد السزيزب ال ي كان ينظر إلس القهاء ممنظا  المهامة وا جالل ويسدا  كنا  

وال ب  كن، و(القاض ب  كن، من أ كان الس طـان، وقد مس  مر الة إلس أحد عماله ب أن ل س طان أ كانا  ال ينبي إال مها، (لال

 . كما حظ  القهاء ل  عصرا ماال رقالل وأاب  مركز القاض  أكنر  لسة.ب768(و(ااحب ميي المالب  كن، والركن الرامع (أناب

وكان يؤكد ع س أن اللصال الحميدة إذا ما  ولرن ل  القاض  وه  ب الس م مما كان قب ه من أحكام، ونزاهة عن الطمع، وح م ع س 

لنن القاض  يكون أهال  ل نظر ل  اللصومان والمظالم، لهال  عن أن  ب769(م، وإقرداء ماأليمة، ومياو ة أهل الرأي والس ماللص

الل يفة كان يؤكد ع س مبدأ اليو   ل  القهاء ومالرال   صب  األحكام م زمة، لبسد الرجول إلس الكراب والسنة ولراو  الل فاء 

                                                        
 .27م(، ص1981املسعووي، ال نبيه واإلشراف، م  بة اهالل، )بريوت،  (757)
هلل(، هتلذي  ال هلذي ، وار ال  ل  العل يلة، )بللريوت، 852ب اللدين أيب الفقل ، )ت، ابلن حجلر العسلقالع، شلها (758)

 .343، ص3م(، ج1994
 .343، ص3ابن حجر العسقالع، امل،در نفسه، ج (759)
 هل(.118. وقد توىل الققاء بعد بالل أبو الدرواء وقد تويف ابد هللا اام )4ابن طولون، ققاة ومشق، ص (760)
 .347، ص13مدينة ومشق، جابن اساكر، عريخ  (761)
 .312، ص2وكيع، أخبار الققاة، ج (762)
 .206، ص3وكيع، امل،در نفسه، ج (763)
هلللل( يف ومشلللق ويلقلل  ابألن،لللاري، وقيللل  دنلله كلللان أملللريا  اللللى 65تللوىل الققلللاء بعلللد النع للان )بشلللري بلللن سللعد، ت،  (764)

 .1هل(. ينظر : ابن طولون، ققاة ومشق، ص92ومشق، )ت، 
 هل(.121. وقد توىل الققاء يف أايم الوليد وقد تويف اام )6مل،در السابق، صابن طولون، ا (765)
 .34، ص2القرطيب، جامع ألح ام القران، ج (766)
 .89الزرو، خلي  واوو، اْلياة العل ية يف الشام يف القرنني األول والثاع اهجري، ص (767)
 .1366، ص9الطربي، عريخ الرس  وامللو ، ج (768)
 .39عريخ الفقهاء يف اإلسالم، صابن ارنوك،  (769)
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أهل الس م والرأي حرس ال يجرهد القاض  ل   أي يكون ملالفا  لواقع، لقال ب القهاء إ بال ما ل   الراشدين، يهي  إلس ذلك مياو ة

 .ب770(كراب هللا سم القهاء مسنة   ول هللا سم محكم األيمة سم ا ريا ة أهل الس م والرأي

يقول عن افان القاض  ب سال   –ب قاض  ل سطين ل  عهد الل يفة عمر من عبد السزيز ( – ب771(وكان عبد هللا من موهب اليام 

 .ب772(إذا لم  كن ل  القاض  ل يس مقاض ، يسأل وإن كان عالما ، وال يسمع من أحد  عو  إال مع خصمه، وال يقه  إال مسد أن يفهم

وكان الوالة لقد كان القهاء ل  ميي المقدس جزءا  أ ا يا  من القهاء ل  الدولة السرمية ا  المية ل   طبي) الريريسان القهايية، 

 .ب773(والقهاة يرجسون إلس مغدا  أو المدينة ل حصول ع س إجامان لبسال األمو  الر   واجههم

هـ لغاية عام 492النظم السائدة في القدس خالل الغزو الصليبي للفترة من عام 

 هـ :583

ل  ا  ا ة  ب774(ظام ا قطاع  الص يبـ هـب مالن583-492ا  بطي النظم القهايية السايدة ل  ميي المقدس، لررة الغزو الص يبـ  (

ع س مجموعة من النظم السيا ية والقهايية وا  ا ية والسسكرية المنبنقة عن النظام ا قطاع  ل  أو ما، ومنها النظام الم ك  

 .ب775(الو اس ، والنظام القهاي ، والنظام ا  ا ي، والقو  المحا مة

االجرماع  المسرمد ع س نظام قهاي  يلهع له الجميع، وع س مجموعة قوانين  ميي  لقد ا بع الص يبيون النظام الم ك  الو اس 

 ب777(أو   رو  ميي المقدس وضسي أ سها ل  عهد الم ك حام  القبر المقدس (جو لري  ي مويونب ب776(مقوانين ميي المقدس

قدس سال  إما ان ه  (الرها، وإنطاكية، وقسمي المم كة إلس أ مسة إقطاعيان (يالا، الل يل، ايدا، الكركب وقد  بسي ميي الم

ب وأن يرولس الم ك منااب و  طان هامة، كقيا ة منصبا  من قبل السيد المسي  ( -منظرهم  –وطرام سب، وعد منصب الم ك 

 .ب778(الجيش السام و يا ة النظام السام، إال أنه كان يرمرع مس طان محدو ة

 : (779)النظام القضائية وأنواع المااكم الصليبية

                                                        
 .84، ص1القرطيب، امل،در السابق، ج (770)
 .84، ص1القرطيب، امل،در السابق، ج (771)
 .139، ص2الذهيب، عريخ اإلسالم، ج (772)
 .42النباهي، عريخ ققاة األندلس، ص (773)
بعللللة املعللللري، )السللللعووية، حم للللوو، شللللفيق جللللابر، القللللدك خللللم اْل للللم ال،لللللييب ووور صللللال  الللللدين يف خريرهللللا، مط (774)

 .97م(، ص1989
 .97حم وو، شفيق جابر، املرجع نفسه، ص (775)
 .87اليوسف، ابد القاور أمحد، االقات بني الشرق والغرب، )بريوت، و. ت.(، ص (776)
 .88اليوسف، ابد القاور أمحد، املرجع نفسه، ص (777)
 .480، ص2رنسي ان، عريخ اْلروب ال،ليبية، ج (778)
 .482، ص2املرجع نفسه، ج رنسي ان، (779)
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المحكمة الس يا ب  سقد مريا ة الم ك وه  أع س   طة قهايية ل  الدولة وأعهاؤها هم كبا  ا قطاعيين وييهد ج سا ها مسال  .أ

. ومن مهامها  وضي  القوانين و فسليرها، والسملل ع لس إزاللة الرناقهلان وحلل الميلاكل ملين ب780( جال الجاليان األجنبية

 .ب781(و وجه السيا ة السامة ل مم كةالنبالء. وأابحي ذان   طان  يريسية 

ب. المحاكم الصغر  ب  كون عا ة ل  المدن ويرأ ها نايب الم ك ويساعدا ل  إادا  أحكامه اسنا عير مح فا ، من مهامها النظر 

 .ب782(ل  القهايا المقامة من  ير النبالء

لسامة، وكل لر  يح   ع س الكراب المقدس، المس م  . المحاكم المح ية أو الطايفية ب  رأل  من خمسة أعهاء،  نظر ل  األمو  ا

 .ب783(يح ـ  ع س القرآن، واليهو ي ع س الرو اة، ويمكن ا رانا  أحكامها

 .ب784( . المحاكم الرجا ية ب  نظر ل  قهايا الرجا  ا يطاليين، ويررالسون ليها حسب قوانينهم ل  مال هم

 

 النظام اإلدارية الصليبية في بيت المقدس :

 ا النظام ع س  د   السالقان ا قطاعية حسب  س سل عالقا ها و د   المرا ب ا قطاعية، لكبير الوز اء من أ بال الم ك وهو عن  ه

 .ب785( ييس الوحدان ا  ا ية وينوب عنهم أمراء ا قطال

 و رأل  من الوحدان ب القو  المحا مة ب

 .ب786(قطاع  أن يلـدم مالجيش ويقدم لسيدا عد ا  من الفر انأ. الوحدان الر  يقدمها أمراء ا قطال ل م ك، وع س كل إ

لر ا ب، وأمير نام س يقدم  61ب. الوحدان الر  يقدمها أمراء المدن الكبيرة، وكل واحد يقدم عد ا  من الفر ان، لأمير القدس يقدم (

 .ب787(دلع ضرايب مسينة مدال  من اللدمةلر ا ب، وجميسهم من النبالء، وأما الرجا  لكاني   80لر ا ب، وأمير عكـا يقدم ( 65(

 .ب788( . الحرس الم ك  اللاص، ويركون من نبالء ولر ان ا قطاعان الرامسة ل را  مباشرة

  . لرق الفر ان الدينية ب

  هـ ل  عهلد الفلاطميين مهلد  االعرنلاء مالحجلا  الصل يبيين، سلم 471ومنهم، لر ان القديس يوحنا، مدأن ه ا الفرقة عام

 .ب789(مب إلس مؤ سة  ينية وا ل وا الص يب شسا ا  لهم، ول  الحروب الص يبية قا  ي المس مين1118ا عام ( حولي ه 

                                                        
 .468، ص2رنسي ان، املرجع نفسه، ج (780)
 .88اليوسف، ابد القاور أمحد، العالقات بني الشرق والغرب، ص (781)
 .185غوامنة، و. يوسف، وراسات يف عريخ األرون وفلسطني يف الع،ر اإلسالمي، وار الف ر، )ا ان، (، ص (782)
 .88لسابق، صاليوسف، ابد القاور أمحد، املرجع ا (783)
 .101حم وو، شفيق جابر، القدك خم اْل م ال،لييب ووور صال  الدين يف خريرها، ص (784)
 .88اليوسف، ابد القاور أمحد، العالقات بني الشرق والغرب، ص (785)
 .89اليوسف، ابد القاور أمحد، املرجع نفسه، ص (786)
 .89اليوسف، ابد القاور أمحد، املرجع نفسه، ص (787)
 .89ف، ابد القاور أمحد، املرجع نفسه، صاليوس (788)
 .174، ص2، ق9الدابغ، م،طفى مراو، بالوان فلسطني، وار الطليعة، بريوت، ج (789)
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 ب790(ومنهم، لر ان المسبد، مقرهم مالقصر الم ك  مالمسجد األقصس ألنهم يسدونه الهيكل. 

 .لر ان الربريون، وهم من البحا  األلمان 

 .ب791(لمدن الرجا ية ا يطالية و اعدن الص يبيين مفر  المدن وحماية السواحلهـ. أ اطيل المدن ا يطالية ب وه  أ اطيل ا

 .ب792(و. الحجا  المسيحيون، وهم من أ س إلس ل سطين من األمراء والنبالء لالنلراط ل قرال ضد المس مين

 .ب793(ز. الحمالن الص يبية المرواا ة الر  كاني  صل ك ما  عي الحاجة

 مقدس خالل الغزو الصليبي :أما نظام اإلقلاع في بيت ال

. ومسد احرالل الص يبيين لبيي ب794(كان جميع مالك أ اض  ل سطين خااة، ومال  اليام عامة، قبل الحروب الص يبية من المس مين

، ومن مقس من المس مين مأ ضهم عمل مالز اعة لد  ب795(المقدس، كونوا مم كة ميي المقـدس وأ كنوا أ باعهم ل  أ اض  المس مين

 .ب796(ص يبيين ويدلع لهم نسبة من المحصولال

 

 العالقات اإلقلاعية :

كان  يد النظام ا قطاع  و أس هرمه هو الم ك، وكان يم ك مسظم أ اض  المم كة. وقد شم ي إقطاعية القدس عدة إقطاعيان ب 

 .ب797((يالا، الج يل، ايداب. وي   الم ك، كبا  ا قطاعيين من األمراء و جال الدين

 : (798)إلقلاعاتأنواع ا

 إقطاعان األ ض  ب وه  األ اض  الر  يمنحها الم ك لرجاله. -

 ا قطاعان الرجا ية ب هو ما كان يمن  لبسال المدن الرجا ية ا يطالية. -

ا قطاعان النقدية ب وه   بسية المدن والقر  لسيد إقطاع  مقامل ا ريفـاء مب غ من   ك المدن من أجل  أمين عد  مسين من  -

 الجنو .

يقدم ا قطاعيون لسا ا هم، عد ا  من الجنو ، وه ا السد  يزيد حسب ا سال ا قطاعية، وكان البرجوازيون يدلسون ل م ك ضرايب 

 .ب799(نقدية مدال  من الجنو 

                                                        
 .175، ص2، ق9الدابغ، م،طفى مراو، بالوان فلسطني، ج (790)
 .90اليوسف، ابد القاور أمحد، العالقات بني الشرق والغرب، ص (791)
 .147-146عريخ األرون وفلسطني يف الع،ر اإلسالمي، صغوامنة، و. يوسف، وراسات يف  (792)
. غوامنلة، و. يوسلف، 57-47اا يلي، و. رشيد، العرب وال حلدي ال،للييب، لل ف،لي  حلول اْل لالت ال،لليبية ص (793)

. وينظللر : فللوزي، فللاروق ا للر، الوسللي  يف عريللخ 36-25وراسللات يف عريللخ األرون وفلسللطني يف الع،للر اإلسللالمي، ص
 وما بعدها. 143م(، ص1999وار الشروق، )ا ان، فلسطني، 

 .474، ص2رنسي ان، عريخ اْلروب ال،ليبية، ج (794)
 .90غوامنة، و. يوسف، املرجع السابق، ص (795)
 .26م(، ص1948السب ي، عج الدين ابد الوهاب، معيد النعم ومبيد النقم، )القاهرة،  (796)
 .90فلسطني يف الع،ر اإلسالمي، صغوامنة، و. يوسف، وراسات يف عريخ األرون و  (797)
 .477، ص2رنسي ان، عريخ اْلروب ال،ليبية، ج (798)
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 –هـ 492التكوين السكاني واالجتماعي في بيت المقدس خالل الغزو الصليبي )

 : (800)هـ(583

 كاني  هم أ مسة أجناس من البير ب

 . السكا  المسلمو  :1

 .ب801(لقد كاني أ اض  ومدن وقر  ل سطين خااة، ومال  اليام عامة، قبل الحروب الص يبية ذان كنالة  كانية عالية

ومسد االحرالل الص يب ، هجر البال  الكنير من أه ها، وا جه كنير من المس مين ال ين هاجروا نحو المناط) الداخ ية أو إلس شرق  

. وهك ا قل عد  المس مين كنيرا  وخااة ل  المناط) القريبة من القدس، مما أ   إلس لراغ  كان  أ   إلس ب802(ي)األ  ن أو  م

 .ب803(ميك ة  يمو رالية ل  مم كة ميي المقدس

 . السكا  الصليبيو  :2

 .ب804(كانوا جميسا  من أال لرنس ، لكاني لغة الرلاطب ل  مم كة ميي المقدس الفرنسية

 أول البالد : . النصارى من3

أابحوا ييك ون أ  بية السكان مسد نزوح المس مين، وكانوا يرحدسون ال غـة السرمية ويسمون مالسرب المسيحيين ومسظمهم ع س 

 .ب805(الم هب األ ذكس ، وكاني جماعان  ينية  منل  اير الم اهب النصرانية

 . اليهود :4

هـ حزن 556. وعندما زا  منيامين الرطي   القدس عام ب806(يد الص يبيين  ناقص عد هم ل  ل سطين مسبب ما حل مهم من م ام  ع س

لهرلة عد  اليهو ، وقد اشرر  اليهو  من الص يبيين ل  القدس احركا  اناعة الصبا ة وك لك امرهن (السمرةب ل  نام س ه ا 

 .ب807(الصناعة وعاشوا ع يها

 ب ب808(إن لاان المجرمع آن اك كاني عبا ة عن قمة هرمية  ركون من

                                                                                                                                                                   
 .477، ص2رنسي ان، املرجع نفسه، ج (799)
 .117حم وو، و. شفيق جابر، القدك خم اْل م ال،لييب، ص (800)
 .85غوامنة، و. يوسف، املرجع السابق، ص (801)
 .302، ص2ق، 1أبو شامة، الروض ني يف عريخ الدول ني، ج (802)
 .473، ص2رنسي ان، عريخ اْلروب ال،ليبية، ج (803)
 .18، ص2رنسي ان، املرجع نفسه، ج (804)
 .483، ص2رنسي ان، املرجع نفسه، ج (805)
 .483، ص2رنسي ان، املرجع نفسه، ج (806)
 .312. وينظر : حم وو، و. شفيق جابر، القدك خم اْل م ال،لييب، ص480، ص2رنسي ان، املرجع نفسه، ج (807)
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لاة الم ك واأل رة المالكة، والفاة األ  رقراطية، ولاة  جال الدين وطواي  الفر ان، ولاة األجنا ، ولاة الجنو ، ولاة الرجا  

 .ب809(ا يطاليين، ولاة المس مين، ولاة اليهو 

ة الر  عاشي لررة ق قة من حيا ها ل  من كل ما  قدم، يره  لنا او ة لألوضال والنظم ا  ا ية ومنها القهايية ل    ك الفررة الزمني

هـب ألن الص يبييـن كانوا جسما   ريبا  ل  جسد األمة السرمية ا  المية الر  كالحي حرس  ل صي 583 –هـ 482ميي المقدس من (

ل اذ وع س . و جسي إلس حظيرة ا  الم ع س يد القا ة السرب المس مين األب810(من ه ا الجسم الغريب وا رسا  ميي المقدس عاليره

 .صالح الدين األيوبي أ هم البطل المس م 

 الوظا ف الدينية في بيت المقدس :

 : (811)نارر الارمين الشرييين -1

 سد  من الوظلاي  الكبلر  لل  ميلي المقلدس، ولل  مسلال األحيلان يرلولس 

 ه ا المنصب عالم ج يل مر بة قاض  القهاة.

. و ول  النظر ب812(لنيامةو مما يجمع الناظر مينه ومين النظر ل حرمين وا

يكون ممر وم   طان  ويل ع ع يه الس طان ويدخل ويسرقب ه النايلب والقهلاة 

 .ب813(واألعيان

 

 مشيخة الصالحية : -2

نسبة إلس المد  ة الصالحية الر  جد  مناءها الس طان االح الدين علام 

 هـ ع س مكان كنيسة (اند حنةب وه  واللدة السليدة ملريم السل  اء ع يهلا583

السلللالم. و قلللـع  اخلللل أ لللوا  مدينلللة القلللدس ومهلللا الرلللد يس ع لللس المللل هب 

، و رم  ولية المييلة ممر لوم  ل طان  ومسلد الرسيلين يلدخل شلي  ب814(اليالس 

الصللالحية المدينلللة المسللا  الريلللري  السلل طان ، ويحهلللر ملله الس ملللاء وشلللي  

. ب815(الصالحية أحد النالسة الكبلا  الل ين يصلرلون شلؤون نياملة ميلي المقلدس

                                                                                                                                                                   
 .480، ص2. وينظر : رنسي ان، عريخ اْلروب ال،ليبية، ج104ال طيلي، بنيامني، الرحلة، ص (808)
 .142غوامنة، و. يوسف، وراسات يف عريخ األرون وفلسطني يف الع،ر اإلسالمي، ص (809)
 .81اليوسف، ابد القاور أمحد، االقات بني الشرق والغرب، ص (810)
 .270، ص2م، ج7319العلي ي، األنس االي ،    (811)
 .131، ص15ابن تغري بروي، النجوم الزاهرة، ج (812)
 .81، ص1، ق4املقريزي، السلو ، ج (813)
 .275، ص2م، ج1973العلي ي، األنس االي ،    (814)
 .145ابن الع او األصفهاع، الف ح القسي يف الف ح القدسي، ص (815)
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وأحيانا  يرق د شي  الصالحية منصب قاض  القهاة اليالسية لل  ميلي المقلدس 

. وكلان مسهلهم ب816(أو يجمع مين نظر الحرمين اليريفين ومييلة الصلالحية

يجمللع مللين ميلليلة الصللالحية وخطامللة المسللجد األقصللس، أو مللين الميلليلة 

 .ب817(ونص  اللطامة مالمسجد األقصس ونص  مييلة اللانقاا الصالحية

 القضاء : -3

يعلللّد قاضلللي الققلللاة رأك اهيـلللة الققلللائية يف نيابلللة بيلللم املقلللدك، ويشلللغ  هلللذا املن،للل  
. ويف (818)قاضلللي ققلللاة الشلللافعية اللللذي كلللان   لللع دىل جانللل  ذللللك من،للل  شللليخ ال،لللالحية

هللل القاضللي هبللاء الللدين يوسللف بللن رافللع امللقلل  588العهللد األيللويب تللوىل هللذا املن،لل  يف اللام 
هللل(، ف للان   للع بللني ققللاء القللدك وققللاء العسلل ر والنظللر يف أوقللاف 632اببللن شللداو )ت، 

 .(819)بيم املقدك

ويللل م ال عيلللني يف من،للل  قاضلللي الققلللاة يف بيلللم املقلللدك مبرسلللوم شلللريف ملللن السللللطان، 
ويلللدخ  القاضلللي مدينلللة القلللدك مرتلللداي  اخللعلللة السللللطانية، ويقلللرأ يف املسلللجد األق،لللى توقيعللله، 

 .(820)الققاة وأايان النيابة ةقور النائ  والناظر وبقية

الل ين يسلاعدون القهلاة  - ب821(ويساعد القاض  ل  وظيفره (المباشرونب

 موظاي  القهاء، وهم ب

  ب822(الكا ب ب وهو كا ب القاض. 

 ب823(الحاجب ب هو ال ي يسرأذن ع س القاض  لمساعد ه ويرلع األمو  إليه. 

 ب824(مس والغايبين ويصرلون زكاة اليريم لمن يسينها القاض أمين القاض  ب األمناء هم ال ين يحرفظون مأموال اليرا. 

  اليللهو  السللدول ب هللم مللن يلرللا هم القاضلل  لمسللاعد ه للل  عم لله القهللاي  ويلرصللون مللالنظر للل  اللحة ا جللراءان

 .ب825(القهايية

                                                        
 .312، ص1، ق4املقريزي، السلو ، ج (816)
 .304، ص2س االي ، املرجع السابق، جالعلي ي، األن (817)
 .283، ص2العلي ي، األنس االي ، املرجع السابق، ج (818)
 .612ابن الع او األصفهاع، امل،در السابق، ص (819)
 .525، ص1، ق4املقريزي، السلو ، ج (820)
 .85السب ي، معيد النعم ومبيد النقم، ص (821)
 .85السب ي، املرجع نفسه، ص (822)
 .191، ص2م، ج1973نس االي ،   العلي ي، األ (823)
 .39، ص4القلقشندي، صبح األاشى، ج (824)



 

 147 

 الااجب : -4

كان ل  نيامة ميي المقدس أمير حاجب كما ل  النيامان األخر  ل  ملال  

ملله الحكللم مللين النلاس ولللال النزاعللان وكللان ينللوب عللن ، ومللن مهاب826(اليلام

 النايب ل   يامه.

 الدوادار : -5

 .(827)والدواوارية مه  ها تبليغ الرس  ودبالغ اامة األمور

 الخلابة : -6

واللطبللة للل  المسللجد األقصللس  ب828(قاضلل  القهللاةوهلل  مللن خصللايص 

ة للل  وقبللة الصلللرة والمسللجد ا مراهيملل  مالل يللل مللن أجللل الوظللاي  الدينيلل

ويلرم الرسيلين إملام وخطيلب المسلجد األقصلس ملن قبلل النيامة وأعالهلا مر بلة. 

، وأخيلللرا  أالللب  الرسيلللين لللل  السهلللد األملللوي ملللن قبلللل ب829(قاضللل  القهلللاة

 .ب830(الل يفة

ويأ   الرك ي  والمر وم من القاهرة، ويدخل ا مام ميي المقدس وي لبس 

 .ب831(س أمام الجميعالس طان ويقرأ كراب الرق يد مالمسجد األقص *خ سة

ومسال األحيان يرولس شي  الصالحية مييلة الحرم، وأحيانا  كلان يجملع 

 .ب832(ما مين مييلة الصالحية وقهاء اليالسية وخطامة المسجد األقصس

ولهللال  عللن ذلللك يوجللد للل  المسللجد األقصللس وظيفللة  يلليس المللؤذنين 

 .ب833(وكاني  صر  لهم الروا ب

                                                                                                                                                                   
 هل.795، لسنة 141من وائق امل حف اإلسالمي يف القدك، وييقة رقم  (825)
 .61السب ي، معيد النعم ومبيد النقم، ص (826)
 .12غوامنة، و. يوسف، وراسات يف عريخ األرون وفلسطني يف الع،ر اإلسالمي، ص (827)
 .98، ص1، ق4قريزي، السلو ، جامل (828)
 .98، ص1، ق4املقريزي، امل،در نفسه، ج (829)
 .110املقريزي، امل،در نفسه، ص (830)
اخللعللة : الثيللاب اللل  يلبسللها السلللطان ألحللد رجللال الدولللة وحسلل  املناسللبة، )خلعللة الللوزارة، والنيابللة، والسللفر، والرضللا(  *

 .98، ص1، ق4ي، السلو ، جوادم لبسها يعّد دساءة خطرية. ينظر : املقريز 
 .292، ص2م، ج1973العلي ي، األنس االي ،    (831)
 .117، ص2العلي ي، األنس االي ، املرجع نفسه، ج (832)
 هل.707، لسنة 22من وائق امل حف اإلسالمي يف القدك، وييقة رقم  (833)
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 : (834)التدريس -7

ميلللهو  لهلللم ملللالس م،  وع ملللاء ولقهلللاء وشللليوخ أ لللا  ةيقلللوم مالوظيفلللة 

ليد  لللون الفقللله، والحلللدي ، والرفسلللير، والنحلللو وال غلللة، والس لللوم األخلللر  

 .ب835(السق ية

وكاني المدا س منريلرة لل  ميلي المقلدس وملا حولهلا، ع ملا  أن الس ملاء 

 ب836(والفقهاء والقهاة هجروا إلس ميي المقدس والديا  المصلرية وملال  اليلام

 ديدا  مسد  قوط مغدا .و ح

ول  وقي الحلروب الصل يبية، كانلي اللر ة ا  لبانية المسليحية قلد ملدأن 

. لكلان ميلي المقللدس ب837(لل  األنلدلس وا لرقطبي ملال  اليللام جملول المغا ملة

هللد  هجللرة ع ميللة مغرميللة وأندلسللية لسللنوان طوي للة. ومللا زال هنللاك أحيللاء 

. للل لك ب838(لقد لل  ما للمهملمغا مللة المهللاجرين، و للم  أحللـد أمللواب الحللرم ا

أاللللب  ميللللي المقللللدس محللللج طللللالب الس للللم وا للللرقطاب الس مللللاء والفقهللللاء 

 .ب839(والقهاة

و قلل  المد  للة الصللالحية للل  السصللر األيللوم  ع للس  أس المللدا س، 

. وخصصلي ب840(ووظيفة شي  الصالحية من قمة الوظاي  الدينيلة والقهلايية

والقهلللايية  حلللي عنلللوان  األوقلللا  الكنيلللرة لهلللـ ا المراكلللز الس ميلللة والفقهيلللة

مدا س ميي المقدس، وارلي  وا ب ل فقهلاء والقهلاة والميلاي  المد  لين 

 .ب841(وك لك الطالب

 الماتسب : -6

                                                        
 .42ص م(،1982غوامنة، و. يوسف، عريخ نيابة بيم املقدك، وار اْلياة، )ا ان،  (834)
 .39، ص4القلقشندي، صبح األاشى، ج (835)
 .324، ص9ابن تغري بروي، النجوم الزاهرة، ج (836)
 .61، ص3ابن ال،رييف، نزهة النفوك واألبدان، ج (837)
 .257ابن جبري، رحلة ابن جبري، ص (838)
 .155السب ي، معيد النعم ومبيد النقم، ص (839)
 .525، ص1، ق4املقريزي، السلو ، ج (840)
 .492، ص2م، ج1973ي ي، األنس االي ،   العل (841)
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ييللر  المحرسللب ع للس الرجللا ة الداخ يللة والمكاييللل واألوزان ويراقللب 

، وييلررط لل  المحرسلب أن يكلون حلرا  ب842(الس وك ليمنع المنكران الظاهرة

 .ب843(الدينعدال  ااحب  أي م

وكللان محرسللب القللدس نايبللا  عللن محرسللب  ميلل)، ألن نيامللة القللدس  ربللع 

، ويرلللولس ب844( ميللل)، وا لللرقل عنلللدما أالللبحي ميلللي المقلللدس نياملللة مسلللرق ة

 .ب845(المحرسب األمر ممر وم من الس طان أو من النايب أو من القاض 

 نارر البيمارستا  : -7

ة، عندما أنيلأ الالح اللدين ظهرن ه ا الوظيفة  حديدا  ل  الفررة األيومي

. وزو  هلللل ا ب847(مللللالقرب مللللن كنيسللللة القيامللللة ب846(البيما  للللران الصللللالح 

البيما  للران مكللل مللا يحرللا  مللن مسللر زمان وجسللل أمللر هلل ا المركللز  حللي 

 .ب848(االحية القاض  لما يرمرع مه من كفاءة ع مية ولقهية وخ قية

احية، ويسين وكاني ه ا المراكز  قوم ممهمة  د يس االخرصااان الجر

 .ب849(مكـل مركز ناظر خاص. وعد ن ه ا الوظيفة من أجل الوظاي 

 الفصل الثاني -الباب الثاني 

 رجال القضاء في بيت المقدس

                                                        
 .240املاوروي، األح ام السلطانية، ص (842)
 .241املاوروي، امل،در نفسه، ص (843)
 .199، ص4القلقشندي، صبح األاشى، ج (844)
 .315، ص2م، ج1973العلي ي، األنس االي ،    (845)
 .612ابن الع او األصفهاع، الف ح القسي يف الف ح القدسي، ص (846)
 .391، ص1العلي ي، األنس االي ، املرجع السابق، ج (847)
 .612ابن الع او األصفهاع، الف ح القسي يف الف ح القدسي، ص (848)
 .38، ص4القلقشندي، امل،در السابق، ج (849)
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 رجال القضاء في بيت المقدس
أحاطللللي اليللللرايع والد للللا ير، القهللللاء والقهللللاة، مهالللللة مللللن الرقللللدير 

وا جالل، ألن القهاء من أهم المرال) وأخطرها ل  كيان الدولة وهو الملالذ 

 لكل ضسي  ومظ وم.

و  لللالة القهلللاء هللل  إقاملللة السلللدل ملللين النلللاس، ليملللا يرس للل) محريلللا هم 

ب لهلو أحكلم وأحوالهم وأموالهم اليلصية، وافان الحكم ملن الفان هللا (

 الحللللل) وهلللللو خيلللللر الحلللللاكمين لقولللللله  سلللللالس ب  إن الحكلللللم إال ا يقلللللص  

... وقوله  سالس ب  يا  او  إنا جس ناك خ يفة ل  األ   لاحكم ب850(الفاا ين 

 .ب851(مين الناس مالح) 

ب أول ملن ع لم المسل مين القهلاء مملا كلان يصلد ا ملن لكان الر لول (

أحكلام وممللا يسللر  ع يلله مللن قهللايا ومنازعلان، وكللان يقهلل  ممللا جللاء للل  

 .ب852(كراب هللا ومما يسنه من أحكام

، وظهللر مللنهم ب853(ب عللد  مللن الصللحامةو ر ملل  للل  مد  للة الر للول (

ب،  جال موهومون لل  القهلاء أشلهرهم الل يفلة الراشلد أملو مكلر الصلدي) (

ب، ب، وعمللا  مللن يا للر (ب، وع لل  مللن أملل  طالللب (وعمللر مللن اللطللاب (

م ب، وأقلاب، ومسلاذ ملن جبلل (ب، وعبد هللا من مسسو  (وعبد هللا من عباس (

 .ب854(ب عراب من أ يد القرش  األموي واليا  مسد لر  مكةالر ول (

ب، وعندما ا سسي الدولة السرمية ا  المية ل  عهد  عمر من اللطاب (

قام مفصل الوالية عن القهاء، لسين أما الد  اء ع س المدينلة، وشلري  الكنلدي 

 ة ملن الصلامي قاضيا  ع س الكولة، وجسل قهاء مال  اليام مسلرقال  وأقلام عبلا

. وا ل  القهاة المساجد ل فصل مين اللصلومان، وحل ا  ب855(ع س ميي المقدس

. ولما أ ندن ب856(ب ل  القهاءب ح و  عمر من اللطاب (عنمان من عفان (

ب، أشر  منفسه ع س القهاء ل  المدينة لما اللاللة إلس ع   من أم  طالب (

                                                        
 .57سورة األنعام، من اآلية  (850)
 .26سورة ص، من اآلية  (851)
 .5ص ابن امللقن، نزهة النظار يف ققاة األم،ار، (852)
 .417، ص1. القلقشندي، صبح األاشى، ج52السيوطي، عريخ اخللفاء، ص (853)
 .113ابن حزم، مجهرة أنساب العرب، ص (854)
 .52ابن ااوزي، سرية ا ر بن اخلطاب، ص (855)
 .61، ص1ابن ق يبة، ايون األخبار، ج (856)
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ة، وكلللان أقهلللس قهلللاة كلللان يرمرلللع مللله ملللن عق يلللة لقهيلللة و يلللريسية كبيلللر

 .ب857(قريش

لقلد كانللي القلدس مركللزا  ع ميللا  وإشلساعا  حهللا يا ، لكانلي محللط  كللاب 

الس ماء والزايرين من الفقهاء والقهاة، وشد إليها الرحال طالب الس م ينرفسون 

مللن ع للم ع مايهللا، لكانللي مركللزا  ل س للم والس مللاء، وإضللاءة مرألقللة للل   للا ي  

لقرون، لأابحي  مزا  ل سدل والمساواة، ومنا ة السرب والمس مين ع س مـر ا

 لرجال القهاء.

وعنللدما  خللل ا  للالم إلللس هلل ا الللديا ، مللدأن مرح للة جديللدة مللن نههللة 

ع ميلللة ولكريلللة مروااللل ة شلللجع ا  لللالم ع يهلللا، لللللر  الس ملللاء إليهلللا مسلللد 

الفروحان ا  المية وانريروا ليها وأقبل أهل ه ا اللديا  يط بلون الس لم. لكلان 

مسللجد األقصللس والمسللجد األمللوي للل   ميلل) أكبللر األسللر للل  إسللراء الس للوم ل 

الفقهية. ول  مقدمة هؤالء الس ماء، احامة ولدوا إلس ه ا البقسلة ملع الرحريلر 

السرملل  ا  للالم  منللل الصللحام  القاضلل  عبللا ة مللن الصللامي، لقللام ممهمللة 

 مللا  القهللاء أحسللن مقللام، وكلل لك الصللحام  الج يللل مسللاذ مللن جبللل، لكللان مس

مرميلللزا  وقاضللليا  عا للللا  ماألحكلللام اليلللرعية، و يلللرهم كنيلللر ملللن الصلللحامة 

 والرامسين والس ماء والفقهاء.

وهنللاك نصللوص شللرعية  للدل ع للس مكانللة هلل ا البقسللة المقد للة للل  نفللس 

ب، لأالللب  لهلللا  و  لسلللال مللن ا  لللالم وقهلللاياا، لنلللر  مسلللال الر للول (

الرامسين وأ بال الرامسين مملن الصحامة من قهس عمرا ل  ه ا الديا ، وك لك 

 نيروا نو  الس م والمسرلة ل  ه ا البقسة المقد ة.

وظ لي ح قللان الس للم مرصلل ة مبسهللها الللبسال، لظهللرن الد ا للان الرلل  

 من ي ل  القراءان، والرفسير، والحدي ، واالجرها  مالرأي. ونيأن المدا س 

ان اللد س، ذللك أ   الفكرية والفقهية والقهايية الر  مدأن مالظهو  مسد ح قل

إلللس ظهللو  أعللالم أللل اذ مالمللدا س الفقهيللة، ووضللع األ للس اليللرعية لهلل ا 

 .ب858(المؤ سان ا  المية الرس يمية

وإذا كاني  يا  ميي المقدس قد شلهدن زخملا  لكريلا  ع ميلا  سقاليلا ، وملرز 

 الفقهاء والس ماء طي ة القرون النالسة األولس ل هجرة، إال أنهلا شلهدن انحسلا ا  

                                                        
 .170السيوطي، عريخ اخللفاء، ص (857)
 .4. وينظر : اخلالدي، املعاهد امل،رية يف بيم املقدك، ص579، ص9الطربي، عريخ الرس  وامللو ، ج (858)
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له ا الزخم أل باب مسرولة مسد الغزو الص يب  له ا المنطقة المقد ة، لكانلي 

 .ب859(لررة  كو  سقال 

لكن ل  القرن اللامس الهجري، عا  النياط وا شسال الس مل  يلدب لل  

هـ، وأخ  الفقهاء 583ه ا المنطقة المقد ة مسد الرحرير السرم  ا  الم  عام 

شللرس أنحللاء السللالم ا  للالم  إلللس المسللجد والس مللاء وطللالب الس للم يفللدون مللن 

واضط ع المسجد األقصس مدو  عظيم لل   –المسهد الس م  الكبير  –األقصس 

ه ا المجال الس م ، وأاب  مركز ا شسال الفكلري الل ي يرواللد إليله الس ملاء 

 .ب860(والفقهاء والقهاة وطالب الس م

الرا يليللة  وإذا كللان السديللد مللن األعللالم قللد كربللوا عللن مسللال الجوانللب

والس مية والنقالية واأل مية، وما أنرجه ميي المقدس ملن عظملاء الرجلال الل ين 

خ دهم الرا ي  من لقهاء وع ماء ولال فة ومؤ خين، لقد كلان لرجلال القهلاء 

مكانة مرموقة ل  ه ا الدولة السرميلة ا  لالمية، ولهلم المواقل  الكبيلرة الرل  

 مز  فوق ه ا األمة ا  المية ع س   ج ي ل  الرا ي  مأحر  من نو  كاني

 .ب861( يرها من األمم

لقد ا رأسرن األ اض  المقد ة ماهرمام الدا  ين ل را ي ، لظهرن كرلب 

لهايل ميي المقدس، وظهر ل  ه ا البقسة أ  وب  ا يل  عن  عنايلة شلديدة 

مسرومللة القللدس. وظهللر االهرمللام مد ا للة  للراجم الفقهللاء والس مللاء والمفكللرين 

اة ممللا أعطللس  الللدا  ل مسرلللة السرميللة ا  للالمية، وأ   إلللس ظهللو  والقهلل

  ا ان حاولي  غطية هل ا الجوانلب الس ميلة ملن الس لوم والمسلا   مملر ل  

 .ب862(أانالها

وهو  رجمة لرجلال القهلاء الل ين عاشلوا أو زا وا أو ألرلوا أو  وللوا أو 

ر أن يكللون  ولللوا قهللاء ميللي المقللدس للل    للك الحقبللة الزمنيللة، ومغللال النظلل

ااحب الررجمة قد وللد أو  لول  أو انرسلب إللس م لد آخلر  يلر ميلي المقلدس، 

و ج ي لكل  رجمة ما  ولر من مصا   ملطوطة ومصا   محققلة ومراجلع 

 عرمية ومررجمة.

                                                        
 .14. وينظر : ابد املهدي، و. ابد االي ، اْلركة الف رية، ص56خسرو، سفرانمة، ص (859)
 .451. وينظر : العارف، املف، ، ص367املقدسي، مثري الغرام، ص (860)
. الزرو، اْليلاة العل يلة يف الشلام، 296معاهد العلم، ص. وينظر : العسلي، 107، ص2العلي ي، األنس االي ، ج (861)

 .113ص
 .16. وينظر : ابد املهدي، و. ابد االي ، اْلركة الف رية، ص152ابن الفقيه، ك اب البلدان، ص (862)
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لقد كان ه ا الفصل من الد ا ة  ح ة ع مية شاقة وشايكة ا رغرقي ملدة 

نبلللا  ملللن حقيقلللة هللل ا الملللد ب أن أكلللون قلللد م غللي جاطوي للة، أ جلللو ملللن هللا (

الحهللا ي والرللرا  الس ملل  لقللا ة أجللالء، وأللل اذ كبللا    لللوا أ للس السللدل 

 والمساواة ل  الدولة السرمية ا  المية.

وحصرنا الرلراجم لقهلاة ملال  اليلام أو قهلاة ميلي المقلدس، ألن القلدس 

كانللي مللالقرون األولللس  سللد جللزءا  مللن جنللوب مللال  اليللام، لكانللي األوامللر 

سيينان  أ   من مركلز اللالللة  لواء لل  مغلدا  أو  ميل) أو مصلر حرلس والر

أملا المسلاحة السصر األيوم  عندما أابحي نيامة ميي المقلدس نياملة مسلرق ة. 

الزمنية المحد ة له ا األطروحة له  القرون السرة األولس من الهجرة، إال أننا 

و  المسلالة الزمنيلة هلـ لركلون آخلر حلد648اعرمدنا نهاية الدولة األيوميلة علام 

 له ا األطروحة.
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 : (863)هـ(18. القاضي معاذ بن جبل )ت، 1

ابلللن ا للللرو بللللن أوك ابللللن سللللعد بللللن الللللي بللللن أسللللد بللللن شلللللاروة بللللن يزيللللد بللللن جشللللم بللللن 
،كللان ي للره األا للال الدنيويللة ويقبلل  الللى األا للال الدينيللة فل لللا حقللره املللوت قللال (864)اخلللزرج

واملعللروف أن معللاذا كللان يع لل  ابألمللور الدينيللة (.  )مرحبللا  ابملللوت، مرحبللا . صللح  رسللول هللا
 وكذلك الققاء.

( دىل الللي ن اللامال  )وهللو مللن ال،للحابة الللذين وخلللوا دىل بيللم املقللدك. بعثلله رسللول هللا 
( وهلو اليهلا اللى اانلد مث )( وهو ابلي ن. واسل  لف أبلو ب لر )ومعل ا ، وقبر رسول هللا 

 .(865)()قدم م ة فواىف  ا ر 

( الللللى النللللاك انللللدما حقللللرته الوفللللاة يف بللللالو )اسلللل  لفه  أبللللو ابيللللدة بللللن االلللرا   وقللللد
 .(866)الشام

 : (867)هـ(32أبو الدرداء )ت،  . القاضي2

اللولر بللن زيللد بللن قلليس بللن اائشللة بللن أميللة بللن مالللك بللن اللامر بللن اللدي بللن كعلل  بللن 
ويل الققلاء.  وهلو أول ملن (869)، من الفقهاء الققلاة بدمشلق(868)اخلزرج بن اْلارث بن اخلزرج

وهلو ملن ال،لحابة اللذين  (870)(شهد معركة أحد، تويف بدمشق يف خالفة  اث لان بلن افلان )
 .(871)()وخلوا بيم املقدك 

                                                        
. وينظللر : الللزرو، خليلل  واوو، اْليللاة العل يللة يف الشللام، وار صللاور، )بللريوت، 387، ص7ابللن سللعد، الطبقللات، ج (863)

 .116صو.ت(، 
 .387، ص7ابن سعد، الطبقات، ج (864)
 .27، ص1. وينظر : الع د، و. هاع، معجم الناهبني، ج388، ص7ابن سعد، الطبقات، ج (865)
 .385، ص1م(، ج1973العلي ي، األنس االي ، م  بة ا  س ، )ا ان،  (866)
 .391، ص7، جامل،در السابقابن سعد،  (867)
 .391، ص7، جامل،در السابقابن سعد،  (868)
، مطبعللة 1هللل(، غايللة النهايللة يف طبقللات القللراء،  832ابللن االلزري، لللس الللدين أيب اخلللري حم للد بللن حم للد، )ت،  (869)

 .86. وينظر : الزرو، اْلياة العل ية يف الشام، ص606، ص1م(، ج1932اخلاجني، )م،ر، 
 .386، ص1العلي ي، األنس االي ، املرجع السابق، ج (870)
 .386، ص1االي ، املرجع السابق، جالعلي ي، األنس  (871)
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 : (872)هـ(34القاضي عبادة بن الصامت )ت،  .1

ابن قيس بن أصرم بن فهر بن يعلبة بن غنم بن اوف بن ا رو بن اوف ابن اخللزرج ملن 
( وهللو أخللو أوك بللن ال،للامم، )م هللو صللاح  رسللول هللا ابللاوة بللن ال،للام، (873)القواقلللة

ل رب بطنه، وهو الذي شهد العقبة األوىل والثانية وشهد بلدرا  وأحلدا  وبيعلة  (874)ويقال له اْلبلي
يف أرة الشللام يف خالفللة   *، تللويف ابلرملللة(876)وهللو أول مللن تللوىل ققللاء القللدك. (875)الرضللوان

( دىل . وقلد وجهله  ا لر بلن اخلطلاب )(877)سلنة وهو ابن اينني وسبعني( اث ان ابن افان )
وقيلللللل  يف  (879)، مث ان قلللللل  دىل فلسللللللطني، ووفللللللن يف بيللللللم املقللللللدك(878)الشللللللام قاضلللللليا  ومعل للللللا  

 .(880)الرملة

 : (881)هـ(41. القاضي تميم بن أوس الداري، )ت، 4

 خل القدس يلوم الفلر ، كلان أميلرا  ع يهلا يقهل  ملين النلاس ملنذن  عملر 

)المساجد. ، وهو أول من أ ر ب 
                                                        

 .386، ص7، جامل،در السابقابن سعد،  (872)
 .386، ص7، جامل،در السابقابن سعد،  (873)
م(، 1994هللل(، هتللذي  ال  للال يف أاللاء الرجللال، وار الف للر للطبااللة، )بللريوت، 742املللزي، مجللال الللدين، )ت،  (874)
 .438، ص9ج
 .439، ص9املزي، هتذي  ال  ال، ج (875)
 .386، ص1م، ج1973العلي ي، األنس االي ،    (876)
هلللل(، 727مللليال . ينظلللر : اْل لللريي، حم لللد بلللن ابلللد امللللنعم، )ت،  18الرمللللة : مدينلللة بفلسلللطني تبعلللد الللن بيلللم املقلللدك  *

. وينظللر : البغللداوي، صللفي الللدين بللن ابللد 268م(، ص1984اللروة املعطللار يف خللرب األقطللار، م  بللة لبنللان، )بلريوت، 
، وار املعرفللة، )بلللريوت، 1هللل(، مراصللد اإلطللالع يف أاللاء األم نلللة والبقللاع، خقيللق : الللي البيجللاوي،  739اْلللق، )ت، 
 .632، ص2م(، ج1954

. وينظللللر : الللللزرو، اْليللللاة 439، ص9. املللللزي، هتللللذي  ال  للللال، ج386، ص7ابللللن سللللعد، الطبقللللات ال للللربإ، ج (877)
 .83العل ية يف الشام، ص

 .386، ص7، جامل،در نفسهابن سعد،  (878)
. وينظلر : اللزرو، 40، ص1. ابن الع او اْلنبللي، شلذرات اللذه ، ج386، ص7ابن سعد، الطبقلات ال ربإ، ج (879)

 .83اْلياة العل ية يف الشام، ص
 .386، ص1، جاملرجع السابقالعلي ي، األنس االي ،  (880)
ْلسن الي بن حم د أيب ال لرم الشليباع، )ت، . ابن األيري، از الدين ابن األيري أيب ا243املقدسي، مثري الغرام، ص (881)

. وينظلللر : العلللارف، املف،للل  يف 295، ص1م(، ج1998، وار الف لللر للطباالللة، )بلللريوت، 1هلللل(، أسلللد الغابلللة،  630
 .95م(، ص1986، مطبعة املعارف، )القدك، 2عريخ القدك،  
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 : (882)هـ(41. شداد بن أوس بن ثابت بن المنذر الخزرجي األنصاري، أبو يعلي )ت، 5

. وهو احام  من األنصا ، ب883(وهو امن أخ  حسان من سامي، وأمه من من  عدي من  النجا ، وقد شهد والدا مد ا  وا ريهد ليها

 عن خمس و بسين عاما . ب885(هـ41و لن مها عام  ب884(ل  ميي المقدس كان عالما  من األمراء،  قيا  وح يما ، لصيحا  وحكيما .  ول 

ب، اعرزل وعك  ع س السبا ة. قال أمو الد  اء ب لكل أمة لقيه ومفر ، ب إما ة حمص، وعندما  ولس  عنمان من عفان (والا  عمر (

 ولقيه ه ا األمة شدا  من أوس.

ب أن شدا ا   ول  عام  ب887(. ويروي امن عبد البرب886(حدينا   50أكنر من  عاما . وله ل  كرب الحدي  75 ول  ل  القدس عن عمر 

هـ. وشدا  من أوس ممن أو   الس م والح م لكان ميان إذا نط)، ويكظم إذا 64هـ. ويقول ب  ول  عام 41هـ. ويقـول ب  ول  58

 .ب888( هب

 : (889)هـ(53. القاضي فضالة بن عبيد )ت، 6

صرم بن جحجبا بن كلفة بن الوف بلن ا لر، وقيل  : ابن انفذ بن قيس بن صهيبة بن األ
وواله معاوية الغزو وققاء ومشق واس  لفه اللى  (891). قاضي ومشق(890)أنه شهد معركة أحد

. وقللال خالللد بللن يزيللد اللن أبيلله : كللان أبللو الللدرواء الللى الققللاء يف (892)ومشللق ملللا غللاب انهللا
ذا األمللرق قلال : فقللالة بلن ابيللد. بلالو الشللام، فل لا حقللرته الوفلاة قللال لله معاويللة : ملن تللرإ هل

 .(893)فل ا مات أرس  دىل فقالة فواله

                                                        
. 52، ص5رفللللة األصللللحاب، ج. ابللللن ابللللد اللللرب، االسلللل يعاب يف مع315، ص4ابلللن حجللللر، هتللللذي  ال هلللذي ، ج (882)

 .102وينظر : العارف، املف،  يف عريخ القدك، ص
 .52، ص5ابن حجر، اإلصابة يف رييز ال،حابة، ج (883)
 .52، ص5ابن حجر، امل،در نفسه، ج (884)
 .232، ص3. وينظر : الزركلي، األاالم، ج315، ص4ابن حجر، هتذي  ال هذي ، ج (885)
 .266، ص1األصفهاع، حلية األولياء، ج (886)
 .52، ص5االس يعاب يف معرفة األصحاب، ج (887)
، 1. األصللللللفهاع، حليللللللة األوليللللللاء، ج3842، تسلسلللللل  52، ص5ابللللللن حجللللللر، اإلصللللللابة يف رييللللللز ال،للللللحابة، ج (888)

 .102. وينظر : العارف، املف،  يف عريخ القدك، ص266ص
 .234، ص8ابن حجر، هتذي  ال هذي ، ج (889)
 .433، ص7، جابن حبان، اار  وال عدي  (890)
 .124، ص7الب اري، ال اريخ ال بري، ج (891)
 .234، ص8ابن حجر، هتذي  ال هذي ، ج (892)
 .234، ص8ابن حجر، امل،در نفسه، ج (893)
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 : (894)هـ(80. القاضي أبو إدريس الخوالني )ت، 7

ب وال أ للمه عايللد هللا مللن عبللد هللا، مولللدا عللام حنللين للل  حيللاة   للول (

اللحبة للله.  للكن اليللام ووالا عبللد الم للك مللن مللروان القهللاء مدميلل) ومللال  

بلا  أهلل اليلام وقنلرايهم. ويقلوم مرس ليم القلرآن سلم يقلص . وكان من عب895(اليام

 .ب896(ع س الط بة القصص

 : (897)هـ(87. القاضي قبيصة بن ذؤيب بن جلجلة الخزاعي )ت، 8

، وقيل  لقبله أبلو سلعيد ويقلال لله : أبلو دسلحاق امللدع وهلو ملن ال لابعني (898)من بين ق ري
 يف الشام.

. وهللو أالللم النلاك بققللاء زيللد بللن (899)ملروان تلويف ابلشللام يف هنايللة خالفلة ابللد امللللك بللن
يف حاشلية ك لاب اإلصلابة البلن حجلر أبنله كلان فقيهلا  واامللا  يف  (900)ابم. وذكره ابن ابد الرب

يقول : أنه ملن الثقلات ال لابعني ملن أهل  الشلام وملن فقهلاء  (901)بالو الشام. وكذلك ابن حبان
وكذلك الربيد، كان يقة، ملأموان  كثلريا ، وملن ، (902)املدينة. وتوىل مهام خامت ابد امللك بن مروان

 .(904)، وارف بثقة الرواية(903)ال اء وفقهاء هذه األمة

                                                        
هلللل(، مشلللاهري ال لللاء األم،للللار، مطبعلللة انلللة ال لللأليف، )القللللاهرة، 354البسللل ، حم لللد ابلللن حبلللان أبللللو حلللامت، )ت،  (894)

 .112م(، ص1959
 .112، صامل،در نفسهبان، البس ، ابن ح (895)
 .28، ص1. وينظر : الع د، معجم الناهبني، ج216، ص3الذهيب، عريخ اإلسالم، ج (896)
 .447، ص7ابن سعد، الطبقات ال ربإ، ج (897)
 .302، ص8ابن حجر، امل،در السابق، ج (898)
 .302، ص8ابن حجر، امل،در السابق، ج (899)
 .138، ص9االس يعاب، ج (900)
 .317، ص5ج ك اب الثقات،  (901)
. وينظللللر : العللللارف، 112. البسلللل ، مشللللاهري ال للللاء األم،للللار، ص447، ص7ابللللن سللللعد، الطبقللللات ال للللربإ، ج (902)

 .114املف،  يف عريخ القدك، ص
 .87. وينظر : الزرو، اْلياة العل ية يف الشام، ص447، ص8ابن حجر، هتذي  ال هذي ، ج (903)
 .89، ص2وكيع، أخبار الققاة، ج (904)
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. القاضىىىـي بىىىالل بىىىن عىىىويمر أبىىىي الىىىدرداء أبىىىو محمىىىد األنصىىىاري الدمشىىىقي )ت، 9

 : (905)هـ(92

، وهو يف اداو أه  الشام، الى ققاء ومشق أتلى لله بشلاهد (906)كان أمري بعر الشام
، وهلللللو ملللللن (909)، قاضللللليها يف زملللللن يزيلللللد(908)ويقلللللال كلللللان أملللللريا  يف ومشلللللق .(907)زور فقلللللربه

 .(911)من الطبقة الثانية (910)الثقات

                                                        
 .460، ص1، جامل،در السابقجر، ابن ح (905)
 .523، ص10هل(، عريخ مدينة ومشق، ج571ابن اساكر، أبو القاسم الي بن اْلسن ابن هبة هللا، )ت،  (906)
 .778، تسلس  68ابن حجر، تقري  ال هذي ، ص (907)
 .523، ص10ابن اساكر، عريخ ومشق، ج (908)
هلللل(، عريلللخ أيب زرالللة الدمشلللقي، عريلللخ ال  للل  العل يلللة، 128أبلللو زرالللة، ابلللد اللللرمحن بلللن ا لللر بلللن ابلللد هللا، )ت،  (909)

 .49م(، ص1996)بريوت، 
 .115البس ، ابن حبان، مشاهري ال اء األم،ار، ص (910)
 .778، تسلس  68ابن حجر، تقري  ال هذي ، ص (911)
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 : (912)هـ(94. القاضي سعيد بن المسيب المخزومي القدسي المدني )ت، 10

ابن حزن بن أيب وه  بن ا رو، سيد ال لابعني وأملري الفقهلاء السلبعة. كلان أحفل  النلاك 
 (.( وأققي ه حىت اي راوية ا ر ))ألح ام ا ر بن اخلطاب 

يف شلللر  قولللله تعلللاىل : }واوينه لللا دىل ربلللوة ذات قلللرار  (913)وقلللد روإ سلللعيد بلللن املسلللي 
 ، أبهنا )رملة فلسطني( وهي أرة فلسطني.(914)ومعني{

 : (915)هـ(98القاضي شهر بن حوشب األشعري )ت، . 11

وليللد بللن ابللد امللللك. ، وقاضللي ومشللق وبللالو الشللام يف خالفللة ال(916)مقللريء أهلل  الشللام
 .(917)وكان ضعيف اْلديث

 : (918)هـ(112. القاضي رجاء بن حيوة )ت، 12

ابللللن جنللللدل، ويقللللال َحللللْزَول، أبللللو املقللللدام، ويقللللال : أبللللو ن،للللر ال نللللدي األروع، ويقللللال 
 الفقيه. – (919)الفلسطيين

وممللن يس شللارون يف أمللور الدولللة واألح لللام، وكللان  (920)وهللو مللن الققللاة يف بللالو الشللام
 س عان به يف الققاء اند اخللفاء. تويف يف زمن هشام بن ابد امللك.ي

 :(921)هـ(115. القاضي عبد هللا بن بريدة بن الحصيب األسلمي )ت، 13

                                                        
 .373، ص7، جامل،در السابقابن سعد،  (912)
، 1: ابلللللن الع للللاو اْلنبلللللي، شللللذرات اللللللذه ، ج. وينظللللر 125، ص2م، ج1973العلي للللي، األنللللس االيلللل ،    (913)

 .105ص
 .50سورة امل منون، اآلية  (914)
 .449، ص7ابن سعد، الطبقات ال ربإ، ج (915)
 .449، ص7ابن سعد، امل،در نفسه، ج (916)
 .47. وينظر : الزرو، اْلياة العل ية يف الشام، ص449، ص7ابن سعد، امل،در نفسه، ج (917)
 .96، ص18ومشق، ج ابن اساكر، عريخ مدينة (918)
 .187، ص5الذهيب، عريخ اإلسالم، ج (919)
 .96، ص18ابن اساكر، امل،در نفسه، ج (920)
 .140، ص5ابن حجر، هتذي  ال هذي ، ج (921)
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تويف  هل، وويل أخوه بعده الققاء دىل أن 100. تويف سلي ان وهو الى الققاء مبرو سنة (923)، أخو سلي ان، وكاان توءَمني(922)أبو سه  املروزي قاضي مرو
 .(924)هل115سنة 

 أبو المطرن –محارب بن دثار بن كردوس السداسي الشيباني الكوفي . 14

 : (925)هـ(116)ت، 

كللان قاضلليا ، مللن العل للاء الّزهللاو، وحديثلله خمللرج يف ك لل  اإلسللالم. قللال : صللحبنا القاسللم 
قلللة، بلللن ابلللد اللللرمحن دىل بيلللم املقلللدك، فغلبنلللا اللللى يلللالث، اللللى قيلللام الليللل ، البسللل  اللللى النف

 .(926)ال ف ان الناك

 : (927)هـ(118. القاضي عبادة بن نسي الكندي )ت، 15

. قلال انله الب لاري : ابلاوة بللن (928)أبلو ا لرو الشلامي األروع قاضلي طربيلة يف فلسللطني
 .(929)نسي ال ندي سيدهم

وذكللره أبللو اْلسللن بللن ايللع : واله ابللد امللللك الللى ققللاء األرون، فل للا اسلل  لف ا للر، 
 .(930)واله جند األرون

واندما كان اباوة بن نسي اللى الققلاء، اخ ،لم دليله رجلالن، فأهلدإ دليلله أحلدمها قللة 
 .(931)، فققى اليه. مث قال : اي فالن ذهبم القلة-جرة اس   –اس  

 هـ( :120أبو ثابت الدمشقي )ت،  –*. القاضي سليمان بن حبيب المحاربي الدارني16

                                                        
 .3227، تسلس  239ابن حجر، تقري  ال هذي ، ص (922)
 .140، ص5ابن حجر، هتذي  ال هذي ، ج (923)
 .110، ص5الب اري، ال اريخ ال بري، ج (924)
 .281، ص5. وينظر : الزركلي، ج307، ص6ابن سعد، الطبقات ال ربإ، ج (925)
م، 1973. العلي لي، األنلس االيل ،   342. املقدسي، مثلري الغلرام، ص270، ص6ابن سعد، امل،در نفسه، ج (926)
 .420، ص1ج
 .101، ص5ابن حجر، هتذي  ال هذي ، ج (927)
 .5الب اري، ال اريخ ال بري، ج (928)
 .446، ص9ال  ال، ج املزي، هتذي  (929)
 .446، ص9املزي، امل،در نفسه، ج (930)
 .447، ص9املزي، هتذي  ال  ال، ج (931)
 .23، ص8الداراع : نسبة دىل واراي يف بالو الشام. ينظر : املزي، هتذي  ال  ال، ج *
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. أقللام ابلشللام ياليللني (932)يلقبلله قاضللي اخللفللاءقللال انلله كلثللوم بللن زايو : ا للاريب، وكللان 
 .(933)سنة يققي ابلي ني مع الشاهد

. مث واله  ا للر بلن ابللد العزيللز (934)كلان قاضليا  هشلام بللن ابلد املللك، وهللو ملن امل عبلدين
 .(935)الققاء يف بالو الشام ومنها فلسطني والقدك

 : (936)هـ(126. القاضي  يحي  بن جابر بن حسان )ت، 17

. (937)ْل ،ي القاضي. ا   يف ققلاء محلا، وتلويف يف خالفلة الوليلد بلن يزيلدأبو ا ر ا
 .(939). من ققاة بالو الشام ومنها فلسطني(938)وكان من الثقات من الطبقة الساوسة

                                                        
 .160، ص2ابن حجر، هتذي  ال هذي ، ج (932)
 .456، ص7ابن سعد، الطبقات ال ربإ، ج (933)
. 187، ص5م(، ج1988عريلللخ اإلسلللالم، خقيلللق : ا لللر ابلللد السلللالم، وار ال  لللاب العلللريب، )بلللريوت،  اللللذهيب، (934)

 .100وينظر : الزرو، اْلياة العل ية يف الشام، ص
 .167. البس ، ابن حبان، مشاهري ال اء األم،ار، ص205، ص22ابن اساكر، عريخ ومشق، ج (935)
 .168، ص11ابن حجر، هتذي  ال هذي ، ج (936)
 .518ابن حجر، تقري  ال هذي ، ص (937)
 .7518، تسلس  518ابن حجر، تقري  ال هذي ، ص (938)
 .265، ص8الب اري، ال اريخ ال بري، ج (939)
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 : (940) هـ(131. القاضي الزبير بن عدي )ت، 18

واللل   وبللالو الشلللام (941)العالملة الثقلللة، أبللو اللدي اه للذاع، اليللامي، ال لويف، قاضللي الللري
 .(942)منها نيابة بيم املقدك، وهو راوية للحديث حيلث روإ ألنس بن مالك

 : (943)هـ(135. القاضي يحي  بن يحي  بن قيس )ت، 19

. تويف يف اخر خالفة أيب (944)أبو اث ان األزوي الغساع كان ااملا  ابلف وإ والققاء. ولد بدمشق، وله أحاويث كثرية حيث روإ ان اروة بن الزبري
 .(946). وتويل الققاء والف وإ يف بالو الشام وال  منها نيابة بيم املقدك(945)باكالع

 : (947)هـ(138. القاضي يزيد بن عبد الرحمن بن أبي مالك )ت، 20

. وقلللال ابلللن أيب حلللازم : هلللو مللللن (948)اه لللداع الدمشلللقي القاضلللي. واله هشللليم الققلللاء
. وأكللد أبلو زرالة (950)ملن م حلول . وقيل  : أنله أاللم ابلققلاء(949)فقهلاء أهل  الشلام وهلو يقلة

 .(951)الدمشقي أنه من ققاة فلسطني

                                                        
 .249، ص6. وينظر : الس عاع، األنساب، ج370، ص6الذهيب، سري أاالم النبالء، ج (940)
 .68، ص2الذهيب، ميزان االا دال، ج (941)
 .282، ص6ج املزي، هتذي  ال  ال، (942)
 .466، ص7ابن سعد، الطبقات ال ربإ، ج (943)
-121م(، حلواوث )1988الذهيب، عريخ اإلسالم، خقيق : ا ر بن ابلد السلالم، وار ال  لاب العلريب، )بلريوت،  (944)

 .562هل(، ص140
 .197، ص9أبو حامت، اار  وال عدي ، ج (945)
 هل(.140-121، حواوث )562الذهيب، عريخ اإلسالم، ص (946)
 .300، ص11ابن حجر، هتذي  ال هذي ، ج (947)
 .7748، تسلس  532ابن حجر، تقري  ال هذي ، ص (948)
 .100. وينظر : الزرو، اْلياة العل ية يف بالو الشام، ص345، ص20املزي، امل،در السابق، ج (949)
 .301، ص11ابن حجر، هتذي  ال هذي ، ج (950)
 .53-52، صأبو زراة الدمشقي، عريخ أيب زراة الدمشقي (951)



 

 164 

 : (952)هـ(149. القاضي الزبيدي محمد بن الوليد )ت، 21

اإلمام اْلاف ، اْلجة، القاضي أبو اهذي  الزبيلدي، اْل ،لي، قاضلي بلالو الشلام، ومنهلا 
 .(954)يف خالفة ابد امللك (953)هل78نيابة بيم املقدك، ولد يف سنة 

واْلديث وكان يقة دن شاء هللا، وهو  (955)دن الزبيدي كان أالم أه  الشام ابلف وإوقي  
 .(956)من يقات املسل ني

 :  (957)هـ(152. القاضي عثمان بن أبي العاتكه، واسمه سليمان األزدي )ت، 22

 ولس قهاء اليلام. كنيرله أملو حفلص الدميلق ، ملن مرقنل  أه هلا وقلدماء 

 ميايلهم. كان من الصا قين.

 : (958)هـ(157األوزاعي، عبد الرحمن بن عمر، أبو عمر األوزاعي )ت، . القاضي 23

هلللل وتلللويف يف 88تلللوىل من،للل  الققلللاء بعلللد وفلللاة اْللللارث بلللن حم لللد. كانلللم والوتللله سلللنة 
خالفلللة أيب جعفللللر املن،للللور وللللله سللللبعني سللللنة. كللللان األوزااللللي أشللللهر الفقهللللاء. ويف زمنلللله جللللرت 

، فح   ملذه  اإلملام أبلو حنيفلة دىل بلالو الشلام وأتيلر ات،االت بني فقهاء األقطار اإلسالمية
، فأصللبحم هنللا  مناقشللات فقهيللة ممللا أنشللأ حركللة فقهيللة (959)بلله أهلل  بللالو الشللام سلللبا  ود للااب  

واسعة ن ا انها م لفات فقهيلة كثلرية. وقيل  دنله مت انف،لال اللم ال شلريع أو الفقله ابا بلاره كيلاان  
. فقللد اسلل ف  األوزااللي وكللان ا للره ياليللة (960)لقللران والسللنةمسلل قال  اللن هللرو الفهللم والدرايللة ل

. وقللد ألللف ك للابني يف الفقلله )السللنن يف الفقلله، (961)اشللر سللنة. وأجللاب يف سللبعني ألللف مسللألة

                                                        
 .455، ص6الذهيب، سري أاالم النبالء، ج (952)
 .455، ص6الذهيب، سري أاالم النبالء، ج (953)
 .306، ص17املزي، هتذي  ال  ال، ج (954)
 .444، ص9ابن حجر، هتذي  ال هذي ، ج (955)
 .323، ص7ابن سعد، الطبقات ال ربإ، ج (956)
 .419، ص12املزي، امل،در السابق، ج (957)
 .110. وينظر : الزرو، اْلياة العل ية يف بالو الشام، ص488، ص7لطبقات ال ربإ، جابن سعد، ا (958)
 .488، ص7ابن سعد، امل،در نفسه، ج (959)
 .109. وينظر : الزرو، اْلياة العل ية يف بالو الشام، ص349، ص1املقري، نفح الطي ، ج (960)
 .157، ص1الذهيب، وول اإلسالم، ج (961)
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ف،للى فيله ينلاع  (963). ويذكر أن األوزااي فقيه الشام قدم بيم املقدك(962)واملسائ  يف الفقه(
 .(964)(: ه ذا فع  ا ر بن ابد العزيز ) ركعات وال، رة وراءه، مث صلى اخل س، وقال

 : (965)هـ(158معاوية بن صالح بن جرير بن سعيد بن سعد الحضرمي )ت، القاضي . 24

، وقاضللللي األنللللدلس (966)أبللللو ابللللد الللللرمحن اْل ،للللي، قاضللللي فلسللللطني يف زمللللن املهللللدي
. وانلدما مللك ابلد (968)، وملن معلاون ال،لدق(967)وقاضي بلالو الشلام. وكلان ملن أوايلة العللم

، ومللا رجلع واله (969)لرمحن بن معاوية األندلس، ات،ل  ابلقاضلي معاويلة فأرسلله دىل بلالو الشلاما
 .(970)ققاء اا ااة ابألندلس

 : (971)هـ(159. القاضي حسين بن واقد المروزي )ت، 25

أبللو ابللد هللا القرشلللي، اإلمللام ال بللري، قاضلللي مللرو وشللي ها، زار بلللالو الشللام ومنهللا ملللدن 
 .(972)مثي  ابلققاء، وكان من خيار الناك فلسطني، وقي  ليس له

                                                        
 .318صابن الندأل، الفهرسم،  (962)
 .427، ص1م، ج1973العلي ي، األنس االي ،    (963)
 .351املقدسي، مثري الغرام، ص (964)
 .44، ص59ابن اساكر، عريخ مدينة ومشق، ج (965)
 .44، ص59ابن اساكر، امل،در نفسه، ج (966)
 .176، ص1الذهيب، تذكرة اْلفاب، ج (967)
 .6762، تسلس  470ابن حجر، تقري  ال هذي ، ص (968)
 .191، ص10جر، هتذي  ال هذي ، جابن ح (969)
 .335، ص7الب اري، ال اريخ ال بري، ج (970)
 .83، ص7الذهيب، سري أاالم النبالء، ج (971)
 .549، ص1الذهيب، ميزان االا دال، ج (972)
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 : (973)(هـ161. القاضي سفيان الثوري )ت، 26

بعلللد  (974)هلللو ملللن ال لللابعني والزهلللاو والعل لللاء والفقهلللاء والققلللاة اللللذين أتلللوا بيلللم املقلللدك
، وخل م القلران فيهلا. وهلو دملام الامل مشلهوو لله (975)ال حرير العلريب اإلسلالمي. أتلى قبلة ال،ل رة

 تويف ابلب،رة. يف صدقه ووراه.

 : (976)هـ(166. القاضي خالد بن يزيد بن صالح بن صبيح بن الخشخاش )ت، 27

، قاضي البلقاء. وهو الامل يقلة. ذكلره ابلن ايلع يف الطبقلة الثالثلة (977)أبو هاشم الدمشقي
. وقيللل  : هلللو ملللن الطبقلللة الثالثللللة وملللن عبعلللي أهللل  الشلللام اللللى لسلللان أبلللو (978)ملللن أهللل  الشلللام

 .(979)حامت

 : (980)هـ(168)ت،  لقاضي محمد بن عبد هللا العقيلي. ا28

، وقلد (982). من ققاة بالو الشام ومنها نيابة بيم املقلدك(981)أبو االية، اازري اْلراع
، ومعلللله القاضللللي )اافيللللة بللللن يزيلللللد بللللن قلللليس ال للللويف اْلنفللللي، ت، (983)ويل الققللللاء لل هللللدي

 .(984)هل(166

                                                        
 .287ابن خيا ، الطبقات، ص (973)
 .428، ص1م، ج1973العلي ي، األنس االي ،    (974)
 .428، ص1نفسه، جالعلي ي، األنس االي ، املرجع  (975)
 .114، ص3ابن حجر، هتذي  ال هذي ، ج (976)
 .1687، تسلس  131ابن حجر، تقري  ال هذي ، ص (977)
 .181، ص3الب اري، ال اريخ ال بري، ج (978)
 .434-430، ص5املزي، هتذي  ال  ال، ج (979)
 .234، ص7الذهيب، سري أاالم النبالء، ج (980)
 .594، ص3الذهيب، ميزان االا دال، ج (981)
 .132، ص1الب اري، ال اريخ ال بري، ج (982)
 .233، ص9ابن حجر، هتذي  ال هذي ، ج (983)
 .424ابن حجر، تقري  ال هذي ، ص (984)



 

 167 

 : (985)هـ(175ري )ت، . القاضي الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفه29

 (986)ملوالهم اللامل أهلل  م،للر، كلان نظللري مالللك يف العلللم. وهلو مللن أحللد الققللاة والفقهللاء
 .(987)والعل اء وال ابعني والزهاو الذين وخلوا بيم املقدك بعد ال حرير العريب اإلسالمي

 : (988)هـ(183. القاضي يحي  بن حمزة الحضرمي البتهلي )ت، 30

، ويل الققللاء حنللو ياليللني سللنة. مللن أهلل  (989)شللق وحمللديهاأبللو ابللد الللرمحن ، قاضللي وم
هلل انلدما قلدم دىل 153. وقي  دن أبو جعفر املن،ور يف بدايلة الام (990)بيم هيا يف بالو الشام

، الني حيلر اللى الققلاء ومل يلزل قاضليا  حلىت تلوىف (991)ومشق وبالو الشام ومنها ملدن فلسلطني
 .(993)الس ة. وحديثه يف ك   (992)يف خالفة هارون الرشيد

 :  (994)هـ(191. القاضي سلمة بن الفضل األبرش األنصاري )ت، 31

ومنهلا نياملة ميلي المقلدس.  أمو عبد هللا األز ق قاض  اللري وملال  اليلام

. وقيل ب ب996(. وقيـل ب إنه ادوق كنير اللطأب995(وكان قويا  أيام مغازي اليام

 .ب997(إنه مس م كراب

 

 : (998)هـ(194نمير السلمي الدمشقي )ت،  . القاضي سويد بن عبد العزيز بن32

                                                        
 .429، ص1م، ج1973العلي ي، األنس االي ،    (985)
 .429، ص1العلي ي، األنس االي ، املرجع نفسه، ج (986)
 .429، ص1العلي ي، األنس االي ، املرجع نفسه، ج (987)
 .305، ص1ابن الع او، شذرات الذه ، ج (988)
 .65، ص20. وينظر : املزي، هتذي  ال  ال، ج469، ص7ابن سعد، الطبقات ال ربإ، ج (989)
، 11. وينظللللللر : ابللللللن حجللللللر، هتللللللذي  ال هللللللذي ، ج7410، تسلسلللللل  62، ص20املللللللزي، هتللللللذي  ال  للللللال، ج (990)

 .176ص
 .65، ص20املزي، امل،در نفسه، ج (991)
 .469، ص7الطبقات ال ربإ، جابن سعد،  (992)
 .286، ص1الذهيب، تذكرة اْلفاب، ج (993)
 .738، ص4ابن حجر، هتذي  ال هذي ، ج (994)
 .23، ص8الذهيب، سري أاالم النبالء، ج (995)
 .2505، تسلس  188ابن حجر، تقري  ال هذي ، ص (996)
 .152، ص7املزي، امل،در السابق، ج (997)
 .502، ص4ابن حجر، هتذي  ال هذي ، ج (998)
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. وتلوىل الققلاء (999)هلل90وقي  اْل ،ي، أصله من واس  وقي  : من ال وفة. ولد سلنة 
يف بلللالو الشلللام ومنهلللا فلسلللطني وبعلبلللك يف لبنلللان، وقيللل  دنللله ويل الققلللاء يف بعلبلللك يف خالفلللة 

 .(1001). وكان شري ا  للقاضي حير بن محزة يف الققاء(1000)املهدي

 : (1002)هـ(194قاضي محمد بن حرب الخوالني األبرشي الحمصي )ت، . ال33

كاتللللل  الزبيلللللدي أبلللللو ابلللللد هللا. قيللللل  : دنللللله ويل ققلللللاء بلللللالو الشلللللام، ومنهلللللا نيابلللللة بيلللللم 
 .(1003)املقدك

 : (1004)هـ(216. القاضي محمد بن بكار بن بالل العاملي الدمشقي )ت، 34

، وكلللان مللللن (1005)م املقلللدكأبلللو ابلللد هللا، قاضللللي ومشلللق وبلللالو الشللللام ومنهلللا نيابلللة بيلللل
. وكلان ملن أهلل  الققلاء (1007). وقد روإ له أبو واوو والرتملذي والنسلائي(1006)الثقات صدوق

 .(1008)والف وإ يف بالو الشام

                                                        
 .2692، تسلس  200ابن حجر، تقري  ال هذي ، ص (999)
 .470، ص7ابن سعد، الطبقات ال ربإ، ج (1000)
 .250، ص4ابن حجر، هتذي  ال هذي ، ج (1001)
 .470، ص7ابن سعد، الطبقات ال ربإ، ج (1002)
 .327، ص2. وينظر : ال،فدي، الوايف ابلوفيات، ج409ابن حجر، تقري  ال هذي ، ص (1003)
 .255، ص2لوايف ابلوفيات، جال،فدي، ا (1004)
 .100، ص2. وينظر : البغداوي، عريخ بغداو، ج62، ص9ابن حجر، هتذي  ال هذي ، ج (1005)
 .44، ص1الب اري، ال اريخ ال بري، ج (1006)
 .139، ص16املزي، هتذي  ال  ال، ج (1007)
 .62، ص9ابن حجر، هتذي  ال هذي ، ج (1008)
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 : (1009)هـ(217. القاضي موس  بن داود )ت، 35

أبو ابد هللا القليب الطرسوسلي، ال لويف األصل ، كلان شلي ا  يقلة ملأموان ، وف،ليحا  خطيبلا  
، (1012)، مث ويل ققللاء طرسلوك(1011). تلوىل ققلاء امل،ي،لة(1010)زاهدا  م،لنفا  م ثلرا  فاضال ، و 

 .(1013)وبالو الشام، ومنها فلسطني

 : (1014)هـ(218. القاضي أحمد بن محمد بن بكر بن الرملي )ت، 36

. البللاروذي والرملللي نسللبة دىل الرملللة بفلسللطني، حسلل  مللا (1015)أبللو ب للر القاضللي الفقيلله
. وقيلل  دن أاب زرالللة (1017)، وكللان قاضللليا  يف ومشللق(1016)دمشللقي(جللاء يف ك للاب )أبللو زرالللة ال

اسلللل  لف ابلققللللاء الللللى محللللا ابللللن أيب األسللللوو، والللللى األرون وفلسللللطني أمحللللد بللللن حم للللد، 
 .(1018)واا حي الى ومشق واملري الى طربية

 : (1019)هـ(221. القاضي الحكم بن نافع البهراني )ت، 37

هللل، كللان مللن 138وايل هبللراء. وللد سللنة أبلو الي للان اْل ،للي، اْلللاف ، أحلد األئ لللة مللن ملل
 .(1020)النبالء الثقات، اس قدمه املأمون ليوليه ققاء بالو الشام، ومنها فلسطني

 : (1021)هـ(222. القاضي يحي  بن صالح الوحاظي )ت، 38

                                                        
 .444، ص8الذهيب، سري أاالم النبالء، ج (1009)
 .306، ص10ابن حجر، هتذي  ال هذي ، ج (1010)
 .460، ص18املزي، هتذي  ال  ال، ج (1011)
 .378، ص1الذهيب، تذكرة اْلفاب، ج (1012)
 .204، ص4الذهيب، ميزان االا دال، ج (1013)
 .226، ص5ابن اساكر، عريخ ومشق، ج (1014)
 .226، ص5ابن اساكر، امل،در نفسه، ج (1015)
 .52زراة الدمشقي، صأبو زراة الدمشقي، عريخ أيب  (1016)
 .227، ص5ابن اساكر، امل،در السابق، ج (1017)
 .229-228، ص5ابن اساكر، امل،در السابق، ج (1018)
 .412، ص1الذهيب، تذكرة اْلفاب، ج (1019)
. ابللللن 412، ص1، الطبقللللة السللللابعة. الللللذهيب، تللللذكرة اْلفللللاب، ج402، ص7ابللللن سللللعد، الطبقللللات ال للللربإ، ج (1020)

 .50، ص2. وينظر : ابن الع او، شذرات الذه ، ج1464تسلس  ، 115حجر، تقري  ال هذي ، ص
 .50، ص2ابن الع او، شذرات الذه ، ج (1021)
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هلللللل والللللني لققلللللاء محلللللا وبلللللالو الشلللللام، ومنهلللللا 137أبلللللو زكلللللراي اْل ،لللللي، وللللللد سلللللنة 
وهللو صللدوق . (1023)قللد روإ اللن حيللر بللن محللزة. ف للان فقيلله محللا وحمللديها. و (1022)فلسللطني

 .(1025)، ومن حفاب الناك(1024)من أه  الرأي

 *. القاضي ابن الرماح، أبو محمد، عبد هللا بن عمر بن سعد بن الرماح39

 : (1026)هـ(234)ت، 

أبللو حم للد البل للي، كلللان مللن العل للاء الققللاة، وتلللوىل الققلللاء يف نيسللابور، وبللالو الشلللام، 
 .(1027)ومنها نيابة بيم املقدك

 : (1028)هـ(242البغدادي )ت،  *. القاضي الحسن بن عثمان أبو حسان الزيادي40

 .(1030)، أوي  فاض ، أمني، ااملٌ ابلققاء، وكان جواوا  كرلا  احا  (1029)من أايان أصحاب الواقدي

ن الزبري، وطبقات الشعراء، وك اب اآلابء . وله ادة ك   وت،انيف منها )ك اب اروة ب(1031)ا   الى ققاء مدينة املن،ور وبالو الشام، ومنها فلسطني
 .(1032)واألمهات(

 : (1033)هـ(244. القاضي إسحاق بن موس  )ت، 41

                                                        
 .50، ص2ابن الع او، شذرات الذه ، ج (1022)
 .473، ص7ابن سعد، الطبقات ال ربإ، ج (1023)
 .7568، تسلس  521ابن حجر، تقري  ال هذي ، ص (1024)
 .347، ص1الذهيب، تذكرة اْلفاب، ج (1025)
هلل( هلو واللد ابلد هللا بلن ا لر اللذي تلوىل الققلاء يف بللخ مللدة 171بن مي ون بن حجر بلن سلعد ابلن الرملا  )ت،  ا ر *

 .157، ص14اشرين سنة. ينظر : املزي، هتذي  ال  ال، ج
 .320، ص9الذهيب، سري أاالم النبالء، ج (1026)
. هتلللذي  4972تسلسللل  ، 355. ابلللن حجلللر، تقريللل  ال هلللذي ، ص157، ص14امللللزي، هتلللذي  ال  لللال، ج (1027)

 .443-442، ص7ال هذي ، ج
تزوج أحد أجداو اْلسن بن اث ان أم ولد لزايو فقي  له الزايوي ولليس الظلن أنله نسلبه دىل زايو بلن أبيله. ينظلر : اللذهيب،  *

 .496، ص11سري أاالم النبالء، ج
 .132، ص13ابن اساكر، عريخ ومشق، ج (1028)
 .18، ص9ايقوت اْل وي، معجم األوابء، ج (1029)
 .356، ص7البغداوي، عريخ بغداو، ج (1030)
 .18، ص9ايقوت اْل وي، معجم األوابء، ج (1031)
 .19، ص9ايقوت اْل وي، امل،در نفسه، ج (1032)
 .380، تسلس  78، ص2املزي، هتذي  ال  ال، ج (1033)
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أبو موسى اخلط ي املدع، قي  أصله كويف وورو بغداو، وكان يقة، تويف يف محلا يف بلالو 
 .(1035). ويل الققاء بنيسابور وبالو الشام، ومنها فلسطني(1034)الشام

 : (1036)هـ(244ر السلمي )ت، . القاضي الحسن بن بش42

أبللو الللي ال للويف، قاضللي نيسللابور وبللالو الشلللام، ومنهللا نيابللة بيلللم املقللدك، ومفلل  أهللل  
 .(1037)الرأي ببلده. ارف ابل،دق ويقة الرواية

. القاضىىي عبىىد الىىرحمن بىىن إبىىراهيم بىىن عمىىر بىىن ميمىىون القرشىىي األمىىوي )ت، 43

 :(1038)هـ(245

وبعدها ذه  دىل م،ر، وقي  دنه أويق  (1040). ورك الفقه الى مذه  األوزااي اندما قدم بغداو(1039)الدمشقياْلاف  وي ت أبيب سعيد  *يلق  بدحيم
 . (1041)أه  بالو الشام

لشيو  بالو الشام. وا ل  قاضيا  يف مدينة طربية  (1043). ويع  د اليه يف اار  وال عدي (1042)وكان من الذين حيفظون الم بلدهم وشيوخهم وأنساهبم
صاح  ك اب  (1045)هل(241ويذكر العلي ي : أن اإلمام ا دث القاضي أبو سعيد املعروف بدحيم هو أحد أصحاب اإلمام أمحد بن حنب  )ت، . (1044)بفلسطني

 ، وكانم وفاته بفلسطني.(1046)املسند، كان قاضيا  ابلرملة من قب  اخلليفة امل وك  الى هللا العباسي

 : (1047)هـ(264م األسدي )ت، . القاضي محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مقس44

                                                        
 .422، تسلس  228، ص1ابن حجر، هتذي  ال هذي ، ج (1034)
 .228، ص1ابن حجر، هتذي  ال هذي ، ج (1035)
 .1215، تسلس  98. تقري  ال هذي ، ص236، ص2ابن حجر، هتذي  ال هذي ، ج (1036)
 .98. ابن حجر، تقري  ال هذي ، ص278، و ص1186، تسلس  276، ص4املزي، امل،در السابق، ج (1037)
 .130، ص2م، ج1973العلي ي، األنس االي ،    (1038)
 .121، ص6  ال هذي ، جوحيم ت،غري ومحان ومعناه اخلبيث. ينظر : ابن حجر، هتذي *
 .3927، تسلس  120، ص6ابن حجر، هتذي  ال هذي ، ج (1039)
 .827، تسلس  5الب اري، ال اريخ ال بري، ج (1040)
 .3، ص10الذهيب، سري أاالم النبالء، ج (1041)
 .130، ص2م، ج1973العلي ي، األنس االي ،    (1042)
 .495، ص16املزي، هتذي  ال  ال، ج (1043)
 .480، ص2. وتذكرة اْلفاب، ج445، ص1 خرب من غرب، جالذهيب، العرب يف (1044)
 .130، ص2العلي ي، األنس االي ، املرجع السابق، ج (1045)
 .222، ص9الطربي، عريخ الطربي، ج (1046)
 .47، ص52ابن اساكر، عريخ ومشق، ج (1047)
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املعروف اببلن ُاليلة، نلزل ومشلق وويل الققلاء هبلا نيابلة الن قاضلي الققلاة جعفلر بلن ابلد 
. كلان يقلة (1049). وروإ انله النسلائي، واألصلبهاع، والدمشلقي، والسلل ي(1048)الواحد اهالي

 .(1050)حافظا ، بقي الى ققاء بالو الشام، ومنها نيابة بيم املقدك، حىت وفاته

 : (1051)هـ(267القاضي سهل بن عمار الحنفي )ت،  .45

ويف بالو الشام، ومنها فلسطني. وهو شيخ أه  الرأي يف ا،ره. وقد اع من الواقدي  (1052)أبو حير الع  ي النيسابوري، كان قاضي هراة، وقاضي طرطوك
 .(1053)وحدث انه أبو حير البزاز

 : (1054)هـ(279. القاضي سعد بن محمد )ت، 46

البجللللي البللريويت القاضلللي، قاضلللي بللريوت وبلللالو الشلللام، ومنهللا نيابلللة بيلللم  –أبللو العبلللاك 
 .(1055)املقدك

 : (1056)هـ(286. القاضي أحمد بن المعل  بن يزيد األسدي )ت، 47

، أي ققلللاء بلللالو الشلللام، ومنهللللا (1057)أبلللو ب لللر الدمشلللقي، انئللل  أيب زراللللة يف ققلللائها
وروإ انلله النسللائي، والطللرباع، فلسللطني. كللان قللد روإ اللن القللحا ، وأيب واوو السجسلل اع. 

 .(1058)واه داع

 : (1059)هـ(287. القاضي أحمد بن عمرو بن الضحاك أبي عاصم النبيل )ت، 48

                                                        
 .109، ص16املزي، هتذي  ال  ال، ج (1048)
 .109، ص16املزي، هتذي  ال  ال، ج (1049)
. ابلللن حجلللر، تقريللل  379، ص1. اللللذهيب، العلللرب يف خلللرب ملللن غلللرب، ج230، ص6وي، عريلللخ بغلللداو، جالبغلللدا (1050)

 .416، تسلس  44ال هذي ، ص
 .446، ص10الذهيب، سري أاالم النبالء، ج (1051)
 .240، ص2الذهيب، ميزان االا دال، ج (1052)
 .446، ص10الذهيب، سري أاالم النبالء، ج (1053)
 .276، ص20مشق، جابن اساكر، عريخ مدينة و (1054)
 .276، ص20ابن اساكر، امل،در نفسه، ج (1055)
 .73، ص1ابن حجر، هتذي  ال هذي ، ج (1056)
 .108، تسلس  24ابن حجر، تقري  ال هذي ، ص (1057)
 .263، ص1املزي، هتذي  ال  ال، ج (1058)
 .104، ص5ابن اساكر، امل،در السابق، ج (1059)
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. أصلله ملن الب،لرة، وتلوىل ققللاء أصلبهان، ورحل  (1060)أبو ب ر الشيباع، الفقيه القاضي
 حمدا  وقاضيا  فيها، ومنها فلسطني. (1061)دىل بالو الشام

، فسلل ع مللن أيب ب للر بللن أيب شلليبة، وروإ انلله القاضللي أمحللد حم للد وكللان راويللة للحللديث
. وكلان أبلو ب لر الشليباع فقيهلا  ظلاهري (1062)العسال. وقد أفلىت أبلو ب لر الشليباع يف ال ،لوف

 .(1063)املذه 

 

 : (1064)هـ(292. القاضي أحمد بن علي بن سعيد بن إبراهيم )ت، 49

يف بللالو الشللام، ومنهللا نيابللة بيللم  أبللو ب للر األمللوي، وقيلل  بغللداوي األصلل ، تللوىل الققللاء
نيابلللة الللن أيب زرالللة حم لللد بلللن اث لللان بلللن زرالللة وقبلهلللا كلللان دماملللا  وققلللاء ملدينلللة  (1065)املقلللدك
 ومسانيد كثرية. (1067). وله ت،انيف كثرية(1066)محا

وطبق لله. وروإ اللن النسللائي. ومللن ت،للانيفه )ك للاب  (1068)وقللد روإ اللن الللي بللن ااعللد
 .(1069)ريالعلم( و)مسند اائشة( وغريها كث

 : (1070)هـ(297. القاضي موس  بن إسحاق بن موس  )ت، 50

، وكللان اللللى (1071)أبللو ب للر األن،للاري اخلط للي، قاضللي نيسللابور واألحللواز وبللالو الشللام
 .(1072)ققاء ومشق ومحا. ضرب به املث  يف وراه واف ه

                                                        
 .104ابن اساكر، امل،در السابق، ص (1060)
 .104ساكر، امل،در السابق، صابن ا (1061)
 .105ابن اساكر، امل،در السابق، ص (1062)
 .106ابن اساكر، امل،در السابق، ص (1063)
 .55، ص5ابن اساكر، عريخ مدينة ومشق، ج (1064)
 .205، ص1. املزي، هتذي  ال  ال، ج34، ص4البغداوي، عريخ بغداو، ج (1065)
 .55، ص5ابن اساكر، امل،در السابق، ج (1066)
 .663، ص2، تذكرة اْلفاب، جالذهيب (1067)
 .422، ص1الذهيب، العرب يف خرب من غرب، ج (1068)
 .69ص 11الذهيب، سري أاالم النبالء، ج (1069)
 .103، ص11الذهيب، سري أاالم النبالء، ج (1070)
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 : (1073)هـ(302محمد بن عثمان الثقفي )ت،  –. القاضي أبو زرعة الدمشقي 51

قلللاء م،لللر الللن أمحلللد بلللن طوللللون، فأقلللام فيهلللا ينلللان سلللنني مث ويل ققلللاء ويل أبلللو زرالللة ق
 ، وكذلك بعر مدن بالو الشام، ومنها فلسطني.(1074)ومشق

، وح للم بلله الققللاة بعللد أن كلللان (1075)تفقلله الللى املللذه  الشللافعي فأوخللله دىل ومشللق
 .(1076)مذه  األوزااي غالبا  اليها

 : (1077)هـ(304. القاضي محمد بن أحمد بن المرزبان )ت، 52

قللاة بللالو الشللام، ومنهلللا نيابللة بيللم املقلللدك. ويل ققللاء ومشللق بعلللد أيب زراللة مللن قبللل  
 .(1078)جعفر املق در

 : (1079)هـ(306. القاضي عبد الصمد بن عبد هللا بن محمد بن عبد الصمد )ت، 53

، توىل ققلاء ومشلق وبلالو الشلام، (1080)أبو حم د القرشي الدمشقي، كان راوية للحديث
 . (1081) املقدكومنها نيابة بيم 

 : (1082)هـ(308. القاضي عبد هللا بن ثابت بن يعقوب )ت، 54

                                                                                                                                                                   
 .434، ص1الذهيب، العرب يف خرب من غرب، ج (1071)
. وينظللر : الللذهيب، تللذكرة اْلفللاب، 57، ص5. ابللن اسللاكر، عريللخ ومشللق، ج7ابللن حنبلل ، مسللند ابللن حنبلل ، ج (1072)
 .104، ص11. وسري أاالم النبالء، ج668، ص2ج
 .82، ص4. وينظر : ال،فدي، الوايف ابلوفيات، ج183، ص3ابن تغري بروي، النجوم الزاهرة، ج (1073)
شلذرات . ابن الع او، 122، ص11. ابن كثري، البداية والنهاية، ج444، ص1الذهيب، العرب يف خرب من غرب، ج (1074)

 .239، ص2الذه ، ج
 .196، ص3. السب ي، طبقات الشافعية، ج519األسنوي، طبقات الشافعية، ص (1075)
 .190، ص54ابن اساكر، عريخ ومشق، ج (1076)
 .154، ص51ابن اساكر، امل،در السابق، ج (1077)
 .25. ابن طولون، ققاة ومشق، ص31، ص2ال،فدي، الوايف ابلوفيات، ج (1078)
، أحلللداث سلللنة 193، ص3. ابلللن تغللري بلللروي، النجلللوم الزاهلللرة، ج264، ص11م النلللبالء، جالللذهيب، سلللري أالللال (1079)

 هل.306
 .264، ص11الذهيب، سري أاالم النبالء، ج (1080)
 .193، ص3ابن تغري بروي، النجوم الزاهرة، ج (1081)
 .176، ص27ابن اساكر، امل،در السابق، ج (1082)
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. ملن ققلاة بلالو الشلام، ومنهلا (1083)أبو حم د العبس ي الثوري النجراع، القاضلي املقلرئ
هلللل يف 223نيابلللة بيلللم املقلللدك، ووفلللن ابلرمللللة.قال اخلطيللل  : وبلغلللين أنللله قلللال : وللللدت سلللنة 

 .(1084)اخرها

 

 : (1085)هـ(310د بن سهل )ت، . القاضي محمد بن أحم55

أبو ابلد هللا الربكلاع القاضلي امللال ي. ويل ققلاء بلالو الشلام، ومنهلا ملدن فلسلطني، سلنة 
. وكان القاضي (1086)هل( بعد ا ر بن اانيد مث الزل يف أول سنة اشر فرجع دىل الب،رة306)

إلللان السللنة، الربكلاع يقلول : اإللللان شلجرة، وال فلر شللجرة، ول ل  واحلدة أغ،للان، وأغ،لان ا
 .(1087)وأغ،ان ال فر البداة

 : (1088)هـ(316. القاضي عبد الحميد بن عبد العزيز السكوني )ت، 56

، وويل الققللاء ابلشللام، (1089)القاضللي أبللو خللازم الفقيلله الب،للري، العالمللة، قاضللي الققللاة
. وهلو ملن العلدول، وكلان انلد الوفلاة يب لي ويقلول : اي رب ملن (1090) ومنها نيابة بيلم املقلدك

هلل دىل أن قلدم 264. قي  : دن القاضي أبو خازم ويل ققاء ومشق الام (1091)لققاء دىل القربا
 .(1092)املع قد دىل ومشق وسار معه دىل العراق

 : (1093)هـ(320. القاضي محمد بن بكران بن محمد )ت، 57

                                                        
 .426، ص9البغداوي، عريخ بغداو، ج (1083)
 .427، ص9ي، امل،در نفسه، جالبغداو (1084)
 .26. وينظر : ابن طولون، ققاة ومشق، ص46، ص51ابن اساكر، عريخ مدينة ومشق، ج (1085)
 .26. وينظر : ابن طولون، ققاة ومشق، ص48، ص51ابن اساكر، امل،در نفسه، ج (1086)
 .48، ص51ابن اساكر، امل،در نفسه، ج (1087)
 .77، ص11ر : الذهيب، سري أاالم النبالء، ج. وينظ108، ص5البغداوي، عريخ بغداو، ج (1088)
 .210، ص2ابن الع او، شذرات الذه ، ج (1089)
 .158، ص3ابن تغري بروي، النجوم الزاهرة، ج (1090)
 .20ابن طولون، ققاة ومشق، ص (1091)
 .78، ص11الذهيب، سري أاالم النبالء، ج (1092)
 .225، ص2م، ج1973العلي ي، األنس االي ،    (1093)
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، يف أايم الراضللي ابهلل حم لللد بللن املق لللدر (1094)هللو خطيللل  بيللم املقلللدك، وقاضللي الرمللللة
. لللللله روايلللللة يف اْللللللديث، وهلللللو ملللللن أهللللل  العللللللم وملللللن خطبلللللاء بيلللللم هلللللل(329العباسلللللي )ت، 

 .(1095)املقدك

 : (1096)هـ(324. القاضي عبد الصمد بن سعيد بن عبد هللا )ت، 58

وصلللنف عرالللا  للللذكر ال،لللحابة . (1097)أبلللو القاسلللم ال نلللدي قاضلللي محلللا، قلللدم ومشلللق
 .(1098)الذين نزلوا محا

 : (1099)هـ(328)ت،  . القاضي الحسين بن محمد بن أحمد بن حيدرة59

أبللللو ابللللد هللا الطرابلسللللي، قاضللللي طللللرابلس وبللللالو الشللللام، ومنهللللا فلسللللطني، وكللللان راويللللة 
 .(1100)للحديث

 : (1101)هـ(329. القاضي عبد هللا بن أحمد بن ربيعة )ت، 60

. (1102)هلل، ويل الققلاء بدمشلق ومب،لر وفعلات256أبو حم د الربعي القاضي، وللد سلنة 
. وذكللره ابللن طولللون يف )ققللاة الشللام( : أنلله ويل (1103)يقللة قللال انلله اخلطيلل  البغللداوي : غللري

 .(1104)ققاء بالو الشام بعد ازل القاضي زكراي

                                                        
 .225، ص2املرجع نفسه، جالعلي ي،  (1094)
 .127، ص1العلي ي، امل،در نفسه، ج (1095)
. وينظلر : ابلن 23، ص2. اللذهيب، العلرب يف خلرب ملن غلرب، ج229، ص36ابلن اسلاكر، عريلخ مدينلة ومشللق، ج (1096)

 .302، ص2الع او، شذرات الذه ، ج
 .230، ص36ابن اساكر، امل،در نفسه، ج (1097)
 .22، ص2ج الذهيب، العرب يف خرب من غرب، (1098)
 .291، ص14ابن اساكر، امل،در السابق، ج (1099)
 .366، ص13. وكذلك ج291، ص14ابن اساكر، امل،در السابق، ج (1100)
 .23، ص27ابن اساكر، امل،در السابق، ج (1101)
. وينظلللر : ابلللن 296، ص2. ابلللن تغلللري بلللروي، النجلللوم الزاهللللرة، ج315، ص15اللللذهيب، سلللري أالللالم النلللبالء، ج (1102)

 .323، ص2،در السابق، جالع او، امل
 .386، ص9البغداوي، عريخ بغداو، ج (1103)
 .29ابن طولون، ققاة ومشق، ص (1104)
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. القاضىىىي زكريىىىا بىىىن أحمىىىد بىىىن يحيىىى  بىىىن موسىىى  البلخىىىي الشىىىافعي، أبىىىو يحيىىى  )ت، 61

 : (1105)هـ(330

أبللو حيللر البل للي الشللافعي، العالمللة ا للدث، قاضللي ومشللق. وقيلل  دنلله فللارق وطنلله ألجلل  
، وكلللان حسلللن (1106)ومسلللح الللرة األرة، وسلللافر دىل أقاصلللي اللللدنيا يف طلللل  الفقللله اللللدين،

. وكلان (1107)البيان اذب اللسان، واله املق در ابهلل ققاء بالو الشام، ومنها نيابة بيلم املقلدك
 .(1108)من كبار أصحاب الشافعي وشيخ الشافعيني ابلشام

 : (1109)هـ(338 . القاضي ابن أبي ثابت إبراهيم محمد بن أحمد العبسي )ت،62

، الايل (1110)القاضلي اإلملام امل،لدق املع لر، أبلو دسلحاق العراقلي السلامري، نزيل  ومشلق
. وتلوىل الققلاء يف بلالو (1112). وروإ ان طائفة ملن الشلاميني وامل،لريني والعلراقيني(1111)الرواية

 .(1113)الشام، وانئ  اْل م يف ومشق

 : (1114)هـ(339. القاضي عمر بن الحسن بن علي بن مالك )ت، 63

أبللو اْلسللني الشلليباع البغللداوي األشللناع. ويل الققللاء أبمللاكن ابلشللام، ومنهللا نيابللة بيللم 
 .(1116)، وويل الققاء أايم ببغداو وازل، ااان ينانني سنة(1115) املقدك

بللللن حبللللان املللللدائين وأيب ب للللر بللللن أيب الللللدنيا، وَضللللَعَفُه  (1117)روإ الللن حم للللد بللللن ايسللللى
 .(1118)الدارقطين

                                                        
 .326، ص2. وينظر : ابن الع او، شذرات الذه ، ج660، ص11الذهيب، سري أاالم النبالء، ج (1105)
 .222، ص2الذهيب، العرب يف خرب من غرب، ج (1106)
 .2263، تسلس  59ص، 19ابن اساكر، عريخ مدينة ومشق، ج (1107)
. وينظلر : ابلن طولللون، 298، ص3. األسلنوي، طبقلات الشلافعية، ج59، ص19ابلن اسلاكر، امل،لدر نفسله، ج (1108)

 .29-28ققاة ومشق، ص
 .110، ص12الذهيب، سري أاالم النبالء، ج (1109)
 .54، ص2الذهيب، امل،در نفسه، ج (1110)
 .165، ص6البغداوي، عريخ بغداو، ج (1111)
 .346، ص2امل،در السابق، ج ابن الع او، (1112)
 .31ابن طولون، امل،در السابق، ص (1113)
 .75، ص12. وينظر : الذهيب، سري أاالم النبالء، ج170، ص1الس عاع، األنساب، ج (1114)
 .185، ص3الذهيب، ميزان االا دال، ج (1115)
 .75، ص2الذهيب، العرب يف خرب من غرب، ج (1116)
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 : (1119)هـ(341البزاز البغدادي )ت، . القاضي أحمد بن يحي  64

 .(1121)، وأقام ابلقدك الشريف دىل أن تويف(1120)قدم من م ة دىل بيم املقدك

 : (1122)هـ(356. القاضي يوسف ابن عمر بن محمد بن يوسف بن يعقوب )ت، 65

هو قاضي الققاة، يوسف بن قاضي الققاة ا ر ابن القاضي أيب ا ر حم د يوسف بلن 
 .(1123)الب،رة محاو بن زيد املال ي مث الداوووي البغداوي يعقوب داااي  بن حاف 

هللللللل. ويل الققللللللاء وللللللله اشللللللرون سللللللنة. كللللللان حاذقللللللا  ابألح للللللام، ابرع 305ولللللللد سللللللنة 
 .(1125). وك   ابلققاء دىل نوابه مب،ر وبالو الشام، ومنها نيابة بيم املقدك(1124)األوب

 :( 1126)هـ(367. القاضي محمد بن أحمد بن عبد هللا )ت، 66

، مث ققلللاء بلللالو الشلللام، (1127)طلللاهر اللللذهلي، تلللوىل ققلللاء واسللل ، مث ققلللاء بغلللداوأبلللو ال
. كلان مللال ي امللذه ، ف،لليحا  مفهومللا ، (1129)، مث ققلاء م،للر(1128)ومنهلا نيابللة بيلم املقللدك

 .(1130)وشاارا  أخباراي ، حاضر ااواب، غزير اْلف 

                                                                                                                                                                   
 .75ص، 2الذهيب، العرب يف خرب من غرب، ج (1117)
 .185، ص3الذهيب، ميزان االا دال، ج (1118)
هللل(، مثللري الغلرام يف زايرة القللدك والشللام، وار اايلل ، 756املقدسلي، شللهاب الللدين حم لوو بللن رلليم املقدسلي، )ت،  (1119)

 .361م(، ص1994)بريوت، 
امل،لرية العاملة  هل(، دخاف األخ،ا بفقلائ  املسلجد األق،لى، خقيلق : أمحلد رمقلان، اهيـلة880السيوطي، )ت،  (1120)

 .52، ص2م(، ج1982لل  اب، )القاهرة، 
. وينظلللر : 103. العلللارف، املف،للل  يف عريلللخ القلللدك، ص433، ص1م، ج1973العلي لللي، األنلللس االيللل ،    (1121)

 .235الع د، معجم الناهبني، ص
 .235، ص12الذهيب، سري أاالم النبالء، ج (1122)
 .322، ص4البغداوي، عريخ بغداو، ج (1123)
 .235، ص12هيب، امل،در السابق، جالذ (1124)
 .236، ص12الذهيب، امل،در السابق، ج (1125)
 .60، ص2. وينظر : ابن الع او، شذرات الذه ، ج62، ص51ابن اساكر، عريخ مدينة ومشق، ج (1126)
 .313، ص1البغداوي، عريخ بغداو، ج (1127)
 .34ابن طولون، ققاة ومشق، ص (1128)
 .130، ص4ج ابن تغري بروي، النجوم الزاهرة، (1129)
 .45، ص2ال،فدي، الوايف ابلوفيات، ج (1130)
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وكلان . واع ان موسى بن هارون، وروإ ان الدارقطين، (1131)وقد اس ناب الى ومشق
لللللله هللللللس    لللللع دليللللله امل لللللالفون وي نلللللاظرون ةقلللللرته وكلللللان ي وسللللل  بيلللللنهم، ويللللل  لم ب لللللالم 

 .(1133). اخ ،ر )تفسري اابايت( و)تفسري البل ي((1132)سديد

 : (1134)هـ(369. القاضي عبد هللا بن أحمد بن راشد )ت، 67

 . ويقلال : أبلن(1135)أبو حم د القاضي. قاضي ومشق، يعرف اببلن أخلم وليلد البغلداوي
هلل. مللن أهلل  بغلداو وويل الققللاء بلالو الشللام ملن قبلل  اإلخشلليدية، 279بنلم الوليللد. وللد سللنة 
سنة ينان وأربعني ويالينائة، فبعث ابنه أاب ابلد هللا حم لد بلن ابلد  (1136)ومنها نيابة بيم املقدك

 .(1137)هللا ف سل ه فأقام يققي بني أه  ومشق مدة والي ه

 : (1138)هـ(375)ت، . القاضي يوسف بن القاسم بن فارس 68

القاضي، اإلمام اْلاف ، ا دث ال بري، أبو ب ر، املياجني الشافعي. كان مسند الشام يف 
، أيب اْلسللن الللي ابللن (1140). انئلل  اْل للم بللبالو الشللام اللن قاضللي الدولللة العبيديللة(1139)زمانلله

 ، وويل نيابة بيم املقدك.(1141)القاضي أيب حنيفة النع ان املغريب

 : (1142)هـ(380ج محمد بن أحمد بن محمد بن يحي  الحافظ )ت، . القاضي ابن مفر69

                                                        
 .313، ص1البغداوي، امل،در السابق، ج (1131)
 .160ال ندي، ققاة م،ر، ص (1132)
 .132، ص4ابن تغري بروي، امل،در السابق، ج (1133)
 .225، ص16. وينظر : الذهيب، سري أاالم النبالء، ج21، ص27ابن اساكر، امل،در السابق، ج (1134)
 .35البغداوي، هو الفقيه الظاهري، قاضي ومشق وم،ر. وينظر : ابن طولون، امل،در السابق، ص الوليد (1135)
 .36ابن طولون، امل،در السابق، ص (1136)
 .160ال ندي، امل،در السابق، ص (1137)
، 2. والعللرب يف خللرب مللن غللرب، ج426، ص12. الللذهيب، سللري أاللالم النللبالء، ج162ال نللدي، ققللاة م،للر، ص (1138)

 . 86، ص3. ابن الع او، شذرات الذه ، ج148، ص4غري بروي، النجوم الزاهرة، ج. ابن ت371ص
 .37. وينظر : ابن طولون، ققاة ومشق، ص371، ص2الذهيب، العرب يف خرب من غرب، ج (1139)
 .427، ص12الذهيب، سري أاالم النبالء، ج (1140)
 .229، ص5ايقوت اْل وي، معجم البلدان، ج (1141)
 .445، ص12لنبالء، جالذهيب، سري أاالم ا (1142)
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أمللو عبللد هللا، محمللد مللن أحمللد مللن، محمللد مللن يحيللس مللن مفللر  األمللوي 

، ويكنللس أيهللا  أمللا مكللر. حللالظ مصللير مأ للماء الرجللال ب1143(مللوالهم القرطبلل 

 وأحوالهم، من أوس) المحدسين.

ف ك لاب )فقله اْلسلن الب،للري( لله ت،لانيف منهلا : ك ل  يف الفقله، ويف فقلله ال لابعني. ألل
هللللدات، و)فقللله الزهلللري( يف الللدة أجلللزاء. ومجلللع مسلللندا  مملللا محلللله )قاسلللم بلللن دصلللبع( يف  7يف 

. ورحلللللل  دىل اْلجللللللاز وبللللللالو الشللللللام، وكللللللان منهللللللا فلسللللللطني، والللللللي ن ليسلللللل ع (1144)هلللللللدات
 ، ويع   ابل دريس والققاء.(1145)اْلديث

ون بللللن راشللللد يف بللللالو الشللللام وبيللللم . واللللع اللللن أيب املي لللل*ويعللللرف أيقللللا  اببللللن الف للللوري
. وات،  ب،اح  األنلدلس فلواله الققلاء، وقيل  اللى لسلان أبلو الوليلد بلن مسللم (1146)املقدك

، قال : بعر اْل  اء شاهدوا ابلن املفلرج يف العلريش يف فلسلطني وكلان ابلن (1147)ان األوزااي
 املفرج هنا  ذهبم يداه ورجاله وب،ره.

 : (1148)هـ(388ن سعد بن بكر )ت، . القاضي عبد هللا بن الوليد ب70

أبو حم د األن،اري، الفقيه املال ي، س ن م،ر وروإ فيها اْلديث. وزار بيم املقلدك. 
 .(1150). وهو من العل اء الزهاو والققاة الفقهاء(1149)وتويف ابلقدك

 : (1151)هـ(436. القاضي المحسن بن محمد بن العباس بن الحسن بن أبي الحسن )ت، 71

                                                        
 .1007، ص3الذهيب، تذكرة اْلفاب، ج (1143)
 .156، ص2الذهيب، العرب يف خرب من غرب، ج (1144)
 .446، ص12الذهيب، سري أاالم النبالء، ج (1145)
 .1007، ص3نسبة دىل فنم قرية بقرطبة. ينظر : الذهيب، تذكرة اْلفاب، ج *
 .1007، ص3الذهيب، تذكرة اْلفاب، ج (1146)
 .1008، ص3، تذكرة اْلفاب، جالذهيب (1147)
 .424، ص1م، ج1973العلي ي، األنس االي ،    (1148)
 .424، ص1م، ج1973العلي ي، املرجع نفسه،    (1149)
 .424، ص1م، ج1973العلي ي، املاملرجع صدر نفسه،    (1150)
 .94، ص57ابن اساكر، عريخ مدينة ومشق، ج (1151)



 

 181 

و الشللام، ومنهللا نيابللة بيللم املقللدك، بعللد أخيلله ألملله )ف للر الدولللة أيب ويل الققللاء يف بللال
، وكلان نقيبلا  للطللالبيني (1152)يعللى محلزة بلن اْلسلن( نيابللة الن قاضلي الققلاة امللقلل  ابملس ن،لر

 بدمشق.

 : (1153)هـ(454. القاضي إبراهيم بن العباس بن الحسن )ت، 72

ك، واخلطابلللة يف أايم )أيب رللليم معلللد ويل الققلللاء يف بلللالو الشلللام، ومنهلللا نيابلللة بيلللم املقلللد
امللقللل  ابملس ن،لللر( نيابلللة الللن قاضلللي ققلللاته )أيب حم لللد القاسلللم بلللن ابلللد العزيلللز بلللن حم لللد بلللن 

، مث الللزل أبيب اْلسللني حيللر (1154)النع للان( بعللد ا لله )أيب تللراب ا سللن بللن حم للد بللن العبللاك(
 ، مث أايد دىل الققاء.(1155)ابن زيد الزيدي

 : (1156)هـ(486بن محمد بن علي )ت،  . القاضي عبد الواحد73

أبو الفرج الشريازي املقدسي، شيخ اإلسالم يف وق ه، وهو من أصحاب القاضي أيب يعللى 
قلدم الشلام فسل ن بيلم املقلدك، وهلو اللذي نشلر ملذه  اإلملام أمحلد بن الفراء، دمام اْلنابلة. 

(مث ) (1157)أقام بدمشق فنشر املذه  هبا. 

ملللبها واإليقلا (، و)ال ب،للرة يف أصللول الللدين(، و)خم ،للر يف لله ت،للانيف كثللرية منهللا : )ا
اْلللدوو يف أصللول الفقلله(، و)مسللائ  االم حللان(، ويقللال أن للله ك للاب )االلواهر يف ال فسللري( هللو 

 .(1158)من يالث هلدات

 : (1159)هـ(488. القاضي محمد بن المظفر بن بكران )ت،74

                                                        
 .94، ص57ابن اساكر، امل،در نفسه، ج (1152)
 .451، ص6بن اساكر، امل،در نفسه، جا (1153)
 .451، ص6ابن اساكر، امل،در نفسه، ج (1154)
 .452، ص6ابن اساكر، امل،در نفسه، ج (1155)
 .434، ص1م، ج1973العلي ي، األنس االي ،    (1156)
 .434، ص1العلي ي، املرجع نفسه، ج (1157)
 .434، ص1العلي ي، املرجع نفسه، ج (1158)
 .391، ص3. ابن الع او، شذرات الذه ، ج159، ص14، جالذهيب، سري أاالم النبالء (1159)
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وأتقلللللاهم هلل وأالللللرفهم  أبلللللو ب لللللر اْل لللللوي الشلللللافعي. كلللللان ملللللن أزهلللللد الققلللللاة وأوراهلللللم
هللل ف للان أنللزه ققللاة بللالو الشللام، ومنهللا نيابللة 400. ولللد ة للاة يف الشللام سللنة (1160)ابملللذه 

 .(1161)بيم املقدك

وقد اع يف بغداو. وكان من أصحاب القاضي أيب الطي  الطربي ومل  خذ اللى الققلاء 
أبلو يعللى الغلراء وانب انله  رزقا . وشهد انه قاضي الققاة أبو ابد هللا الدامغاع، وزكاه القاضلي

 .(1162)يف الققاء بربع املدينة

 

 : (1163)هـ(492. القاضي سعد بن أحمد بن محمد )ت، 75

 .(1164)هل420أبو القاسم النسوي، س ن ومشق مدة، ولد يف سنة 

يوم وخلوا بيلم  –خذهم هللا  –وذكر أبو حم د بن األكفاع : دن أاب القاسم ق له الفرنا 
. روإ أبو القاسم ان القاضي أيب اْلسن الي بن حم لد، (1165)هل492ة املقدك يف شعبان سن

 .(1166)وان األسرتاابوي

 : (1167)هـ(492. القاضي مكي بن عبد السالم األنصاري )ت، 76

أبلللو القاسلللم الرمللللي، كانلللم الف لللاوي أتيت دليللله ملللن الشللللام وم،لللر. كلللان ملللن االللوالني يف 
 .(1168)بيم املقدك أشياء كثريةاآلفاق. شر  عريخ بيم املقدك وققاءه، ومجع يف 

                                                        
 .15، ص2األسنوي، طبقات الشافعية، ج (1160)
 .359، ص2الذهيب، العرب يف خرب من غرب، ج (1161)
. اللذهيب، العلرب يف خلرب ملن 253، ص10. ابن األيري، ال ام  يف ال اريخ، ج27، ص17ابن ااوزي، املن ظم، ج (1162)

 .149-148، ص3اة اانان، ج. اليافعي، مر 359، ص2غرب، ج
 .203، ص20ابن اساكر، عريخ مدينة ومشق، ج (1163)
 .203، ص20ابن اساكر، امل،در نفسه، ج (1164)
 .204، ص20ابن اساكر، امل،در نفسه، ج (1165)
 .204، ص20ابن اساكر، امل،در نفسه، ج (1166)
 .436، ص1م، ج1973العلي ي، األنس االي ،    (1167)
 .758ب، صابن منظور، لسان العر  (1168)
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 .(1170)هل492شعبان  12، وق   يف (1169)أتسر الى يد الفرنا

 : (1171)هـ(505. القاضي الغزالي محمد بن محمد بن أحمد )ت، 77

هلل، تلوىل ال لدريس بعلدها ابملدرسلة النظاميلة يف 445اإلمام أبو حامد، ولد يف طوك سنة 
، رحلل  بعللدها دىل اْلجللاز لغللرة اْلللا، هللل488هللل، وبعللدها الذ ابلزهللد سللنة 484بغللداو اللام 

، فع   ابل دريس واإلف لاء (1172)توجه دىل الشام وأقام بدمشق مدة وان ق  منها دىل بيم املقدك
فيهللللا. واجللللذ خانقللللاه لل،للللوفية ومدرسللللة لطللللالب العلللللم، كللللان يققللللي أوقاتلللله يف تللللالوة القللللران، 

الطللابران )دحللدإ بلللديت  ، ووفلللن بظللاهر(1173)هللل505وهالسللة أهلل  ال قللوإ، دىل أن تللوىف سللنة 
 .(1174)الطوك(

 : (1175)هـ(506. القاضي محمد بن موس  بن عبد هللا )ت، 78

أبللللو ابللللد هللا الرتكللللي، ويل ققللللاء بيللللم املقللللدك مللللدة، فشلللل ي منلللله فعللللزل، مث ويل ققللللاء 
 .(1176)ومشق، وكان غاليا  يف مذه  أيب حنيفة

 : (1177)هـ(520. القاضي محمد بن الوليد بن خلف الطرطوشي )ت، 79

أبللللو ب لللللر الفهللللري القرشلللللي، مللللن أايلللللان ال للللابعني والعل لللللاء والزهللللاو اللللللذين وخلللللوا بيلللللم 
، قدم بيم املقدك وحا الى نفقة اإلمام أيب ب ر الشاشي املسل ظهر، كلان دماملا  (1178)دكاملق

 .(1179)ااملا  زاهدا ، س ن الشام وورك هبا

                                                        
 .436، ص1العلي ي، األنس االي ، املرجع السابق، ج (1169)
 .20، ص4السب ي، طبقات الشافعية، ج (1170)
 .1، ص1الغزايل، دحياء الوم الدين، ج (1171)
 .439، ص1العلي ي، األنس االي ، املرجع السابق، ج (1172)
 .379، ص2ابن األيري، اللباب يف هتذي  األنساب، ج (1173)
 .491، ص10ال ام  يف ال اريخ، جابن األيري،  (1174)
 .52، ص4. الذهيب، ميزان االا دال، ج75، ص56ابن اساكر، عريخ مدينة ومشق، ج (1175)
. العلي لي، األنلس االيل ،   52، ص4. الذهيب، ميلزان االا لدال، ج76، ص56ابن اساكر، امل،در نفسه، ج (1176)

 .437، ص1م، ج1973
 .62، ص4الس عاع، األنساب، ج (1177)
 .439، ص1م، ج1973لعلي ي، األنس االي ،   ا (1178)
 .439، ص1م، ج1973. وينظر : العلي ي، املرجع نفسه،   62، ص4الس عاع، األنساب، ج (1179)
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 : (1180)هـ(527. القاضي محمد بن أحمد بن يحي  األموي )ت، 80

تللويف فيهللا. نللزل بغللداو الللى نفقللة الشلليخ هللا املقدسللي النابلسللي، وخلل  القللدك و  أبللو ابللد
 .(1182)، وهو من أه  العلم والع  (1181)ن،ر املقدسي، كان يف  ويققي ويدرك ابلقدك

 

 : (1183)هـ(529. القاضي محمد بن أحمد المقدسي المشهور بالديباجي )ت، 81

 بللن ا للر بللن اث للان بللن افللان. اللي أبللو ابللد هللا، وهللو مللن أوالو الللديباج، بللن ابللد هللا
. أصلللله ملللن (1184)(ابلللديباج ْلسلللنه وألن ويباجللة وجهللله كانللم تشلللبه ويباجللة وجللله الرسللول )

داو بلدرب السلسللة،  ل. مث سل ن بغل(1185)م ة، أقام ببيم املقدك وك ل  األحاويلث هبلا واعهلا
 .(1186)كان فقيها  وقاضيا  وهو فاض ، حسن السرية، قوال ابْلق

 : (1187)هـ(531ي بن أحمد بن عبد هللا الربعي المقدسي )ت، . القاضي عل82

أبللو اْلسللن الشللافعي، اشلل غ  الللى الشلليخ أيب دسللحاق، واللع اْلديلللث مللن الشلليخ ن،للر 
املقدسي واْلاف  أيب ب لر اخلطيل ، مث وخل  املغلرب وسل ن الربيلة. ملن األايلان ال لابعني اللذين 

 ، وا   يف ال دريس والققاء.(1188)بيم املقدك قدموا

 : (1189)هـ(534. القاضي يحي  بن علي بن عبد العزيز )ت، 83

                                                        
 .104. وينظر : العارف، املف، ، ص439، ص1العلي ي، املرجع نفسه، ج (1180)
 .410. وينظر : العارف، املرجع نفسه، ص439، ص1العلي ي، املرجع نفسه، ج (1181)
 .104. وينظر : العارف، املرجع نفسه، ص439، ص1العلي ي، املرجع نفسه، ج (1182)
م(، أحسللن ال قاسليم يف معرفللة األقلاليم، خقيللق : وي غويله بريلل ، 1000هلل/390املقدسلي، حم للد بلن أمجللد، )ت،  (1183)

 .364م(، ص1990م(، نس ة م،ورة، )القاهرة، 1906)ليدن، 
 .439، ص1م، ج7319العلي ي، األنس االي ،    (1184)
 .439، ص1العلي ي، املرجع نفسه، ج (1185)
 .439، ص1العلي ي، املرجع نفسه، ج (1186)
 .440، ص1العلي ي، املرجع نفسه، ج (1187)
 .440، ص1العلي ي، املرجع نفسه، ج (1188)
. وينظلللر : ابلللن طوللللون، 446، ص14. العلللرب يف خللرب ملللن غلللرب، ج540، ص14الللذهيب، سلللري أالللالم النلللبالء، ج (1189)

 .44ومشق، ص ققاة
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هـ. وكـان عالما  مالسرمية، ناب ل  القهاء عن أم  عبد هللا 443أمو الفهل الدميق ، ويسر  مامن الصايغ الدميق . ولد  نة 

 .ب1190(البال ا ون 

 .ب1191( ماء ل  أحكامه ومحاضرا هوكان أول من ول  الحكم ل  مال  اليام، ومنها نيامة ميي المقدس، سقة عنـد الس

 : (1192)هـ(535. القاضي سلطان بن إبراهيم بن المسلم الشافعي )ت، 84

هلل، وتفقله 442. وللد ابلقلدك الشلريف الام (1193)أبو الف ح املقدسي، ويعلرف اببلن رشلا
. (1194)الى الشيخ ن،ر املقدسي، وغاور دىل الداير امل،رية، وأصبح ملن أهلم الفقهلاء وأفقههلم

، وصللنف ك للااب  يف )أح للام دل قللاء (1195)لقاضللي أبللو الفلل ح )ذخللائر اآلار( يف الفقللهومللن اار ا
 .(1196)اخل انني(

 : (1197)هـ(535محمد بن عبد الباقي بن محمد بن عبد هللا السلمي )ت، . القاضي 85

أبلللو ب لللر بلللن أيب طلللاهر األن،لللاري السلللل ي البغلللداوي البابشلللامي الن،لللري البلللزاز املعلللدل 
. وهللو اخللر ملللن حللدث يف الللدنيا اللن أيب دسللحق الربم لللي (1198)رسلل اناملعللروف بقاضللي البي ا

والقاضي أبو الطي  الطربي، وتفقه الى القاضي أيب يعلى، وبرع يف اْلساب واهندسة، وان هى 
 .(1199)دليه الو اإلسناو

                                                        
. 424، ص1البالسلللاغوع : نسللللبة دىل بالسلللاغون وهللللي بللللدة مللللن يغلللور الللللرت . ينظلللر : السلللل عاع، األنسللللاب، ج (1190)

، 4. ابللللن الع للللاو، شللللذرات الللللذه ، ج45. ابللللن طولللللون، ققلللاة ومشللللق، ص739، 2األسلللنوي، طبقللللات الشللللافعية، ج
 .105ص

 .541، ص14الذهيب، سري أاالم النبالء، ج (1191)
. وينظلر : 58، ص4، طبعة بريوت. ابن الع لاو، شلذرات اللذه ، ج334، ص1ي، طبقات الشافعية، جاألسنو  (1192)

 .235، ص2، ق9الدابغ، بالوان فلسطني، ج
 .222، ص3اليافعي، مراة اانان، ج (1193)
 ، طبعة بريوت.334، ص1األسنوي، امل،در السابق، ج (1194)
 .620، ص1حاجي خليفة، كشف الظنون، ج (1195)
 .439، ص1م، ج1973األنس االي ،    العلي ي، (1196)
، 54كع  بن مالك أحد الثالية الذين خلقوا والذين عب هللا اليهم. ينظر : ابن اساكر، عريخ مدينلة ومشلق، ج  (1197)

. والسلل ي نسللبة دىل بللين سلل ة، وهللم مللن األن،للار. األن،لاري نسللبة دىل الناصللرية يف العلراق. الللذهيب، العللرب يف خللرب 68ص
 .535، ص5. وينظر : ابن تغري بروي، النجوم الزاهرة، ج448، ص14من غرب، ج

 . وهو البي ارس ان العقدي.80، ص11ابن األيري، ال ام  يف ال اريخ، ج (1198)
 .80، ص11ابن األيري، امل،در نفسه، ج (1199)
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كان حسن ال لالم، حللو املنطلق، ملليح ا لاورة، جامعلا  للفنلون، وقلد أسلر يف صلغره اللى 
 .(1200)ه أن ي  لم ب ل ة كفر فلم يفع أيدي الروم فأراوو 

وخلل  بللالو الشللام، وكللان يققللي ويفلل  الللى مللذه  أمحللد بللن حنبلل  وبعللدها ذهلل  دىل 
 .(1201)م،ر

. القاضىىي أبىىو بكىىر ابىىن العربىىي محمىىد بىىن عبىىد هللا المغربىىي المعىىافري األندلسىىي 86

 : (1202)هـ(543اإلشبيلي )ت، 

ملللام الطرطوشلللي وتفقللله اليللله، هلللل ولقلللي ابلشلللام اإل485رحللل  ملللع أبيللله دىل املشلللرق سلللنة 
 .(1203)وصح  الشاشي والغزايل، قدم بيم املقدك وروإ انه خلق كثري من العل اء

 : (1204)هـ(553علي بن عساكر بن سرور المقدسي الدمشقي الخشاب )ت، . القاضي 87

هلللل وبعلللدها، الللع ملللن ابللللن 470صلللح  الفقيللله العلللامل ن،لللر املقدسلللي يف فلسللللطني الللام 
ويللللللذكر اللللللدابغ : أنلللللله ممللللللن زار القللللللدك وا للللل  فيهللللللا وتللللللويف اللللللام . (1205)يف ومشللللللق اْلريلللللري
 .(1206)هل553

                                                        
 . 108، ص4. ابن الع او، شذرات الذه ، ج217، ص12ابن كثري، البداية والنهاية، ج (1200)
 .69، ص54ر، عريخ مدينة ومشق، جابن اساك (1201)
 .296، ص2ابن خل ان، وفيات األايان، ج (1202)
. العللارف، 140، ص4. ابللن الع للاو، شللذرات الللذه ، ج440، ص1م، ج1973العلي للي، األنللس االيلل ،    (1203)

 .104املف، ، ص
 .168، ص4ابن الع او، شذرات الذه ، ج (1204)
. ابلللن تغلللري بلللروي، النجلللوم 38، ص3ليلللافعي، ملللراة اانلللان، ج. ا20، ص3اللللذهيب، العلللرب يف خلللرب ملللن غلللرب، ج (1205)

 .168، ص4. ابن الع او، شذرات الذه ، ج329، ص5الزاهرة، ج
 .236، ص2، ق9الدابغ، بالوان فلسطني، ج (1206)
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 : (1207)هـ(558أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي )ت، . القاضي 88

اانلللديل، والللد الشللليخ أيب ا للر، والشللليخ . (1208)نسللبة دىل مجاايلل  أو مجلللااني بفلسللطني
 موفق كان خطي  مجااي  بفلسطني.

ىل هللا ونزل مبسجد أيب صاحل يف الشلام بباب شرقي مث صلعد فّر بدينه من الفرنا مهاجرا  د
 .(1209)دىل جب  قاسيون مث نزل هو ووالده بسفح قاسيون

قللال ابللن الع لللاو اْلنبلللي :  وكللانوا يعرفلللون ابل،للاْلية لنللزوهم مبسلللجد أيب صللاحل فسللل يم 
 .(1210)ثريا  ابل،اْلية هبم وكانم تس ى أوال  قرإ ااب ، وقي  قرية الن  ، الن   كان هبا ك

ويقيف ابن الع او أبنه كلان صلاح  أحلوال وكراملات، مجلع أخبلاره سلبطه اْللاف  ضلياء 
الدين، وساق له ادة كرامات، وكلان رجلال  صلاْلا  قان لا  هلل، صلاح  جلد وصلدق وحلرص اللى 

 .(1211)اخلري. ويقال دنه هو الذي بت الدير ابل،اْلية بدمشق

                                                        
 .314، ص3. اليافعي، مراة اانان، ج83، ص8ابن خل ان، الوايف ابلوفيات، ج (1207)
. وقيلللل  ايللللم 158، ص2، ق6ينظللللر : الللللدابغ، بللللالوان فلسللللطني، ج مجللللااني مللللن أا للللال انبلللللس يف فلسللللطني. (1208)

مجلللااني ل ثلللرة العل لللاء اللللذين مجعلللوا العللللم فيهلللا. شلللراب حم لللد، معجلللم أالللاء امللللدن والقلللرإ الفلسلللطينية، املطبعلللة األهليلللة، 
 .103م(، ص2000)ا ان، 

 .182، ص4ابن الع او، شذرات الذه ، ج (1209)
 .182، ص4. وينظر : ابن الع او اْلنبلي، امل،در السابق، ج143، ص3اليافعي، مراة اانان، ج (1210)
 .168، ص4ابن الع او، امل،در السابق، ج (1211)
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 بن محمد بن يحي  القرشيأبو الحسن علي  *. القاضي زكي الدين89

 : (1212)هـ(564)ت، 

وسلللللللار للحلللللللا، وتللللللللويف يف  (1214)واسللللللل غت الللللللن الققلللللللاء (1213)كلللللللان قاضلللللللي ومشلللللللق
. كلان فقيهلا ، (1216). وقلد الع ملن ابلد ال لرأل بلن محلزة وابلد اللرمحن بلن أيب اقيل (1215)بغلداو

م . ف لللان صلللاح  اللللنظ(1217)خلللريا  وينلللا ، حم لللوو السلللرية، والعفلللاف، اامللللا  أبخبلللار بلللالو الشلللام
، والرسائ ، وق،يدته البائية ان ف ح بيلم املقلدك مللا كلان لله م انلة انلد (1218)املليح، واخلط 

 : (1219)هل598دذ بعد ف ح حل  اام  –رمحه هللا  –السلطان صال  الدين األيويب 
 مبشر بف و  القدك يف رج    وف حك القلعة الشهباء يف صفر

 : (1220)هـ(572فر بن علي )ت، . القاضي محمد بن عبد هللا بن القاسم بن المظ90

 (1221)أبو الفق  الشهرزوري، امللق  ك ال الدين الفقيه الشافعي، توىل الققلاء ابملوصل 
 .(1222)(مبدينة الرسول )وبت هبا مدرسة للشافعية، ورابطا  

تللوىل ك للال الللدين الققللاء يف شللهر صللفر سللنة مخللس ومخسللني ومخسلل ائة، واسلل ناب ولللده 
ومنهلللا نيابللة بيللم املقللدك، وترقلللى دىل ورجللة الللوزارة، وح للم يف بلللالو وأوالو أخيلله بللبالو الشللام، 

                                                        
والللده )أبللو املعللايل حم للد بللن حيللر( وللليس القاضللي )أبللو املعللايل حم للد بللن أيب اْلسللن الللي بللن حم للد القرشللي(، وجللده هللد  *

 هل.579بالو الشام أايم صال  الدين األيويب اندما ف ح حل   الدين، وجد أبيه زكي الدين وهو أول من ويل الققاء يف
. اليلللافعي، مللللراة 44، ص3. اللللذهيب، العلللرب يف خللللرب ملللن غلللرب، ج229، ص4ينظلللر : ابلللن خل لللان، وفيللللات األايلللان، ج

 .374، ص3اانان، ج
 .213، ص4. ابن الع او، شذرات الذه ، ج229، ص4ابن خل ان، امل،در نفسه، ج (1212)
 .374، ص3مراة اانان، جاليافعي،  (1213)
 .44، ص3الذهيب، العرب يف خرب من غرب، ج (1214)
 .382، ص5ابن تغري بروي، النجوم الزاهرة، ج (1215)
 .229، ص4ابن خل ان، وفيات األايان، ج (1216)
 .46ابن طولون، ققاة ومشق، ص (1217)
 .89، ص4السب ي، طبقات الشافعية، ج (1218)
 .594، ص4ابن خل ان، امل،در السابق، ج (1219)
 .47. ابن طولون، امل،در السابق، ص296، ص12ابن كثري، البداية والنهاية، ج (1220)
 .472، ص1ابن خل ان، امل،در السابق، ج (1221)
 .243، ص4ابن الع او، امل،در السابق، ج (1222)
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. وهللو أول ملن أحلدث (1223)الشام، واس ناب ولده القاضلي حملي اللدين يف اْل لم مبدينلة حلل 
، اللللذي ي،للللي فيللله نلللواب السللللطنة اليلللوم يف االللامع األملللوي يف ومشلللق (1224)الشلللبا  ال  لللايل

، ووزع الققلاء البنله حميلي (1225) الل  أقامهلاووقف منطقلة اهاملة يف ومشلق اللى مدرسلة ن،لبني
 .(1226)الدين يف حل ، وابن أمية القاسم ة اه

 : (1227)هـ(585. القاضي ضياء الدين الهكاري، عيس  بن محمد بن عيس  )ت، 91

الدين األيويب وذه  معه دىل ، وات،  لدمة األمري أسد الدين شريكوه ام السلطان صال  (1228)أحد الفقهاء ال بار، أخذ العلم والفقه يف مدارك حل 
. وأسر يف الرملة (1231)، وحقر مع صال  الدين معظم معاركه ومنها ف ح بيم املقدك(1230)، وقد اا  د اليه صال  الدين كثريا  حىت أصبح أكرب أمراء الدولة(1229)م،ر
 .(1232)هل فاف داه السلطلان صال  الدين بس ني ألف وينار573اام 

وان الطوشلي اللى ترتيل  السللطان صلال  اللدين يف اللوزارة وقد اشرت  مع هباء الدين قراق
، فل لللا تللوىل صللال  الللدين ذللللك، (1233)بعللد وفللاة ا لله أسللد اللللدين شللريكوه حللىت بلغللا املق،للوو

اا  للللللد اليلللللله ومل اللللللرج اللللللن رأيلللللله وكللللللان يلللللللبس زي األجنللللللاو وا للللللائم الفقهللللللاء فيج للللللع بللللللني 
، وملن قللدماء (1235)اللدين. وكلان القاضلي ضلياء ملن أايللان أملراء اسل ر صلال  (1234)اللباسلني
 .(1238)يف ا ا ونق  ووفن يف القدك (1237). تويف يف اخلزرية(1236)األسدية

 . القاضي سيف الدين المشطوب، علي بن أحمد بن أبي الهيجاء الهكاري92

                                                        
 .48ابن طولون، ققاة ومشق، ص (1223)
 .48ابن طولون، امل،در نفسه، ص (1224)
 .48ابن طولون، امل،در نفسه، ص (1225)
 .79، ص6ابن تغري بروي، النجوم الزاهرة، ج (1226)
 .209، ص1املقريزي، السلو ، ج (1227)
 .237، ص2، ق9. وينظر : الدابغ، بالوان فلسطني، ج467، ص1م، ج1973العلي ي، األنس االي ،    (1228)
 .110، ص6ابن تغري بروي، امل،در السابق، ج (1229)
 .42، ص12ابن األيري، ال ام  يف ال اريخ، ج (1230)
 .82، ص3ابن واص ، مفرج ال روب، ج (1231)
 .209، ص1املقريزي، م،در سابق، ج (1232)
 .110، ص6ابن تغري، امل،در السابق، ج (1233)
 .237، ص2، ق9. وينظر : الدابغ، امل،در السابق، ج467، ص1م، ج1973العلي ي، األنس االي ،    (1234)
 .42، ص12ابن األيري، ال ام ، ج (1235)
 .165، ص3ايان، جابن خل ان، وفيات األ (1236)
 .293، ص5. وينظر : الزركلي، األاالم، ج334، ص12ابن كثري، البداية والنهاية، ج (1237)
 .184، ص2أبو شامة، الذي  الى الروض ني، ج (1238)
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 : (1239)هـ(588)ت، 

، ألنه كان انئبا  (1242)ل،ليبيون الى ا ا، ومت أسره حني اس وىل ا(1241)، والزم السلطان صال  الدين األيويب(1240)حقر مع أسد الدين شريكوه ف ح م،ر
 .(1243)هل588الى ا لا، واندما فك أسره، وص  دىل السلطان صال  الدين يف بيم املقدك يف بداية اام 

وانللدما وخلل  الللى صللال  الللدين فجللأة وانللده أخللوه امللللك العلللاول، هنللر دليلله واانقلله، 
واره بعللد أن ُصللّلي اليلله  . وكللان وفنلله يف(1244)وقللد واله صللال  الللدين ققللاء انبلللس بفلسللطني

 .(1245)ابملسجد األق،ى

                                                        
 .302، ص12ابن كثري، البداية والنهاية، ج (1239)
 .109-107، ص6ابن تغري بروي، النجوم الزاهرة، ج (1240)
 .521، ص1م، ج1973 ،   العلي ي، األنس االي (1241)
 .91ابن شداو، سرية صال  الدين األيويب، ص (1242)
 .61، ص5. الزركلي، األاالم، ج302، ص12ابن كثري، البداية والنهاية، ج (1243)
 .267، ص4. وينظر : ابن الع او، شذرات الذه ، ج38، ص3اليافعي، مراة اانان، ج (1244)
 .164، ص1ابن خل ان، وفيات األايان، ج (1245)
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 : (1246)هـ(596. القاضي عبد الرحيم بن علي بن الحسن )ت، 93

املوللللد، امل،لللري اللللدار، املعلللروف ابلقاضلللي الفاضللل   (1247)أبلللو اللللي الل  لللي العسلللقالع
 . أصلبح القاضلي أبلو اللي(1248)امللق  هري الدين. توىل أبوه الققاء مبدينة بيسلان فنسلبوا دليهلا
، وفلاق امل قلدمني ومل ي لن يف (1249)وزيرا  لدإ صال  الدين األيويب ألنله بلرز يف صلنااة اإلنشلاء

. للذلك أصلبح كاتل ، وصلاح ، ووزيلر، وجلليس، وأنليس (1250)زمانه نظري وال في ا بعده مثيل 
. كلللان كثلللري ال،لللدقات ل ثلللرة أموالللله، رحللليم القلللل ، حسلللن (1251)املللللك صلللال  اللللدين األيلللويب

 .(1252)شعر، وقي  أن مسووات ك اابته دذا مجعم تق ،ر الى مائة هلدالسرية، وكات  لل

 . القاضي الفقيه شيخ اإلسالم مجد الدين طاهر بن نصر هللا بن جهيل94

 :(1253)هـ(596)ت، 

. كلللان دماملللا  يف الفقللله ملللن ال لللاء (1254)أبلللو جهيللل  واللللد بلللين جهيللل  الفقهلللاء الدمشلللقيني
. وأللللف للسللللطان نلللور اللللدين ك لللااب  يف (1256). وكلللان اامللللا  ابْلسلللاب والفلللرائر(1255)الشلللافعية

 .(1257)فق  ااهاو

                                                        
 .325، ص4ابن الع او، شذرات الذه ، ج (1246)
 .156، ص6ابن تغري بروي، النجوم الزاهرة، ج (1247)
 .486، ص3. وينظر : اليافعي، مراة اانان، ج158، ص3ابن خل ان، وفيات األايان، ج (1248)
 .24، ص13ابن كثري، البداية والنهاية، ج (1249)
 .156، ص6ابن تغري بروي، امل،در السابق، ج (1250)
 .24، ص13كثري، البداية والنهاية، جابن   (1251)
 .253، ص4السب ي، طبقات الشافعية، ج (1252)
. وينظللللللر : العسلللللللي، أجللللللداوان يف يللللللرإ بيللللللم املقللللللدك، 103، ص2م، ج1973العلي للللللي، األنللللللس االيلللللل ،    (1253)

 .226ص
 .239، ص2أبو شامة، الذي  الى الروض ني، ج (1254)
 .154، ص12ابن األيري، ال ام  يف ال اريخ، ج (1255)
 .239، ص2، ق9. وينظر : الدابغ، بالوان فلسطني، ج103، ص2م، ج1973العلي ي، األنس االي ،    (1256)
 .324، ص4ابن الع او، شذرات الذه ، ج (1257)
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 .(1258)وهو أول من ورك ابملدرسة ال،الحية، وأفىت يف بيم املقدك

 : (1259)هـ (598. القاضي محمد بن علي بن محمد بن يحي  القرشي )ت، 95

حميللللي الللللدين أبللللو املعللللايل، قاضللللي ومشللللق. ومجيللللع مللللن ذكللللران مللللن  أجللللداوه ولللللوا الققللللاء 
. وجلللده األالللى حيلللر بلللن الللي بلللن ابلللد العزيللز هلللو جلللد اْلللاف  أيب القاسلللم ابلللن (1260)بدمشللق

 .(1261)(ذرية اث ان بن افان )اساكر ألمه ويعرف اببن ال،ائغ، وهو من 

تللوىل أبللو املعللايل ققللاء ومشللق أوال  نيابللة اللن الشلليخ شللرف الللدين أيب سللعد ابللد هللا بللن 
  اللدين يوسلف بلن أيلوب رمحله هللا تعلاىل حم د بن ا،رون، مث توىل قاضي الققاة يف أايم صال

، وهلو (1262)هلل598وأبمره يف سنة ينان وينانني ومخس ائة وبقي الى ذلك دىل أن تويف يف سنة 
أول مللللن خطلللل  ابلبيللللم املقللللدك بعللللد أن شللللهد فلللل ح بيللللم املقللللدك مللللع صللللال  الللللدين اللللام 

 .(1263)هل598

، وخطب ه يوم فل ح القلدك يف وكان فقيها ، دماما ، طوي  الباع يف اإلسناو والبالغة، ف،يحا  
 .(1264)صالة اا عة، كانم أبلغ اخلط  وأطوها وأشهرها وأبلغها

                                                        
. ابلللن كثلللري، 115، ص3. اللللذهيب، العلللرب يف خلللرب ملللن غلللرب، ج239، ص2أبلللو شلللامة، اللللذي  اللللى الروضللل ني، ج (1258)

، 9. اللدابغ، بلالوان فلسلطني، ج102، ص2م، ج1973ي لي، األنلس االيل ،   . العل23، ص13البداية والنهايلة، ج
 . 226. وينظر : العسلي، أجداوان يف يرإ بيم املقدك، ص240، ص2ق
 .229، ص4. وينظر : ابن خل ان، وفيات األايان، ج31أبو شامة، امل،در نفسه، ص (1259)
 .346، ص12ابن كثري، البداية والنهاية، ج (1260)
 .125، ص3العرب يف خرب من غرب، جالذهيب،  (1261)
 .53ابن طولون، ققاة ومشق، ص (1262)
 .468، ص1. وينظر : ابن خل ان، وفيات األايان، ج54ابن طولون، امل،در نفسه، ص (1263)
 338-337، ص4ابن الع او، شذرات الذه ، ج (1264)
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 :  (1265)هـ(599القاسم بن تاج الدين يحي  )ت، . القاضي 96

ضللللياء الللللدين أبللللو الفقللللائ  الشلللللهرزوري. قاضللللي ققللللاة الشللللام يف األايم النوريللللة وبعلللللر 
ضللياء الللدين املللذكور فأقللام قللليال  مث اسلل قال ال،للالحية دىل أن تللويف وأوصللى ابلققللاة ألبللن أخيلله 

 من الققاء.

هل، وأس داي دىل بغداو يف سنة مخس وسبعني فلواله اخلليفلة العلاول ققلاء 534ولد سنة 
الشللافعية واْلنفيللة وغريهللا. جللاء دىل محللاة فأقللام  (1266)الققللاة، ورو دليلله أمللور املللدارك واألوقللاف
، وبي له مشلهور ابلرةسلة وال قلدم (1267)ابلة بيلم املقلدكهبا وويل الققاء يف بالو الشام، ومنهلا ني

 والققاء.

 

 

 

 

                                                        
. وينظلر : ابلن خل لان، 35، ص13. ابلن كثلري، البدايلة والنهايلة، ج342، ص4ابن الع او، شلذرات اللذه ، ج (1265)

 . وسبق اإلشارة دليه )القاضي ك ال الدين الشهرزوري(.331، ص3الوفيات، ج
 .82ابن طولون، ققاة ومشق، ص (1266)
 .35أبو شامة، تراجم رجال القرنني املدون ابلذي  الى الروض ني، ص (1267)
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 الفصل الثالث –الباب الثاني 

 المدارس القضائية في بيت المقدس
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 الفصل الثالث –الباب الثاني 

 المدارس القضائية في بيت المقدس

 املدرسة يف اإلسالم وان شارها :

السصللر الرومللان  والبيزنطلل ، لكانللي  عرلللي مللال  اليللام المللدا س منلل 

مد  ة ميرون إحد  أ مع مدا س ميهو ة ل  الدولة الرومانية. وقد  هدمي 

هلل ا المد  للة قبللل ا  للالم مسللبب الللزالزل الرلل  ضللرمي المدينللة للل  القللرن 

 .ب1268(السا س الميال ي

لل  ذللك السصلر ب  ب1269(وهناك ملدا س أخلر  اشلرهرن لل  ملال  اليلام

. وقلد *،  لدمر، ومصلر ، واليدا، وأم قليس*، أ يحلا*زة،  ل*مد  ة قيسا ية

 للللللر  ملللللن هللللل ا الملللللدا س السديلللللـد ملللللن الس ملللللاء واللطبلللللاء والفقهلللللاء 

. وهك ا لنن مال  اليام عرلي الملدا س والمساهلد الس ميلة قبلل ب1270(والفال فة

 مج ء ا  الم.

وقد اخر في ا  اء حول نيوء المد  ة ل  ا  الم، ولما كلان الس لم ملن 

. والرس لليم ب1271(اص المسلل مين، لقللد ا للرلدمي المسللاجد مساهللد ل رس لليماخرصلل

مالملدا س كلان اخرصلاص األللرا  وللليس ملن اخرصلاص الل فلاء والسللالطين 

ولللم  قللر  الدولللة  ا بللا  لمس للم أو شللي  إال امرللداء مللن منرصلل  القللرن اللللامس 

 .ب1272(الهجري

                                                        
 .147م(، ص1982ريمو ، )ا ان، غوامنة، و. يوسف ورويش، عريخ نيابة بيم املقدك، جامعة ال (1268)
 .12، ص4الي، حم د كرو، خط  الشام، ج (1269)
 .421، ص4قيسارية : دحدإ مدن فلسطني الى الساح  الفلسطيين. ينظر : ايقوت اْل وي، معجم البلدان، ج *
 .202، ص4غزة : دحدإ مدن فلسطني الى الساح  الفلسطيين. ينظر : ايقوت اْل وي، معجم البلدان، ج *
، 1رحيللا : مدينللة أيريللة، دحللدإ مللدن فلسللطني، وهبللا اار وق،للور األمللويني. ينظللر : ايقللوت اْل للوي، معجللم البلللدان، جأ *

 .165ص
 .423، ص4أم قيس : دحدإ قرإ جنوب األرون. ينظر : ايقوت اْل وي، معجم البلدان، ج *
 .13، ص4الي، حم د كرو، خط  الشام، ج (1270)
 .147غوامنة، املرجع السابق، ص (1271)
 .35م(، ص1981م نس، حسني، املساجد، سلسلة اامل املعرفة، )ال ويم،  (1272)
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 – *قبلاءب ممسلجد (وقد نيلأ الرلد يس منيلأة ا  لالم منل  عهلد الر لول 

وقد انريرن الح قلان لل  المسلاجد الجامسلة لل  الحجلاز  –ليه ح قان  د يس 

ومللللال  اليللللام ومصللللر واألنللللدلس و يرهللللا للللل  الللللبال  السرميللللة ا  للللالمية 

 .ب1273(وعواامها

و م  الد س ح قة ألن الطالب كانوا يرح قون حلول اليلي  ميلكل ح قلة 

ب. وكان كلل شلي  وه ا كاني  رسع أو  هي) حسب عد  الطال ب1274(أو  ايرة

أ طوانية اليلكل، ولكلل  لا ية وقل  مس لوم يأخل ا المسلرند  *يسرند إلس  ا ية

و بقللس وقفللا  ع يلله مللا  ام يقللوم مسم يللة الرللد يس  ب1275(إليله ل ملل اكرة والرللد يس

 .ب1276(مالمسجد و بقس مسرولة ما مه حرس ولا ه

والللبسال أط لل) ع للس الح قللة ا للم (زاويللةب و ب للغ الح قللان للل  المسللاجد 

عدا  كبيرة، وقد حظ  المسجد األقصس كغيرا من المساجد الجامسلة مح قلان أ

. وكلان الرركيلز ب1277(ب ح قلة28الس م والرد يس والمناظرة، ويقال إنها م غي (

مالح قان يدو  ع س ع وم الكالم، ع وم الفقه، لراوي القهاء، مسايل اللال ، 

 ة من  السصر ا  لالم  ومق  الرد يس مالمساجد قايما  ل  المساجد قرونا  طوي

 .ب1278(األول

ويلل كر المقد لل  للل  إشللا ة إلللس المللدا س ب (و زهللدنن و سبللدنن ولقهللين 

وأ مين وخطبين ع س المنامر وأذنين ع س المناير وأقمي ل  المسلاجد وذكلرنن 

 .ب1279(ل  الجوامع واخر فين إلس المدا س و عونن إلس المحاللب

الملدا س ليله مسلد القلرن  الموطن الل ي نيلأن *وعد المؤ خون نيسامو 

الرامللع مللن الهجللرة، وأن أقللدمها عهللدا  مد  للة امللن لللو ك قبللل القللرن السللامع 

 .ب1280(الهجري

                                                        

 .303، ص4(. ايقوت اْل وي، معجم البلدان، جمسجد قباء : أول مسجد ابإلسالم، مت بناؤه للرسول ال رأل ) *
 .295، ص5ابن خل ان، وفيات األايان، ج (1273)
 .245ابن جبري، الرحلة، ص (1274)
 و الدائري واخ  املسجد.الع و  –املق،وو به  *
 .245ابن جبري، الرحلة، ص (1275)
 .45املقدسي، مثري الغرام، ص (1276)
 .27م(، ص1980اباك، دحسان، اْلياة الع رانية والثقافية يف فلسطني، )ا ان،  (1277)
 .144، ص2م(، ج1969ف ري، أمحد، مساجد القاهرة ومدارسها، وار املعارف، )القاهرة،  (1278)
 .44ال قاسيم، صاملقدسي، أحسن  (1279)
 .332، ص5نيسابور : مدينة اظي ة يف خراسان، قي  أهنا معدن الفقالء ومنبع العل اء. معجم البلدان، ج *
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وي كر المقريزي ب إن المدا س مما حد  ما  لالم وللم  كلن  سلر  لل  

ن الصلحامة وال الرلامسين، وإنملا حلد  عم هلا مسلد القلرن الللامس ل هجلرة ـزم

نسللبة إلللس أملل  مكللر  –مد  للة  سللمس الييهقيللة ويقللال إن أهللـل نيسللامو  منللوا 

 .ب1281(هـب458أحمد من الحسن من ع   من عبد هللا (ن،  –البيهق  

وانريللرن المللدا س مسللدها للل  القللرن اللللامس الهجللري، لقللد منللس نظللام 

هلـب مد  لة و ماطلا  لل  مغلدا ، ومنلس مد  لة لل  485الم ك الس جوق  (ن، 

، ومد  للة أاللبهان، ومد  للة م لل ، ومد  للة للل  نيسللامو ، ومد  للة مهللراة

. ويللللر  السللللبك  والمقريللللزي أن ب1282(البصللللرة، ومد  للللة آمللللل مطر للللران

المد  ة النظامية أشهر مد  ة قديمة. وهناك ما ييير إلس أن وجو  المدا س 

 .ب1283(ل  ميي المقدس ومال  اليام كان أقدم ما يقا ب القرن النال  الهجري

دس ب أنله  خلل الملدا س ، عنلد زيلا ة ميلي المقلب1284(لي كر املن السرمل 

وأط ) ع يها ليملا مسلد المد  لة  –الحنفية واليالسية، لاليالسية مباب األ باط 

أو الناارية نسبة إلس اليي  نصر من إمراهيم ملن نصلر المقد ل   –النصرية 

هللـب. ومهل ا المد  للة اعركل  ا مللام المرصلو  أمللو حامللد 490اليلالس  (ن، 

رامه إحيلاء ع لوم اللدين. والمد  لة النانيلة هـ ومها كرب ك488الغزال  ل  عام 

 مد  ة أم  عقبة مجوا  كنيسة القيامة. –

وملل لك  كللون مللال  اليللام عرلللي المللدا س قبللل نظللام الم للك مقللرن مللن 

الزملان. وكانللي هلل ا المللدا س قب للة الس مللاء والفقهللاء مللن جميللع أنحللاء الدولللة 

أي أن أهلل  –  مغلدا  ل عن المد  ة النظامية للـالسرمية ا  المية. وال ي قي

نيسامو  أول من أنيأ مد  ة،  مما يكلون  يلر  قيل) ألن ملال  اليلام والقلدس 

 وجدن المدا س ليها ل  القرن النال  الهجري.

                                                                                                                                                                   
هللل( اللامل جليلل  للله ت،لللانيف  406. وحم للد بللن حسللن بلللن فللور  )ت، 344، ص3ال،للفدي، الللوايف ابلوفيللات، ج (1280)

 كثرية، اس وطن يف نيسابور وبت له فيها مدرسة.
، 3. وينظللللر : السلللب ي، طبقلللات الشللللافعية، وار املعرفلللة، )بللللريوت، و. ت.(، ج314، ص3يلللزي، اخلطللل ، جاملقر  (1281)

 .5ص
 .137، ص3السب ي، طبقات الشافعية، ج (1282)
 . 137، ص3. وينظر : السب ي، م،در سابق، ج114، ص3املقريزي، امل،در السابق، ج (1283)
. وينظللللر : 34، ص2م، ج1999األنللللس االيلللل ،   . وينظللللر : العلي للللي، 61، ص2العواصللللم مللللن القواسللللم، ج (1284)

 .240العارف، اارف، املف، ، ص
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وهنللاك إشللا ان إلللس أن الفللاطميين أنيللاوا المد  للة الفاطميللة للل  ميللي 

 .ب1285(المقدس ع س  را   ا  الس م ل  مصر ل  القرن الرامع الهجري

انللي المللدا س والكرا يللب والمجللالس السامللة واللااللة والمجللالس إذن ك

السامة ه  المؤ سان الس مية األولس. لمن  عهلد الد  ا  لالم المبكلر، أ لل  

ب  ا  األ قلللم املللن أملل  األ قلللم مركلللزا  ي رقللل  ليللله الر للول الكلللريم محملللد (

يم ب ومن  بسهم ليس مهم مبا   الدين الحني ، وكان الر ول الكر(مأاحامه 

) ب لللل  مكلللة يج لللس ممج سللله (منلللـزلهب وي رللل  حولللله المسللل مون لللليس مهم

إلللس أن نزلللي ا يللة الكريمللة ب  يللا أيهللا اللل ين آمنللوا ال  للدخ وا  ب1286(ويللزكيهم

 .ب1287(ميون النب  إال أن يؤذن لكم إلس طسام  ير ناظرين إناا 

وكللان نللزول ا يللة الكريمللة مسللد إنيللاء المسللاجد وقللد خفلل  هللا مهللا عللن 

ب مما كان يسان  منله ملن  لدل) الجملول  لدلقا  يكلا  يكلون مرصلال . (ول الر 

ب وهل ا (ومن الواض  أن ا ية الكريمة أشا ن موضوح إلس منزل الر لول 

إشا ة إلس عدم الر بة ما لاذ البيلون مكانلا  ل لد س وللم يلرق ذللك إللس   جلة 

ع للس للل   فسلليرا أن  للبب النللـزول هللو حظللر  ب1288(المنللع. ويلل كر امللن كنيللر

ب مغيللر إذن كمللا كللانوا قبللل ذلللك للل  المللؤمنين أن يللدخ وا منللازل الر للول (

 ميو هم ل  حقبة ما قبل ا  الم.

وكما كان المسجد المركلز الرييسل  ل رس ليم لل  الد  ا  لالم، لقلد كلان 

مكانللا  ل سبللا ة ومركللزا  ل حيللاة السيا للية واالجرماعيللة والرس يميللة، ومسللد عم يللة 

والرو لللع ل دوللللة السرميلللة، از ا ن المسلللاجد واز ا ن  الفروحلللان ا  لللالمية

أهميرهللا ألنهللا كانللي مكللان ل رس لليم، ول قهللاء، ولرجميللع الجيللو ، وا للرقبال 

السفراء، ومكان لرس يم القرآن والحدي  والفقه وا رمرن لل  السصلر األملوي 

 .ب1289(والسصر السبا  

س لم مقولله وقد ح  ا  الم الحنيل  ع لس الس لم واللرس م والسلس  لط لب ال

… ب1290( سللالس ب  يرلللع هللا اللل ين آمنللوا مللنكم واللل ين أو للوا الس للم   جللان 

وقوله  سلالس ب  لرس لس هللا الم لك الحل) وال  سجلل ملالقرآن ملن قبلل أن يقهلس 

                                                        
 .46. وينظر : العسلي، معاهد العلم، ص182املقدسي، أحسن ال قاسيم، ص (1285)
 .13. وينظر : ابد املهدي، ابد االي ، اْلركة الف رية، ص24، ص2م، ج1999العلي ي، األنس االي ،    (1286)
 .53آلية سورة األحزاب، من ا (1287)
 .431، ص3ابن كثري، تفسري القران ال رأل ج (1288)
 .458، ص1املقريزي، اخلط ، ج (1289)
 .11سورة اجملاولة، من اآلية  (1290)
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وقولله  سلالس ب  أقلرأ ما لم  ملك … ب1291(إليك وحيله وقلل  ب ز نل  ع ملـا 

 ال ي ع لم ملالق م أقرأ و مك األكرم  خ ) ا نسان من ع )  ال ي خ ) 

 .ب )1292ع م ا نسان ما لم يس م 

و بع ذلك ح قان الس م ل  ميون الل فاء واألملراء والحكلام، وإللس جانلب 

ذلك ظهرن أماكن  س يم  يلر المسلاجد ملن ميلون الس ملاء و كلاكيين اللو اقين 

 .ب1293(لرد يس ع وم الدين وال غة

ا  المية وشهد  ول  القرن الرامع الهجري، از هرن الحها ة السرمية

هلل ا القللرن  و ا  مرلصصللة ل رللد يس لملر لل  الس للوم وأوقفللي لهللا األوقللا ، 

 .ب1294(وجس ي ليها خزانان ل كرب، ومها مساكن  اخ ية ل مد  ين ول دا  ين

وع للس الللر م مللن أن الجهللو  الرلل  كانللي  بلل ل  نيللاء المللدا س هلل  

ء والميلاي   عطلاء شلصية ولر ية حبا  ل  الس م وكرملا  ملن الفقهلاء والس ملا

ما ل  جسبرهم من ع م لطالب  الس م ول باحنين ل  ع م المسرللة والمنطل)، للنن 

الدولة السرمية ا  المية كاني لها مؤ سا ها االجرماعية الملر فة لرلدير أملو  

الناس منها المؤ سة القهايية، واليرطة والجيش، و قوم ه ا المؤ سان لل  

و حقي) السدالة، واألمن. إال أن الل فاء واألمراء  واجبها االجرماع ، والدين ،

ع للس  للوال  السصللو  لللم ييللسروا مالحاجللة إلللس إنيللاء مؤ سللة   للمية ل رس لليم 

. إال أن ب1295(لملر   الس لوم ملل ظ لي جهلو ا  لر يلة  فرضلها الحاجلة واللدين

الدولة   ميا  مسد ذلك احرهلني لكلرة المد  لة ما  لالم وهيلأن لهلا األمنيلة، 

. و يللير ب1296(مسللر زمان الرللد يس، وجس للي لهللا أوقالللا  ضللمانا  لهللاواللرلي 

الد ا للان الرا يليللة أن المللدا س ما  للالم كانللي نيللأ ها للل  القللرن الناللل  

. (ومهما يكن من علدم مسرللة السلرب لمفهلوم المد  لة ب1297(والرامع الهجري

لللنن هلل ا ال يسنلل  أنهللم لللم يسرلللوا أ للاليب الرللد يس الس ملل  السللال  قبللل هلل ا 

الرا ي . لهم عرلوا وما  وا ميرس الو ايل الملر فة واألمكنة والظرو  من  

                                                        
 .114سورة طه، اآلية  (1291)
 .4-1سورة العلق، اآلايت  (1292)
 .458، ص1املقريزي، امل،در السابق، ج (1293)
 .344، ص2ايقوت اْل وي، معجم البلدان، ج (1294)
 .96م(، ص1954، أمحد، عريخ الرتبية اإلسالمية، وار ال شاف للطبااة، )بريوت، شليب (1295)
 .362، ص2املقريزي، اخلط ، ج (1296)
 .5ابد السالم، ا او، مدارك بغداو، ص (1297)
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القرن النان  ل هجرة واليواهد الدالة ع س ذلك كنيرة من كرب األ ب والرا ي  

 .ب1298(عند السربب

 وظهر ل  اليام كنير من الس ماء من أمنال ب

املللن القالنسللل ، (ن،  –الملللؤ خ حملللزة ملللن أ لللد أملللو يس لللس الرميمللل   -

 .ب1299(هـب044

، وكللان مللن الحفللـاظ، ب1300(هللـب441محمللد مللن ع لل  الصللو ي، (ن،  -

 وي قب مالحالظ أمو عبد هللا الصو ي.

عبد الواحد من محملد ملن ع ل  اليليرازي المقد ل  األنصلا ي، (ن،  -

 .ب1301(هـب، شي  اليام ل  وقره486

مبا ك من شرا ة أمو الليلر ملن مبلـا ك ملن  حملون الطبيلب الكا لب  -

 .ب1302(هـب490، (ن، الح ب  النصران 

هللللـب، عللللالم ومهنللللدس 500أمللللو الفهللللل الحللللا س  الدميللللق ، (ن،  -

 .ب1303( ياض ، عالم مالحساب

 .ب1304(هـب، عالم مالف ك500محمد القيسران  الدميق ، (ن،  -

و يرهم كنيلر ملن الكرلاب واللطبلاء لل  ميلي المقلدس، منلـل، نصلر ملن 

  ميلي المقلدس هلـب، ملن الل ين    لوا لل490إمراهيم المقد   النام س  (ن، 

 .ب1305(و    وا ل  ميي المقدس

وقد  سد ن الحواضر الس مية واأل مية والفكرية ل  ملال  اليلام ول سلطين 

لللل  القلللرن الللللامس الهجلللري، لكانلللي  لللدا  ح قلللان اللللد س لللل  المسلللجد 

                                                        
 .5ابد السالم، ا او، املرجع نفسه، ص (1298)
 .35، ص4ام، ج. وينظر : الي، حم د كرو، خط  الش471، ص17الذهيب، سري أاالم النبالء، ج (1299)
 .60، ص12. ابن كثري، البداية والنهاية، ج143، ص8ابن ااوزي، املن ظم، ج (1300)
 .297، ص1م، ج1999. وينظر : العلي ي، األنس االي ،   144، ص12ابن كثري، البداية والنهاية، ج (1301)
 .35، ص4الي، حم د كرو، خط  الشام، ج (1302)
 .35، ص4الي، حم د كرو، خط  الشام، ج (1303)
 .143، ص8ابن ااوزي، املن ظم، ج (1304)
 .297، ص1م، ج1999العلي ي، األنس االي ،    (1305)
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. وله ا ير  مسال المسريرقين أن المسلجد قلد (ظلل حرلس القلرن ب1306(الجامع

 ن ه ا الحقيقة إلس ظهو  أعظم خااية اللامس الهجري جامسة ا  الم، وأ

 .ب1307(امرازن مها الحها ة ا  المية وه  الحرية الرامة ل  الرد يسب

لاز هرن مال  اليام مماان المدا س الر  أ سي لر ق  النقالة ا  المية 

الدينيـة منل مدا س القرآن والحدي  والم اهب الفقهية األ مسة. وكلان يلد س 

 مللاء مللن المقللريين والمحللدسين والفقهللاء. وأنيللاي  ا  مهلل ا المللدا س كبللا  الس

القرآن الرشياة نسبة إلس ( شأ من نظي  من ما شلاء هللا أمل  الحسلن الدميلق  

 .ب1308(هـب444ن،  –

ومن الحواضر الس مية األخر  ب  ا يلا لل   وطلة  ميل) الرل  كلان لهلا 

فقهلللاء  ا يلللا  ع ميلللا  ذا شلللأن كبيلللر وقلللد از حملللي ملللالكنير ملللن المحلللدسين وال

 .ب1309(والقهاة والس ماء

وك لك ل  طرام س، ل  عهد آل عما  نسلبة إللس (القاضل  جلالل الم لك 

أمو الحسن ع   من محمد من أحمد من عما ب، لقد جد   ا  الس م ل  طرام س، 

هـب ع س  را   ا  الحكمة ل  القاهرة وميلي الحكملة 472و ا  الحكمة عام (

. وكللان يبسلل  الر للل لألقطللا  ب1310(ةللل  مغللدا  لركللون مركللزا  لقهللايا لقهيلل

السرميلللة لجملللع الكرلللب النلللا  ة، ومقيلللي هللل ا المكربلللة حرلللس  خلللل الصللل يبيون 

 .ب1311(هـب لأحرقوها502طرام س عام (

وقد أنيأ القاض  امن عما  (أمو الفهل أ لسد أحملد ملن عملا ب لل  حيفلا 

مكربلللة جملللع ليهلللا أكنلللر ملللن أ مسلللة آال  مج لللد انلللدسرن ع لللس أسلللر ا لللريالء 

 .ب1312(هـب494بيين ع س حيفا عام (الص ي

                                                        
 .94ابن بطوطة، رحلة ابن بطوطة، ص (1306)
 .197، ص6الي، حم د كرو، املرجع السابق، ج (1307)
 .11، ص1النعي ي، الدارك يف عريخ املدارك، ج (1308)
 .38، ص4الي، حم د كرو، املرجع السابق، ج (1309)
 .38، ص4الي، حم د كرو، خط  الشام، ج (1310)
 .259، ص8ابن األيري، ال ام  يف ال اريخ، ج (1311)
 .204، ص8ابن األيري، امل،در نفسه، ج (1312)
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ول  ميي المقدس، شيدن  ا  الس م، وه  لرل لدا  الحكمـة الر  أ سي 

 .ب1313(ل  مصر، ل  زمن الفاطميين

و حول المسجد األقصس إلس جامسة إ المية مما ألح) مه ملن مساهلد، إال 

أن خهول منهجه الدين  ل سقيدة الفاطمية أ   إلس زوال  كن قوي من أ كان 

 .ب1314( ا المنهج هو الفقه مالم اهب األ مسةه

وقد ولد إلس ميي المقدس كنير ملن الس ملاء والفقهلاء والمحلدسين واأل ملاء 

مللنهم (نصللر مللن إمللراهيم المقد لل ، اللل ي قللام منيللر الملل هب  ب1315(واليللسراء

اليالس ب ومن الوعاظ (أمو أ سد األ رراماذيب، وملن المرصلولة (أملو عنملان 

ب، وملن الملؤ خين (اللطيلب البغلدا يب، وملن الرحاللة من و قلاء األالبهان 

 .ب1316((المقد   وناار خسروب

وقد نيأن الالن ع ميلة ملين المؤ سلان الس ميلة، كملا هلو ملين المسلجد 

، وللوحظ أن علد ا  ملن ب1317(األقصس ل  القدس والمد  ة النظاميلة لل  مغلدا 

لمقلدس وأقلاموا لقهاء السراق ال ين ع  موا أو  س موا ل  النظاميلة قلدموا ميلي ا

 .ب1318(ليها لرد يس الفقه

ولم  كد  ل و مد  ة من المدا س ل  مال  اليام من خزانة كرلب، وكلان 

لح للب و ميلل) والقللدس، وهلل  حواضللر الس للم منلل  القللديم، الحللظ األولللر مللن 

ملال  اليلام،  اجلي الكراملة ملين كرلاب  –. ول  طبرية، لل  ل سلطين ب1319(ذلك

ير مللال  اليللام مرللأخرة للل  ذلللك. للل كر المسلل مين للل  الوقللي اللل ي كانللي  للا

لقيها  له مدعة أو مسل ما  لله كرامله  –إق يم اليام  –المقد   ب أن أقل ما  ر  مه 

 .ب1320(إال مطبرية لننها ما زالي  لر   الكراب

وقد ا  بط إنياء المدا س ل  ميي المقلدس أل لباب  ينيلة و يا لية، لقلد 

الملل اهب الفقهيللة، وكانللي مسللال از ا  ا قبللال ع للس إنيللاء المللدا س لرس لليم 
                                                        

 .191، ص6الي، حم د كرو، املرجع السابق، ج (1313)
م(، 1953رة، اطية، سلي ان دسحاق، عريخ ال عليم يف فلسطني ملن الفل ح العلريب دىل اخلر اهلد األيلوبيني، )القلاه (1314)

 .18ص
 .18ابد املهدي، و. ابد االي ، اْلياة األوبية يف ومشق، ص (1315)
 .19اطية، سلي ان دسحاق، املرجع السابق، ص (1316)
 .24م(، ص1960أمني، و. حسني، املدرسة املس ن،رية، مطبعة شفيق، )بغداو،  (1317)
 .84دىل اخر اهد األيوبيني، ص اطية، سلي ان دسحاق، عريخ ال عليم يف فلسطني من الف ح العريب (1318)
 .192، ص6الي، حم د كرو، خط  الشام، ج (1319)
 .183املقدسي، أحسن ال قاسيم، ص (1320)
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وظللاي  مللدا س القللدس، وظيفللة ع ميللة منللل شللي  المد  للة أو مد  للها، ألن 

وظيفة شي  المد  ة من الوظاي  الرليسة لكان يلرا  لها أحد الس ملاء الكبلا  

 .ب1321(ذوي السمسة ممن يحظون ماالحررام والرقدير

طاملة و ولس مسال المد  ين، لهلال  علن وظيفرله، مناالب أخلر  كالل

وا مامة والقهاء، وأما الوظاي  ا  ا ية له  كاني قديما  مرسد ة منها ناظر 

 .ب1322(المد  ة وا مام والمؤذن

وا سمي الحياة النقالية ل  مدينة القدس أمان السهد األيوم  منيلاط ظلاهر 

م حللوظ لللم  يللهدا المدينللة مللن قبللل. لقللد أسللا  احللرالل الصلل يبيين ل قللدس هللدلا  

 ل  مجر  الحرب، مملا  للع اهرملام المس ملين مهل ا المدينلة إللس مسنويا  مؤسرا  

إعللا ة اكريللالهم لهللا مالبحلل  للل   ا يلهللا ومنزلرهللا اللااللة مللين مللدن السللالم، 

، والرل  شلجسي علد ا  ب1323(وهو ما أسمر   ك الس س ة من كرب لهلايل القلدس

 با  ل بركة من الس ماء ال لاذها موطنا  لهم  قديرا  منهم ألهمية   ك الفهايل وط

 الر  يهفيها المكان ع س  اكنيه.

وقد عن  األمراء والسالطين مرسلويال المدينلة عملا عانرله ملن االحلرالل 

الصلل يب  مروزيللع الهبللان، وإنيللاء لمؤ سللان الدينيللة. وحف للي كرللب الرللراجم 

مالسلد  الكبيللر مللن الس ملاء المقا  للة وا للرسا ن المدينلة نسللبيا  أهميرهللا كمركللز 

و فرغ الس ماء مالمسجد األقصس والمدا س المنبنقلة عنله مجلاال  إشسال سقال ، 

 .ب1324(لمما  ة  و هم النقال 

 ب1325(واهرم األيوميون مبناء المدا س ل  مصر واليام. ويقـول امن جبيلر

ب إنلله زا  السللراق واليللام أوايللل القللرن اللللامس الهجللري عللن وجللو  سالسللين 

مناهلللا اللللوزير نظلللام  مد  لللة لللل  مغلللدا  أشلللهرها المد  لللة النظاميلللة الرللل 

، ووجللد لل  ح للب  لي مللدا س، ولل  حمللاا سلال  مللدا س، وللل  ب1326(الم لك

                                                        
 .1املدع، و. زايو ابد العزيز، مدارك القرن ال اسع اشر امليالوي، انة القدك، )ا ان، و. ت.(، ص (1321)
 .3يالوي، صاملدع، و. زايو ابد العزيز، مدارك القرن ال اسع اشر امل (1322)
ابلد السلالم، و. ا للاو، ال لاء بيلم املقللدك يف القلرن السلابع اشللر، هللة وراسلات عرايللة، بيلم اْل  لة، )بغللداو،  (1323)

 .69م(، العدوان الثالث والرابع، ص1999
 .69ابد السالم، و. ا او، املرجع نفسه، ص (1324)
 .205ابن جبري، رحلة ابن جبري، ص (1325)
 .228، صابن جبري، امل،در نفسه (1326)
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حمللص مد  للة واحلللدة، أمللا ل سلللطين ومللدن السللاحل اليلللام  لكانللي  حلللي 

 .ب1327(االحرالل الص يب 

هللـ، 583ومسلد  حريللر ميلي المقللدس ع للس يلد اللالح الللدين األيلوم  عللام 

، وأنيأ ب1328(امة وجس ها ل صوليةأنيأ ليها اللانقاا الصالحية جوا  كنيسة القي

. ب1329(مد  ة ل فقهاء اليالسية عند ماب األ باط ووق  ع يها الوقلو  السديلدة

مد  لة  46وزا  انريا  المدا س ل  مال  اليلام لل  السصلر األيلوم  وم غلي 

 .ب1330(ل  ح ب، و سسين مد  ة ل م اهب األ مسة ل   مي)

                                                        
 .255ابن جبري، امل،در نفسه، ص (1327)
 .145ابن الع او، الف ح القسي يف الف ح القدسي، ص (1328)
 .107، ص1، ق1هل(، األاالق اخلطرية، ج684ابن شداو، از الدين حم د، )ت،  (1329)
 .199و ص 107، ص1، ق1ابن شداو، األاالق اخلطرية، ج (1330)



 

 205 

واللوانل) والزوايلا  *وشهد ميي المقدس حركة نيلطة لل  منلاء الملدا س

. للاهرم السلالطين واألملراء منقاملة ب1331(وانسحب ذلك ع س مصر ومال  اليام

المنيللرن الس ميللة والدينيللة والليريللة للل  ميللي المقللدس، وجس للوا نيامللة مسللرق ة 

وأاب  ميلي المقلدس قب لة الس ملاء والفقهلاء وأالحاب الفكلر لل  جميلع أقلاليم 

واللل عللد  المللدا س مللا يقللا ب أ مسللين الدولللة السرميللة ا  للالمية لإلقامللة، ل

 .ب1332(مد  ة

وللل  أيللام األيللوميين از هللرن النههللة الس ميللة للل  مللال  اليللام ومصللر، 

وكانلللي الملللدا س ملللن األجهلللزة الر لللمية السيا لللية. لقلللد أشلللا وا الملللدا س 

والمسلللاجد وعملللروا المكربلللان والزوايلللا واللللرمط واللوانللل)، وخ لللد مسلللال 

احرسللاما  لوجلله هللا للل  حللين شلليد مسللال  المحسلنين حكللامهم للل  منللاء المللدا س

 .ب1333(المو رين  المدا س كمظهر من مظاهر الفلر والظهو 

لكاني مساهد الس م ل  ا  الم كنيلرة ومرنوعلة، وأقلدمها (الكر لابب الل ي 

ي قن ليه األطفال مبا   القراءة والكرامة والدين، لقد المسجد ل  اد  ا  الم 

 يملللل  لرللللد يس ع للللوم القللللرآن، وع للللم المركللللز الرييسلللل  للللل  المجللللال الرس

 .ب1334(الحدي 

ويالحظ أن كنير من المدا س ل  ميي المقدس كاني  يررك ل  الرسمية 

ملع ملدا س  ميل) والقلاهرة، منهلا، ع لس  لبيل المنلال، المد  لة النصليرية، 

والرنكريلللة، واألمينيلللة، والمسظميلللة، والجوهريلللة، واللا ونيلللة، والصلللالحية، 

. و للبب ذلللك أن المنيللئ لهلل ا ب1335(لقللدس و ميلل)والغزاليللة، للل  كللل مللن ا

                                                        
 ناوللي أو أشلا ن إللس الملدا س لل  ميلي المقلدس وهناك مجموعة ملن المصلا   والمراجلع الرل   *

منها، كراب (مسالك األمصلا ب ل سملري، و(األنلس الج يللب ل س يمل ، و(إ حلا  األخصلاب ل سليوط ، 

و(أحسللن الرقا لليمب ل مقد لل ، و(الللدا س مرللا ي  المللدا سب ل نسيملل ، و(الفللر  القسلل ب المللن السمللا  

لمحمد كر ، و(المفصلب ل سا  ، و(مساهد ميلي  األافهان ، و(اللططب ل مقريزي، و(خطط اليامب

المقللدسب ل سسلل  ، و(المد  للة البريطانيللة لس للم ا سللا  للل  القللدسب، و( للا ي  الرس لليم للل  ل سللطينب 

  حاق عطية، و(نيامة ميي المقدسب ل دكرو  يو    وانمة، و(مال نلا ل سلطينب ل لدماغ، و(ملؤ مر 

 و يرها كنير.… عبد الج يل عبد المهدي مال  اليامب ل  األ  ن، و(مؤلفان ل دكرو ب
 .152غوامنة، و. يوسف، نيابة بيم املقدك، ص (1331)
 .152غوامنة، و. يوسف، املرجع نفسه، ص (1332)
 .85اخلطي ، دبراهيم ايسني، وور ال عليم يف خرير بيم املقدك، ص (1333)
، 4معجلللللللم األوابء، ج . وينظلللللللر : ايقللللللوت اْل لللللللوي،16، ك لللللللاب العلللللللم، ص1الب للللللاري، صلللللللحيح الب للللللاري، ج (1334)

 .135ص
 .47. العسلي، معاهد العلم، ص47، ص2العلي ي، األنس االي ، ج (1335)
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المدا س كان واحدا ، كما أن األشلاص أنفسهم أنياوا مدا س  حمل أ ماءهم 

 .ب1336(ل  كل من القدس والقاهرة كالصالحية والجاولية

وأما الموا  الر  كاني  د س لكاني أ ا لها الس لوم اليلرعية، ووظلاي  

للل  أمنللاء السللايالن، ولكللل  الرللد يس للل  مسللال هلل ا المللدا س كانللي و اسيللة

مد  ة جهاز كبير من الموظفين حي  كان عد  الموظفين أحيانلا  يقلا ب علد  

 .ب1337(الطالب ليها

بوهلربأهمبهذهبيملليس ب:

 : (1338). مدرسة بيت المقدس، مدرسة المسجد األقص 1

كاني القدس من  آال  السنين مركزا   ينيا  ير ق  إلس المكانة األوللس ملن 

  مركز مؤ سان  ينية عريلدة اجرمسلي مهلا مصلو ة ال منيلل لهلا األهمية، وه

 .ب1339(ل  السالم ك ه، لهال  عن مكانرها الدينية الرليسة

المسلجد األقصلس مركلزا  هاملا  لرلد يس الس لوم ع لس  –كان ميي المقدس 

مد  السصو . لهو من أهم المراكز والمدا س ل  الدولة السرميلة ا  لالمية، 

هلـ، 16ب محلر ا  ل قلدس علام الراشد  عمر من اللطلاب ( لسندما جاء الل يفة

وهم أعمدة الس لم ملن الصحاملـة  والقهاة والفقهاء الس ماءجاء مسه جماعة من 

. سم جاء مسدهم جماعة من الصحامة والرامسين ومن ب1340(- ضوان هللا ع يهم–

 هؤالء األعالم ب

علللام  ب،  لللول  قبللللاألنصلللا ي ( –شلللمسون األز ي  –. أملللو  يحانلللة 1

 .ب1341(هـ11

 .ب1342(هـب18ب، (ن، . أمو عبيدة عامر من الجراح الفهري (2

                                                        
 .47. العسلي، املرجع نفسه، ص145ابن الع او، الف ح القسي، ص (1336)
 .48. العسلي، املرجع نفسه، ص48، ص2العلي ي، األنس االي ، ج (1337)
 .25عسلي، معاهد العلم يف بيم املقدك، ص. وينظر : ال48، ص2العلي ي، األنس االي ، ج (1338)
املقدسي، أمحد بن حم د بن دبراهيم بن هالل، مثري الغرام بفقائ  القدك والشام، املطبعة الع،رية، )ايفلا، و.ت.(،  (1339)

 .25ص
 .27. وينظر : العسلي، معاهد العلم يف بيم املقدك، ص48، ص2م، ج1999العلي ي، األنس االي ،    (1340)
. وينظللللللر : 391، ص1م، ج1999. العلي للللللي، األنللللللس االيلللللل ،   29، ص2اع، حليللللللة األوليللللللاء، جاألصللللللفه (1341)

هلللللل(، الفللللل ح القسلللللي يف الفللللل ح القدسلللللي، اللللللدار القوميلللللة للنشلللللر، )القلللللاهرة، 597األصللللفهاع، أبلللللو ابلللللد هللا حم لللللد، )ت، 
 .30، ص2م(، ج1964
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 .ب1343(هـب18ب، (ن، . مساذ من جبل األنصا ي (3

،  ول  ل  عام الرما  ع س أسر ب1344(هـب18. يزيد من أم   فيان، (ن، 4

 .- ضوان هللا ع يهم–الطاعون مع مجموعة من الصحامة 

 .ب1345(هـب19ب، (ن، . مالل من  ماح (5

 .ب1346(هـب20ب، (ن، . عيا  من  نم (6

 .ب1347(هـب21ب، (ن، . خالد من الوليد (7

األنصلا ي البلد ي  –. مسسو  من أوس من زيد هو أمو محمد النجا ي 8

) ب1348(هـ23ب شهد مد ا ،  ول  قبل عام. 

 .ب1349(هـب32ب، (ن، . أمو الد  اء عويمر (9

                                                                                                                                                                   
 .409، ص3: ابن سعد، الطبقات، ج. وينظر 385، ص1العلي ي، األنس االي ، املرجع السابق، ج (1342)
 .385، ص1العلي ي، األنس االي ، املرجع السابق، ج (1343)
 .391، ص1. وينظر : العلي ي، األنس االي ، املرجع السابق، ج311املقدسي، مثري الغرام، ص (1344)
 .385، ص1العلي ي، األنس االي ، املرجع السابق، ج (1345)
 .386، ص1وينظر : العلي ي، األنس االي ، املرجع السابق، ج. 310املقدسي، امل،در السابق، ص (1346)
 .385، ص1. وينظر : العلي ي، األنس االي ، املرجع السابق، ج310املقدسي، امل،در السابق، ص (1347)
 .392، ص1م، ج1999. وينظر : العلي ي، األنس االي ،   356، ص4ابن األيري، أسد الغابة، ج (1348)
 .386، ص1. العلي ي، األنس االي ، املرجع نفسه، ج300ام، صاملقدسي، مثري الغر  (1349)
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 .ب1350(هـب32، ب، (نمن جنا ة ( –جندب  –. أمو ذ  الغفا ي 10

هلللـب، أول 34أملللو الوليلللد، (ن،  –. عبلللا ة ملللن الصلللامي األنصلللا ي 11

 .ب1351(قاض  لبيي المقدس

ب، (ن، أمللللو عبللللد هللا الهللللحاك الحميللللري ( –. ليللللروز الللللدي م  12

 ب.،  ول  ل  خاللة  عنمان (ب1352(هـب35

 .ب1353(هـب36ب، (ن، .   مان الفا    (13

ب، (ن، رو البللللد ي (عقبللللة مللللن عملللل –. أمللللو مسللللسو  األنصللللا ي 14

 .ب1354(هـب39

 .ب1355(هـب40ب، (ن، .  ميم من أوس الدا ي (15

 .ب1356(هـب43ب، (ن، . عمر من الساص السهم  (16

ب، (ن، أمللو الحللا  ، كللان ي قللب مالحصلليب ( –. عبللد هللا مللن  للالم 17

 .ب1357(هـب43

هلللـب، وهلللو أحلللد السيلللرة 51ب، (ن، .  لللسيد ملللن زيلللد ملللن نهللليل (18

 .ب1358(نةالميهو  لهم مالج

                                                        
 .385، ص1. العلي ي، األنس االي ، املرجع نفسه، ج302املقدسي، امل،در نفسه، ص (1350)
 .385، ص1. العلي ي، األنس االي ، املرجع نفسه، ج315املقدسي، امل،در نفسه، ص (1351)
 .34. ابن خيا ، الطبقات، ص392ص، 1العلي ي، األنس االي ، املرجع نفسه، ج (1352)
 .385، ص1. العلي ي، األنس االي ، املرجع نفسه، ج303املقدسي، امل،در السابق، ص (1353)
 .387، ص1. العلي ي، األنس االي ، املرجع نفسه، ج313املقدسي، امل،در السابق، ص (1354)
 .387، ص1سه، ج. العلي ي، األنس االي ، املرجع نف318املقدسي، امل،در السابق، ص (1355)
 .387، ص1. العلي ي، األنس االي ، املرجع نفسه، ج301املقدسي، امل،در السابق، ص (1356)
 .388، ص1م، ج1999. العلي ي، األنس االي ،   311املقدسي، مثري الغرام، ص (1357)
 .388، ص1. العلي ي، األنس االي ، املرجع نفسه، ج300املقدسي، امل،در نفسه، ص (1358)
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أم الملللللؤمنين ( ضلللللس هللا عنهلللللاب، (ن،  –. الللللفية منلللللي حبيلللللب 19

 .ب1359(هـب52

ب، (ن، أملللو إ لللحاق ملللال ملللن وهلللب ( –.  لللسد ملللن أمللل  وقلللاص 20

 .ب1360(هـب55

 .ب1361(هـب57ب، (ن، . مرة من كسب البهزي (21

 .ب1362(هـب58ب، (ن، . شدا  من أوس (22

 .ب1363(بهـ59ب، (ن، عبد الرحمن من الر ( –. أمو هريرة 23

 .ب1364(هـب60ب، (ن، . مساوية من أم   فيان (24

 .ب1365(هـب65ب، (ن، . عبد هللا من عمر من الساص (25

 .ب1366(هـب68ب، (ن، . عبد هللا من عباس (26

 .ب1367(هـب73ب، (ن، . عبد هللا من عمر من اللطاب (27

ب، (ن، أمو محمد ( –. عو  من مالك من عو  األشجس  الغطفان  28

 .ب1368(هـب73

                                                        
. وينظلللر : كحاللللة، 392، ص1. العلي لللي، األنلللس االيللل ، املرجلللع نفسللله، ج329ي، امل،لللدر نفسللله، صاملقدسللل (1359)

 .336، ص2أاالم النساء، ج
 .388، ص1. العلي ي، األنس االي ، املرجع نفسه، ج300املقدسي، امل،در نفسه، ص (1360)
 .388ص ،1. العلي ي، األنس االي ، املرجع نفسه، ج315املقدسي، امل،در نفسه، ص (1361)
 .388، ص1. العلي ي، األنس االي ، املرجع نفسه، ج316املقدسي، امل،در نفسه، ص (1362)
 .389، ص1. العلي ي، األنس االي ، املرجع نفسه، ج312املقدسي، امل،در نفسه، ص (1363)
 .389، ص1. العلي ي، األنس االي ، املرجع نفسه، ج311املقدسي، امل،در نفسه، ص (1364)
 .390، ص1. العلي ي، األنس االي ، املرجع نفسه، ج41، ص1رة اْلفاب، جالذهيب، تذك (1365)
 .390، ص1. العلي ي، األنس االي ، املرجع نفسه، ج301املقدسي، امل،در السابق، ص (1366)
 .390، ص1م، ج1999. العلي ي، األنس االي ،   300املقدسي، مثري الغرام، ص (1367)
 .390، ص1. العلي ي، األنس االي ، املرجع نفسه، ج381ص، 8ابن كثري، البداية والنهاية، ج (1368)



 

 210 

 .ب1369(هـب77ب، (ن، جندب من  بال ( –. أمو جمسة األنصا ي 29

 .ب1370(هـب85. واي ة من األ فع الهوازن ، ن، 30

 .ب1371(هـب88. أمو أمامة، اد  من عجالن الباه  ، (ن، 31

 .ب1372(هـب99. محمو  من الرميع أمو نسيم، (ن، 32

رلامسين من الوالدين ملن الصلحامة وال والقهاة والفقهاء الس ماءولم ينقطع 

 .ب1373(والسبا  إلس ميي المقدس ل  اد  ا  الم، وك لك ل  السهد األموي

، عالمان كبيلران ا لرقرا - ضوان هللا ع يهم–ومن أمرز ع ماء الصحامة 

ل  المدينة المقد ة وع ملا ليهلا و وليلا ليهلا، و لب) ذكلرهم وهملا ب الصلحام  

هلـب، لللنلس 34، أملو الوليللد األنصلا ي، ن - ب1374(الج يلل (عبلا ة مللن الصلامي

ب ملالرس يم لل  جانب مسؤوليره األخر  مالقهاء، لقد ك فه عمر من اللطاب (

، ب1375(هلـب41ميي المقدس. والصحام  الج يل (شلدا  ملن أوس ملن ساملي، ن، 

لهو ممن أو   الس م والح م. وقبر ه ان الصحاميان الج يالن ملا زاال ظلاهرين 

ن اليليلين المس ملين الكبيلرين . مسلد هل يب1376(مبيي المقدس ل  مقبرة الرحملة

الل ين  والقهلاة والفقهلاء الس ملاءل  مد  ة ميي المقلدس، حهلر المالان ملن 

 ، ومن هؤالء الس ماء األجالء بب1377(ع  موا مالمسجد األقصس

. كلان ب1378(هلـب32. كسب األحبا  من مانع أمو إ حاق الحميلري، (ن، 1

ام، و و  علن ب،  لكن ماليللأ  م ل  خاللة  أمو مكر ( ب1379(يهو يا  

                                                        
 .390، ص1. العلي ي، األنس االي ، املرجع نفسه، ج314املقدسي، مثري الغرام، ص (1369)
 .34، ص2. وينظر : السيوطي، دخاف األخ،ا، ج391، ص1العلي ي، األنس االي ، املرجع نفسه، ج (1370)
 .391، ص1علي ي، األنس االي ، املرجع نفسه، ج. ال313املقدسي، امل،در السابق، ص (1371)
 .391، ص1. العلي ي، األنس االي ، املرجع نفسه، ج328املقدسي، امل،در السابق، ص (1372)
 .401، ص1. العلي ي، األنس االي ، املرجع نفسه، ج250املقدسي، امل،در السابق، ص (1373)
 .25املقدسي، امل،در السابق، ص (1374)
 .388، ص1م، ج1999. العلي ي، األنس االي ،   26لغرام، صاملقدسي، مثري ا (1375)
. وينظلر : العسلللي، 417، ص1. العلي لي، األنللس االيل ، املرجلع نفسله، ج182املقدسلي، أحسلن ال قاسليم، ص (1376)

 .27معاهد العلم، ص
م، . العسللللللي، معاهلللللد العلللللل416، ص1. العلي لللللي، األنلللللس االيللللل ، املرجللللع نفسللللله، ج53خسللللرو، سلللللفرانمة، ص (1377)

 .18. وينظر : ابد املهدي، اْلياة األوبية يف ومشق، ص27ص
 .332املقدسي، مثري الغرام، ص (1378)
 .424، ص1العلي ي، األنس االي ، املرجع السابق، ج (1379)
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. و خلللللل ميلللللي ب1380(بجماعلللللـة ملللللن الصلللللحامة كلللللأم  هريلللللرة (

 ب.و ول  زمن خاللة  عنمان من عفان ( ب1381(المقدس

،  و  عنله ب1382(هلـب52. إمراهيم من أم  عب ة السقي   المقد  ، (ن، 2

 .ب1384(مالك وامن المبا ك ب1383(ا مامان

 . الزم الصللحام ب1385(هللـب79. عبللد الللرحمن مللن  للنم األشللسري، (ن، 3

 .ب1387(، وقدم ميي المقدس ولقه عامة الرامسينب1386(مساذ من جبل

 .ب1389(. كان عالما  زاهدا   مانيا  ب1388(هـب86. قبيصة من ذؤيب، (ن، 4

                                                        
 .332املقدسي، مثري الغرام، ص (1380)
 .82. وينظر : العسلي، معاهد العلم، ص424، ص1العلي ي، األنس االي ، املرجع السابق، ج (1381)
 .323، ص6الذهيب، سري أاالم النبالء، ج (1382)
 .425، ص1العلي ي، األنس االي ، املرجع السابق، ج (1383)
 .332املقدسي، مثري الغرام، ص (1384)
 .425، ص1العلي ي، األنس االي ، املرجع السابق، ج (1385)
 .338املقدسي، مثري الغرام، ص (1386)
 .28. وينظر : العسلي، معاهد العلم، ص425، ص1العلي ي، األنس االي ، املرجع السابق، ج (1387)
 .565ابن خيا ، الطبقات، ص (1388)
 .420، ص1م، ج1999العلي ي، األنس االي ،    (1389)
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. القاضلل  محللا ب مللن  سللا  مللن كللر وس السال لل  اليلليبان  الكللول ، 5

. كان قاضيا  ومن الس ماء الزهلا  وحدينله مرللر  ب1390(هـب116(ن، 

ملن  *ال ذان ملرة ب الحبنا القاضل  القا لم، لقب1391(ل  كرب ا  الم

إلللس ميللي المقللدس لغ بنللا ع للس سللال ، ع للس قيللام  ب1392(عبللد الللرحمن

 .ب1393(ال يل، والبسط ل  النفقة، والكـ  عن الناس

هللـب. 135 امسللة مللن إ للماعيل السدويللة البصللرية، (ن،  –. أم الليللر 6

كانللي مللن أعيللان عصللرها للل  خيا هللا والصللالح، ومللن واللاياها ب 

 .ب1394(حسنا كم كما  كرمون  ياا كم اكرموا

هلـب.  خلل ميلي 143.   يمان من طرخلان أملو المسرملر الرميمل ، (ن، 7

المقدس وكان يقول ب إذا  خ ي ميي المقدس كأن نفس  ال  دخل مس  

 .ب1395(حرس أخر  منه

هلـب. كلان يج لس لل  ح قلـة لل  150. مقا ل ملن  ل يمان المفسلر، (ن، 8

يلله كنيلر مللن النلاس ويسللرمسون إليلله، ملاب الصلللرة القب ل  ويجرمللع إل

لكان شديد الحرص ع لس آ اب اللد س النلامع ملن أ ب المسل م. لكلان 

ء  نسلال وطالا  شلديدا  ملن قبلل  ل  إحلد  الملران لل    س و لمع وط 

أحد األلرا  القا مين ل د س، لقال الج يـل مقا لل لملن حولله انفرجلوا 

 ه ب أيهلا اللواطئ لانفر  الناس عنه، لأهو  ميلدا ييلير ويزيلدا مصلو

ا للل) موطاللك لللو اللل ي نفللس مقا للل ميللدا مللا  طللأ إال ع للس أجللاجين 

بب الناس ك هم عيلال ع لس سالسلة . وأشا  ا مام اليالس  (ب1396(الجنة

                                                        
 .420، ص1العلي ي، األنس االي ، املرجع نفسه، ج (1390)
 .304، ص6ابن سعد، الطبقات، ج (1391)
واليللللة خاللللد العشللللري. ينظلللر : ابللللن خيلللا ، الطبقللللات،  هلللو ابللللن مسلللعوو اهللللذيل اإلملللام اجمل هللللد قاضلللي ال وفللللة، تلللويف يف *

 .270ص
 .342املقدسي، مثري الغرام، ص (1392)
 .420، ص1العلي ي، األنس االي ، املرجع السابق، ج (1393)
. املقدسلي، مثلري 158هلل(، الوارة العلوارف، ص632السهروروي، شهاب الدين أيب جعفر ارب ابلد هللا، )ت،  (1394)

. النابلسللللي، 426، ص1هلللل. العلي للللي، األنلللس االيلللل ، املرجلللع السللللابق، ج180اهتلللا اللللام . وقيلللل  دن وف350الغلللرام، ص
 .10، ص3. وينظر : الزركلي، األاالم، ج47امل  ار من اْلقرة األنسية، ص

. املقدسللللي، مثلللللري الغلللللرام، 195، ص6. اللللللذهيب، سلللللري أالللللالم النبللللللالء، ج188، ص7ابللللن سلللللعد، الطبقلللللات، ج (1395)
 .427، ص1االي ، املرجع السابق، ج. العلي ي، األنس 349ص

 .427، ص1م، ج1999. العلي ي، األنس االي ،   351املقدسي، مثري الغرام، ص (1396)
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ب مقا ل ملن  ل يمان لل  الرفسلير، وزهيلر ملن أمل   ل مس لل  اليلسر، 

 .ب1397(وأمو حنيفة ل  الكالم

هللـب. وهللو أحللد األيمللة 157. عبللد الللرحمن مللن عمللر األوزاعلل ، (ن، 9

 .ب1398(األعـالم، ولقيه اليام، كان  أ ا  ل  الس م

هلـب. وهلو 161. ا مام  لفيان النلو ي، املن  لسد ملن مسلروق، (ن، 10

 .ب1399(إمـام أهل السراق، ا مام السالم، أ س قبة الصلرة وخرم القرآن

. ا ملللام القاضللل  ال يللل  ملللن  لللسد ملللن عبلللد اللللرحمن السرمللل ، (ن، 11

ن عالم أهل مصر وكان مرول  القهلاء لل  مصلر، ولملا هـب. كا175

أ للس ميللي المقللدس والرقللس مللع الل يفللة السبا لل  أملل  جسفللر المنصللو  

ال ي قال له ب يا لي  أعجبن  ما  أيي من شدة عق ك لالحمد ا الل ي 

 .ب1400(جسل ل   عير  من ك

أمللو  للفيان الروا لل ، (ن،  –. ا مللام وكيللع مللن الجللراح مللن م يللـ  12

. كللان محللد  السللراق للل  عصللرا، ولمللا قللدم ميللي المقللدس هللـب198

 .ب1401(أحرم منه إلس مكة

. ا مام األعظم والحبر األكلرم محملد ملن إ  يلس اليلالس  المط بل ، 13

هـب. أحد األيمة المجرهدين األعالم. ولد لل   لزة مف سلطين 204(ن، 

هللـ وهللو اليللوم والسللنة الرلل   للول  مهللا ا مللام األعظللم أمللو 150عللام 

. قدم ميي المقدس وكان يقول ل    و له ل طلالب ب  ل ون  ملا حنيفة

                                                        
. املقدسلي، 255، ص5. ابلن خل لان، اللوايف ابلوفيلات، ج427، ص1العلي ي، األنس االي ، املرجلع نفسله، ج (1397)

 .27. وينظر : العسلي، معاهد العلم، ص351مثري الغرام، ص
 .345. ينظر : املقدسي، مثري الغرام، ص428، ص1العلي ي، األنس االي ، املرجع نفسه، ج (1398)
. 229، ص7. اللللذهيب، سلللري أالللالم النلللبالء، ج278. ابلللن ق يبلللة، املعلللارف، ص287ابلللن خيلللا ، الطبقلللات، ص (1399)

ر : العسللي، معاهلد العللم، . وينظل428، ص1. العلي ي، األنلس االيل ، املرجلع نفسله، ج352املقدسي، مثري الغرام، ص
 28ص

، 1. العلي لي، األنلس االيل ، املرجلع نفسله، ج242، ص2. املقريزي، السلو ، ج354املقدسي، مثري الغرام، ص (1400)
 .28. وينظر : العسلي، معاهد العلم، ص429-428ص

 لي، األنلس االيل ، . العلي140، ص9. الذهيب، سري أاالم النلبالء، ج368، ص8األصفهاع، حلية األوليلاء، ج (1401)
 .118، ص8. وينظر : الزركلي، األاالم، ج429، ص1م، ج1999  
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ب. و لول  يلوم الجمسلة شارم مه أخبركم من كراب هللا و نة   لوله (

 .ب1402(و لن ل  مصر مالقرالة الصغر 

هلـب. قلدم إللس ميلي 206. ا مام المؤمل من إ ماعيل البصلري، (ن، 14

ويلللللة المقلللللدس وكلللللان الصلللللدوق األملللللين ومريلللللد ا  لللللل  السلللللنة النب

 .ب1403(المطهرة

 ممن عاشوا ل  القرن النان  ل هجرة.… وجميع هؤالء

وولد إلس ميي المقلدس مسلد هلؤالء، لل  القلرون الراليلة أعلدا   فيلرة ملن 

لزيللا ة المسللجد  والمرصللولون والقهللاة واليلليوخ والفقهللاء والزهللا  الس مللاء

 األقصس أو ا قامـة ليه أو الرد يس ومنهم ب

هـب. من كبلا  الصلالحين 227ا   الحال ، (ن، . ا مام مير من الح15

وأعيان األ قياء، ولما زا  ميي المقدس قال ب ما مق  عندي من لل ان 

اللللللدنيا إال أن أ لللللر ق  ع لللللس جنلللللب  حلللللي السلللللماء مجلللللامع ميلللللي 

 .ب1404(المقدس

هلـب. 245أمو الفيال  ومان من إملراهيم، (ن،  –. ذو النون المصري 16

ن ع لس اللرة ميلي المقلدس كلل قدم إللس ميلي المقلدس وقلال ب وجلد

عللاص مسللروحش، وكللل مطيللع مسللرأنس، وكللل خللاي  هللا ب، وكللل 

 ا  طالب، وكل قانع  ن ، وكل محب ذليل. وقال ب لرأيي لل  هل ا 

 .ب1405(الك مان أاول ما ا رسبد هللا ليه الل )

هلـب. وهلو ملن كبلا  251. ا مام السري ملن المغ لس السلقط ، (ن، 17

ن وشلليلهم للل  وقرلله. وقللال ب خرجللي مللن المرصللولة وإمللام البغللدا يي

الرم ة إلس ميلي المقلدس اليلري ، لملر ن مغلدير ملاء لج سلي أكلل 

                                                        
. ابلللللن حجلللللر العسلللللقالع، هتلللللذي  358. املقدسلللللي، مثلللللري الغلللللرام، ص398، ص3اللللللذهيب، ميلللللزان االا لللللدال، ج (1402)

، . وينظللللر : العسلللللي، معاهللللد العلللللم430، ص1. العلي للللي، األنللللس االيلللل ، املرجللللع نفسلللله، ج364، ص6ال هللللذي ، ج
 .243، ص2. القرافة : هي مدفن مشهور يف م،ر. ينظر : املقريزي، اخلط ، ج28ص

. العلي للي، األنلللس االيلل ، املرجلللع 398، ص3. اللللذهيب، ميللزان االا لللدال، ج44، ص6ابللن سلللعد، الطبقللات، ج (1403)
 .430، ص1نفسه، ج

قدسلللللي، مثللللللري الغللللللرام، . امل336، ص8. األصفهللللللاع، حليللللللة األوليللللللاء، ج246، ص7ابلللللن سللللللعد، الطبقللللللات، ج (1404)
 . 430، ص1. العلي ي، األنس االي ، املرجع نفسه، ج51، ص2. السيوطي، دخاف األخ،ا، ج359ص

. 359. املقدسللي، مثللري الغللرام، ص331، ص9. األصللفهاع، حليللة األوليللاء، ج517ابللن النللدأل، الفهرسللم، ص (1405)
 .50، ص2األخ،ا، ج. السيوطي، دخاف 431، ص1م، ج1999العلي ي، األنس االي ،   
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السيب وأشرب من الماء، لق ي ل  نفس ، إن كنلي أك لي أو شلرمي 

 .ب1406(ل  الدنيا حالال  لهو ه ا

هلـب. يقلال 282. اال  من يو ل  أملو شلسب المقنلع الوا لط ، (ن، 18

وكلل حجلة كلان يحلرم ملن اللرة ميلي  إنه حج  سسين حجة  اجال ،

 .ب1407(المقدس.  ول  ل  مدينة الرم ة مف سطين

هلـب. زا  ميلي المقلدس 289. المحد  مكر امن  هل الدمياط ، (ن، 19

 .ب1408(وكان يروي الرفسير مالرد يس

 ومنهم من جاء إلس ميي المقدس ل  القرن الرامع الهجري ب

هلـب. وقيلل إنله قلدم ملن 341. أحمد ملن يحيلس البلزاز البغلدا ي، (ن، 20

مكة إلس ميي المقدس وندم ع لس مجياله وقلـال ب  ركلي الصلالة ممكلة 

مماية ألل  الالة، وهنلا ملمسلة وعيلرين الالة، وممكلة  نلزل مايلة 

. وأ ا  الللرو  إلللس ب1409(وعيلرون ألل   حملة ل طللايسين المصل ين

ب مالمنام وذكر له ما خطر له من الفهل لقال مكة، لرأ  الر ول (

ب ب (نسم هناك  نزل الرحمة نزوال ، وهنـا  صب الرحملة البا ، له (

، وأشا  ميدا إللس موضلع ب1410(ولو لم يكن له ا الموضع محل عظيمب

ا  راء عند قبة المسرا . لأقام ا مام أحمد من يحيس مالقلدس إللس أن 

 .ب1411(مان

                                                        
. السلليوطي، دخللاف 185، ص12. الللذهيب، سللري أاللالم النللبالء، ج116، ص10األصللفهاع، حليللة األوليللاء، ج (1406)

 .431، ص1. العلي ي، األنس االي ، املرجع نفسه، ج82، ص3. الزركلي، األاالم، ج50، ص2األخ،ا، ج
 .432، ص1ي ، املرجع نفسه، ج. العلي ي، األنس اال51، ص2السيوطي، دخاف األخ،ا، ج (1407)
. وينظلللللر : 433، ص1. العلي لللللي، األنلللللس االيللللل ، املرجلللللع نفسللللله، ج345، ص1اللللللذهيب، ميلللللزان االا لللللدال، ج (1408)

 .28العسلي، معاهد العلم، ص
. السللللليوطي، دخلللللاف 433، ص1م، ج1999. العلي لللللي، األنلللللس االيللللل ،   361املقدسلللللي، مثلللللري الغلللللرام، ص (1409)

 .29: العسلي، معاهد العلم، ص . وينظر52، ص2األخ،ا، ج
 .361. املقدسي، مثري الغرام، ص433، ص1العلي ي، األنس االي ، املرجع نفسه، ج (1410)
 .52، ص2السيوطي، دخاف األخ،ا، ج (1411)
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هـب. وهو 480. اليي   المة من إ ماعيل من جماعة المقد  ، (ن، 21

لحللالظ، كللان ضللريرا ، وللله كرللاب شللرح المفرللاح المللن القللاص السللالم ا

 .ب1412(هـ335المرولس  نة 

. شللي  ا  لللالم السللالم أملللو الفللر  عبلللد الواحللد ملللن محمللد ملللن ع للل  22

هـب،  كن القدس، 486الييرازي المقد   األنصا ي الحنب  ، (ن، 

ونير الم هب الحنب  ، وكان له أ بال كنيرين. وله  صاني  (الملبهج 

يهلللاح، والربصلللرة لللل  أالللول اللللدين، وكرلللاب الجلللواهر لللل  وا 

 .ب1413(الرفسيرب

. اليلللي  السالملللة أملللو الفلللر  نصلللر ملللن إملللراهيم ملللن نصلللر المقد للل  23

هلـب، ملن شليوخ المل هب ماليلام، أنم ل  490النام سل  اليلالس ، (ن، 

. أقام مالقدس مدة طوي لة لل  المد  لة الناالرية الرل   د    الحدي  وح 

رية نسللبة للله، سللم عرلللي ليمللا مسللد مالمد  للـة كانللي  سللمس مالناالل

 هـب.505الغزالية  قامة ا مام أمو حامد الغزال  حجة ا  الم، (ن، 

ومللن  صللانيفه (كرللاب الرقريللب، وكرللاب الفصللول، وكرللاب الكللال ، 

وهللو شللرح مرو للط  –والحجللة ع للس  للا ك الحجللة، وكرللاب ا شللا ة 

 .ب1414(ع س ملرصر شيله   يمان من أيوبب

  الحالظ أمو القا م مك  من عبد السالم من الحسين األنصلا ي . اليي24

هـب. أقام مالقدس وشرل لل   لا ي  ميلي 492الرمي   اليالس ، (ن، 

المقلدس ولهلاي ه، أ للرا الصل يبيون عنلدما  خ للوا ميلي المقلدس عللام 

 .ب1415(هـ ومسدها قر وا492

                                                        
. 433، ص1. وينظللر : العلي للي، األنللس االيلل ، املرجللع السللابق، ج183، ص2السللب ي، طبقللات الشللافعية، ج (1412)

 .68، ص1عباك بن أيب أمحد الفقيه الشافعي. ابن خل ان، وفيات األايان، جابن القاص هو ابن ال
. حلللاجي خليفلللة، كشللللف الظنلللون الللن أسلللامي ال  لللل  433، ص1العلي لللي، األنلللس االيللل ، املرجللللع السلللابق، ج (1413)

 .193، ص2هل(، طبقات اْلنابلة، ج526. وينظر : أبو يعلى، حم د بن أيب يعلى، )ت، 295، ص1والفنون، ج
. 1078م(، ص1987هلل(، طبقلات الشلافعية، وار ال  ل  العل يلة، )بلريوت، 772السنوي، ابد الرمحن، )ت، ا (1414)

. نسللبة دىل اإلمللام الغللزايل، أبللو حامللد بللن حم للد الطوسللي، 434، ص1م، ج1999وينظللر : العلي للي، األنللس االيلل ،   
 415، ص1كشللللف الظنللللون، ج  . حللللاجي خليفللللة،360الللللذي اا  للللف ابملسللللجد األق،للللى. املقدسللللي، مثللللري الغللللرام، ص

 .134و ص 492و ص 333. وص379وص
 .436، ص1. العلي ي، األنس االي ، املرجع نفسه، ج20، ص4السب ي، طبقات الشافعية، ج (1415)
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ييطا  ومركز إشسال لنو  الس م. واجرمع مه عد  كبير من ع ماء أاب  المسجد األقصس مركزا  ع ميا  ن… ول  القرن اللامس الهجري

ميي المقدس ومن السالم ا  الم ، منهم من أقام حرس  ول ، ومنهم من أقاموا ل  الحرم القد   وما حوله وأنيأوا الزوايا واللوان) 

 والمدا س، و نرحد  عنهم أسناء ذكر المدا س ل  ميي المقدس، ومنهم ب

غزال ، زين الدين حجة ا  الم محمد من محمد ملن أحملد ، . ا مام ال25

هـب، كان من ع ماء اليالسية، أقام لل   ميل)، وانرقلل إللس 505(ن، 

ميي المقدس، وأخ  مالرصاني  الميلهو ة وأقلام مالمد  لة الناالرية 

الرللل   لللميي مالغزاليلللة، وملللن  صلللانيفه الميلللهو ة، "إحيلللاء ع لللوم 

 .ب1416(الدين"

                                                        
. العلي للي، األنللس 216، ص4. ابللن خل للان، وفيللات األايللان، ج294، ص8ابللن األيللري، ال املل  يف ال للاريخ، ج(1416)

. وينظللر : العسللي، معاهللد العلللم، 415، ص1. حللاجي خليفلة، كشللف الظنلون، ج436، ص1االيل ، املرجللع نفسله، ج
 .29ص
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أمو الفهل محمد من طاهر من ع   من أحمد، الم قلب  . ا مام الحالظ26

هـب. قيلل إن ا لمه الجلوال ما للاق الجلامع 507امن القيسران ، (ن، 

مللين اللل كاء والحفللظ وحسللن الرصللني  وجللو ة اللللط. ولللد للل  ميللي 

المقللدس، وللله  صللاني  كنيللرة منهللا (أطللرا  الكرللب السللرة، وكرللاب 

 .ب1417(األنسابب

ن الوليد من خ   من   يمان القرشل  الغملدي . ا مام أمو مكر محمد م27

هلـب. قلدم إللس ميلي المقلدس وحلج 520، (ن، *األندلسل  الطرطوشل 

هلـب. 507و فقه ع س يد (ا ملام أمل  مكلر الياشل  المسلرظهري، ن، 

 .ب1418(وكـان الطرطوش  إماما  عالما  زاهدا ،  كن اليام ومك  مها

ب اللللديباج ، (ن، . أملللو عبلللد هللا محملللد ملللن أحملللد المقد للل  الم قللل28

هـب. أقلام لل  ميلي المقلدس وكرلب األحا يل  مهلا و لمسها. وهلو 529

لقيه لاضل حسن السيرة، و فقه ماليام ع س يد الفقيه أمل  الفلر  نصلر 

. و لم  ب1419(هـب و لمع منله الحلدي 490من إمراهيم المقد   (ن، 

 .ب1420(مالديبا  لحسنه ولسماحة وجهه

مللن عبللد هللا المغرملل  المسللاليري  . ا مللام أمللو مكللر مللن السرملل  محمللد29

. ب1421(هلـب، القاضل  الحلالظ الميلهو 543األندلس  ا شلبي  ، (ن، 

، والاحب الياشل  والغزالل  ب1422( فقه ع لس يلد ا ملام الطرطوشل 

ل  ميي المقدس، وا رقر ل  ميي المقدس سال   نوان. و و  عنله 

 كنيللر مللن الس مللاء. وهللو اللاحب (قللانون الرأويلللب ومللين مالكرللاب أن

المسجد األقصس كان م ياا  مالس ملاء الكبلا  الل ين اجرملع مهلم وا لرفا  

                                                        
، 12. ابلن كثلري، البدايلة والنهايلة، ج26. املقدسلي، مثلري الغلرام، ص278، ص4ابن خل لان، وفيات األايلان، ج (1417)

 .29. وينظر : العسلي، معاهد العلم، ص192وص 148، ص1. حاجي خليفة، كشف الظنون، ج177ص
 .30، ص4طوشي نسبة دىل طرطوشة وهي مدينة ابألندلس. ينظر : ايقوت اْل وي، معجم البلدان، جطر  *
هللل، وللله ت،للانيف منهللا : حليللة العل للاء يف 507-429السلل عاع، حم للد بللن أمحللد بللن اْلسللني بللن ا للر الشاشللي،  (1418)

. اللذهيب، العلرب يف 262ص ،4. ابلن خل لان، وفيلات األايلان، ج375، ص3مذاه  الفقهلاء، الس عاع، األنساب، ج
، 1م، ج1999. العلي لللللي، األنلللللس االيللللل ،   225، ص3. اليلللللافعي، ملللللراة اانلللللان، ج48، ص4خلللللرب ملللللن غلللللرب، ج

 .253، ص8. وينظر : كحالة، معجم امل لفني، ج62، ص4. ابن الع او، شذرات الذه ، ج439ص
 .364، ص1العلي ي، األنس االي ، املرجع نفسه، ج (1419)
 .439، ص1. العلي ي، األنس االي ، املرجع نفسه، ج364مثري الغرام، صاملقدسي،  (1420)
هلل(، ملراة اانلان والربة اليقظلان، 768. اليافعي، ابد هللا بن أسعد بن اللي، )ت، 364املقدسي، مثري الغرام، ص (1421)

 . 279، ص3م(، ج1993وار ال    اإلسالمي، )القاهرة، 
 . 30. وينظر : العسلي، معاهد العلم، ص440، ص1ابق، جالعلي ي، األنس االي ، املرجع الس (1422)
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ملللنهم، كللل لك اجرملللع لللل  ميلللي المقلللدس ملللع ع ملللاء خرا لللان منلللل 

الزوزنللل ، والصلللا ان ، والزنجلللان ، وأشلللا  إللللس وجلللو  ملللدا س 

. ول  كرامه (السواام من القوا لمب أشلا  ليله ب1423(ل حنفية ول يالسية

مللين الملل اهب، وقللال ب و  ن ميللي  إلللس ح قللان الللد س والمنللاظرة

 .ب1424(ح قة 28المقدس ولقيي ليه 

.  ا  ا  الم أمو  سد عبلد الكلريم ملن محملد ملن منصلو  السلمسان ، 30

هـب. وهو شالس . نزل إلس ميي المقدس مع اليي  الصلال  562(ن، 

. والسلمسان  الاحب كرلـاب ب1425(هلـب543(أمو مكر الجرجان ، ن، 

لرلللللا ي  مدينلللللة السلللللالمب، و( حفلللللة  (األنسلللللابب، وكرلللللاب (الللللل يل

 .ب1426(المسالرب

لقلللد كانلللم مدرسلللة بيلللم املقلللدك، املعهلللد العل لللي ال بلللري الوحيلللد يف القلللدك يف القلللرون 
األربعلللة األوىل للهجلللرة. فقلللد أنشلللـم يف القللللرن اخللللامس املدرسلللة الناصلللرية الللل  أسسلللها الفقيللله 

، ك للا أنشللـم (1427)شللرقيهللل( يف سللور املسللجد األق،للى ال490املقدسللي ن،للر املقدسللي )ت، 
 .(1428)مدرسة للحنفية وكان قاضيها الرحياع

وكاني أهم الموضوعان الر   د س ل  المسجد األقصس، القرآن الكريم 

وع ومه، والحدي  النبوي اليلري  و فا ليرا. لكلان الس ملاء والفقهلاء ينرق لون 

 مين األمصا  ا  المية يجمسون األحا ي  ويروونها.

 للوم الفقلله كس للم مسللرقل، وع للوم ال غللة مللن نحللو كلل لك مللدأن مواضلليع ع

وار  وأ ب وميان، وجميسها  د س ل  المسجد األقصلس إللس جانلب ع لوم 

                                                        
 .279، ص3. اليافعي، مراة اانان واربة اليقظان، ج364املقدسي، مثري الغرام، ص (1423)
 .61، ص2ابن العريب، العواصم من القواسم، ج (1424)
د اْلللللق، )ت، مللللن األوليللللاء ال،للللاْلني مللللن أهلللل  جراجللللان يف طربسلللل ان. ينظللللر : البغللللداوي، صللللفي الللللدين بللللن ابلللل (1425)

 .323، ص1م(، ج1992هل(، مراصد اإلطالع من أااء األم نة، وار ااي ، )بريوت، 739
. العلي لللللي، األنلللللس 1316، ص4. اللللللذهيب، تلللللذكرة اْلفلللللاب، ج209، ص3ابلللللن خل لللللان، وفيلللللات األايلللللان، ج (1426)

لظنلللون، . حلللاجي خليفللة، كشلللف ا205، ص4. ابلللن الع للاو، شلللذرات الللذه ، ج440، ص1م، ج1999االيلل ،   
 .318، ص1ج
م(، 1987هلل(، طبعلة )لبنللان، 490االسلنوي، طبقلات الشلافعية، وهلو أبلو الفل ح ن،لر بلن دبلراهيم بلن ن،لر، )ت،  (1427)
 .441، ص1. العلي ي، األنس االي ، املرجع نفسه، ج207، ص2ج
البللللن العلللللريب، )ت،  وهللللي مدرسللللة أيب اقبللللة نسلللللبة دىل أيب اقبللللة اْلنفللللي ومل تللللذكر دال يف ك لللللاب )قللللانون ال أويلللل ( (1428)

 هل(.543
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الدين. وكان الس ماء والفقهاء والقهاة والييوخ من أهل الس لم يجمسلون النلاس 

. والواعظ أول ا م ل ملد س لل  (1429)ليس موهم، لسد  الوعظ من أشكال الرس يم

وعاظ والمد  ين األوايل ح قا هم لل  المسلاجد، وكانلي هل ا ميي المقدس، ول 

 الح قة  كبر و صغر حسب قوة شلصية الواعظ و زا ة ع مه و مسره.

هللـب، كللان 225ليلل كر أن الللواعظ الج يللل محمللد مللن كللرم المرحللد  (ن، 

يج س ل وعظ عند أحد األعمدة ل   احة المسجد األقصس ويجرمع حوله أعدا  

وللل  الوقللي نفسلله، كللان أحللد الوعللاظ ا خللرين يأخلل   ،ب1430(كبيللرة مللن النللاس

مكانه قرب عمو  آخر ويج س حولله الطلالب حرلس كلان يسلر  السملو  ما لم 

 الواعظ. –المد س 

لكان الوعاظ والمد  لون ي قلون   و لهم لل  ح قلان اللد س لل   لاحة 

الد س ل   احة الحرم القد  ، ويج سون ع س (مصلاطب منيلي وخصصلي 

. يج س الملد س أو اللواعظ مسلد ب1431(لقد   له ا الغر بل   احـة الحرم ا

االة الفجر أو مسد االة السصر والمغرب والسيلاء، وللم يكلن ل لد س وقلي 

 محد ، ولم يكن عد  طالب الس م محد ا .

إذن كلان ط لب الس لم   بلة مللن الطلالب والمريلدين، و هبلة ملن الفقهللاء 

 دمع عينلاا خوللا  و هبلة  والس ماء والييوخ والوعاظ، ألن البسال منهم كاني 

 من هللا و بحانه و سالس لجاللة المهمة الر  يقوم مها.

وال ننسس أن الوعاظ األوايلل للم يكونلوا يلؤجرون ع لس عم هلم هل ا، ألن 

ذلك يسد  من السبلا ان وط لب الس لم والرفقله لل  أملو  اللدين لريهلة ع لس كلل 

إلزاميللا ، لكللان  مسلل م. مللن أجللل ذلللك، لللم يكللن الحهللو  ل طللالب إجبا يللا  أو

الطاللب يلللر  للل   لبيل هللا طللوال النهللا  لرحقيلل)  لبل السلليش لساي رلله وكللان 

 حهو ا لح قة الد س   بة مالس م وطمسا  ل   ضس هللا  بحانه و سالس.

ويللل كر أن مسلللال الل فلللاء كلللانوا يربرعلللون ملللاألموال ويوقفلللوا مسلللال 

سللللين الوقوللللان ل صلللر  ع للللس المجلللاو ين لللل  المسللللجد األقصلللس والمنقط

. إذن عللا  ل مسللجد األقصللس  وح الحما للة ا  للالمية كمللا كانللي ب1432(ل سبللا ة

 عند الرحرير ا  الم .

                                                        
 .445، ص1م، ج1999العلي ي، األنس االي ،    (1429)
 .444، ص1العلي ي، األنس االي ، امل،در نفسه، ج (1430)
 .445، ص1العلي ي، األنس االي ، امل،در نفسه، ج (1431)
 .345املقدسي، مثري الغرام، ص (1432)
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وقد وضسي المصاح  وكرب الرفسير وأجلري ليله الرسميلران وأضلي  

إلس مبانيه وأ وقره ل  السهد األيلوم  الكنيلر حرلس ملدا المسلجد   ة  لرألأل ملن 

 .ب1433(جديد ل   ماء القدس

رواللدون إللس المسلجد األقصلس ل ربلرك ليله والوقلو  ع لس ومدأ الس ملاء ي

لهاي ه ولهايل ميي المقدس ال  يما ل  عهد القايد الالح اللدين الل ي قلرب 

الس ماء والفقهلاء والقهلاة وأحسلن السطايلا لسلد  ملنهم، وكلان يحهلر ج سلان 

وح قان الس م الر  يسقلدها الس ملاء أمنلال ب وزيلرا القاضل  الفاضلل، والكا لب 

ا  األالللفهان ، والقاضلل  مهلللاء اللللدين مللن شلللدا ، والسللالم عبلللد ال طيللل  السملل

البغللللدا ي الرحالللللة الميللللهو  عنلللله مس للللوم ال غللللة، اللللاحب كرللللاب (ا لللللا ة 

 .ب1434(واالعربا ب، وال ي شا ك مالرد يس مالمسجد األقصس

وقللد والل  البغللدا ي مج للس اللالح الللدين األيللوم  للل  القللدس قللايال  ب 

سللا  حللالال  مأهللل الس للم يرلل اكرون للل  أاللنا  (وأول ليللل حهللر ه وجللدن مج 

 .ب1435(الس وم وهو يحسن اال رمال والميا كةب

مسلد  –المسجد األقصلس وقبلة الصللرة  –لكاني مد  ة الجامع األقصس 

 حريرا من الغزو الص يب  من أهلم مراكلز الس لم لل  ميلي المقلدس ا لرمرا ا  

 .ب1436(ل سهو  ا  المية السامقة

س من يد الغلزاة الصل يبيين ع لس يلد القايلد الالح ومسد  حرير ميي المقد

الللدين األيللوم ، اللل ي اعرنللس مالمسللجد األقصللس وقللام منعللا ة الحيللاة الفكريللة 

والس ميللة والدينيللة للله، منزالللة ا سللا  الصلل يبية، لر للب اللطبللاء والمد  للين 

 .ب1437(واأليمة، ووق  لمسجد األقصس أوقالا  كنيرة

شكل ح قان  سلروعب علد  الطلالب  لا ل  الرد يس ل  المسجد األقصس

. كمللا هللو للل  ح قللة (امللن ب1438(اللل ين يأخلل ون   و للا  للل  الللوعظ وا  شللا 

                                                        
 .465، ص1م، ج1999العلي ي، األنس االي ،    (1433)
هلل( ويلقل  اببلن اللبلاو، اإلفلاوة واالا بلار، 628بغداوي، ابد اللطيف، وهو الطبي  موفلق اللدين بلن سلعد )ت، ال (1434)

. وينظلللر : العلي لللي، األنللللس 634. ابللللن أيب أصللليبعة، ايلللون األنبللللاء، ص10م(، ص1869مطبعلللة واوي النيللل ، )م،لللر، 
 .477، ص1االي ، املرجع نفسه، ج

 .483، ص1. العلي ي، األنس االي ، املرجع نفسه، ج10، صالبغداوي، اإلفاوة واالا بار (1435)
 .48، ص2م، ج1999العلي ي، األنس االي ،    (1436)
 .13م(، ص1902النابلسي، ابد الغين، رحل  دىل القدك، اْلقرة األنسية يف الرحلة القدسية، )القاهرة،  (1437)
 .245م(، ص1964ابن جبري، رحلة ابن جبري، )بريوت،  (1438)
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 للجمان محمللد مللن اليرمييلل  مللن أحمللد مللن محمللد مللن عبللد هللا المللالك ، عللام 

  .ب1439(هـب، الفقيه والمفسر النحوي، ال ي  ولس مييلة قبة الصلرة600

ميليلة قبلة الصللرة، وكلان وح قة اليي  (عطاء المقد  ب، ال ي  لولس 

. ومنها ح قلة (الحسلن ملن اللطيلر ب1440(من المرصولة وع س الم هب اليالس 

، *نسللبة إلللس النسمانيللة ب1441(هللـب540مللن أملل  الحسللين النسمللان  الحنفلل ، ن، 

. ب1442(لكان ع ما  ل  ال غة السرمية، ول   فسير القرآن الكريم، والفقه، والطلب

 طي  من يو ل  ملن محملد البغلدا ي، ن، ك لك (مول) الدين أمو محمد عبد ال

السالم ل  ع م النحلو ولل  الطلب، والن  كربلا  كنيلرة، ومسلدها  ب1443(هـب628

. وملن الل ين    لوا ب1444(انرقل من الجامع األقصس إلس  مي) ليلد س الطلب

وهو شي  ا  لالم (مجلد  ب1445(ل  قبة الصلرة (امن جهبل محمد الدين الفقيهب

هلـب. ع ملا  أن هنلاك 588الح بل  اليلالس ، ن، الدين طاهر من جهبل الكالم  

أيها    س ل   ب1446(هـب726شي  ا  الم (شهاب الدين أحمد من جهبل، ن، 

. وكان كل هؤالء المد  لون ب1447(الصالحية، و  س ل   مي) ل  الظاهرية

 .ب1448(يرقاضون  وا ب من مسؤول األوقا  ل  الجامع األقصس

س القللدس مسللد الرحريللر السرملل  لقللد  والللد الس مللاء والفقهللاء والقهللاة إللل

هـ لي د   وا ويند   وا ل  مدا س ميلي المقلدس، و عطلاء 583ا  الم  عام 

الس لللم و  قيللله ملللن هللل ا الملللدا س الرللل  أننيلللاي لللل  القلللرن الراملللع والللللامس 

                                                        
 .56م(، ص1974قاضي شهبة، طبقات النحاة واللغويني، مطبعة النع ان، )النجف األشرف، ابن  (1439)
هلل(، طبقلات الشلافعية، خقيلق : ك لال يوسلف اْللوت، 770االسنوي، مجال اللدين ابلد اللرحيم بلن اْلسلن، )ت،  (1440)

 .413، ص2م(، ج1971)بغداو، 
 .56ابن قاضي شهبة، طبقات النحاة واللغويني، ص (1441)
 .294، ص5 انية موقع يف بغداو. ينظر : ايقوت اْل وي، معجم البلدان، جالنع *
هللل(، مف لللا  السللعاوة وم،بللللا  السللياوة، وائلللرة 962طاشلل ري، ا،لللام الللدين أبلللو اخلللري أمحلللد بللن م،لللطفى، )ت،  (1442)

 .253م(، ص1937املعارف، )حيدر اابو، 
 .219م(، ص1908السيوطي، بغية الدااة، )القاهرة،  (1443)
هلللللل(، ايلللللون األنبلللللاء يف طبقلللللات األطبلللللاء، )بلللللريوت، 668أيب أصللللليبعة، موفلللللق اللللللدين أمحلللللد السلللللعدي، )ت، ابلللللن  (1444)

 .689م(، ص1965
 .612ابن الع او، الف ح القسي، ص (1445)
 .104، ص6. ابن الع او، شذرات الذه ، ج105، ص2م، ج1999العلي ي، األنس االي ،    (1446)
. وينظللر : 104، ص6. ابللن الع للاو، شللذرات الللذه ، ج105، ص2ج العلي للي، األنللس االيلل ، املرجللع نفسلله، (1447)

 .80العسلي، معاهد العلم، ص
 . 295العسلي، معاهد العلم، ص (1448)
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والسا س الهجري مسد أن نيطي الحركة الس مية ل  ميي المقدس. لمن هؤالء 

ومللنهم مللن عمللل ليلله. و للنرناول  لليرة الس مللاء مللن عللا  للل  ميللي المقللدس، 

و للراجم أولاللك الس مللاء والقهللاة والفقهللاء مللن خللالل أطروحرنللـا للل  قسللم مللن 

الملللدا س الرللل  اشلللرهرن حرلللس نهايلللة القلللرن السلللا س الهجلللري لللل  ميلللي 

 .ب1449(المقدس

ونيير هنا إلس أن الحركة الس مية الوا سة الر  انريرن ل  ميي المقدس 

 لل  السلالم ا  لالم . لظلل الس ملاء والدا  لون أعطي الطلامع األكنلر شلموال  

يقصلدون هل ا المكلان الروحل  ملن مللال  الهنلد واأللغلان وملال  ملا و اء النهللر 

والسلللللراق، وملللللال  اليلللللام ومصلللللر وشلللللمال ألريقيلللللا واألنلللللدلس ل لللللد س 

. وقد اشرهر المسلجد األقصلس مح قلان الس لم الرل  أخل ن  سقلد ب1450(والرد يس

يس ال  لر للل  علللن   للك الرللل  كلللان يرناولهلللا ليلله، وكانلللي موضلللوعان الرللد 

. ب1451(المد  للون للل  القللرون األولللس وهلل  الس للوم اليللرعية والس للوم ال غويللة

وأاب  موضول لهايل ميي المقدس يحرلل مكانلا  هاملا  لل  مجلالس الرلد يس 

مالحرم القد ل ، وأخل  مد  لوا ولقهلاء وع ملاء المسلجد األقصلس ملع الس ملاء 

، منلل ب1452(   لميي مكرلب لهلايل ميلي المقلدسالمس مين يهسون الكرب الرل

(لهايل القدس واليامب ل مير  من المرجا من إمراهيم المقد  ، المرولس ل  

هللـب، 597القللرن اللللامس الهجللري، و(لهللايل القللدسب المللن الجللوزي، (ن، 

(الجامع المسرقصل  لل  لهلايل المسلجد األقصلسب الملن عسلاكر مهلاء اللدين، 

إللللس زيلللا ة القلللدس واليلللامب ل مقد للل ، (ن،  هللـب، و(منيلللر الغلللرام600(ن، 

هلللـب، (وإ حلللا  األخصلللا مفهلللايل المسلللجد األقصلللسب ل سللليوط ، (ن، 745

هـب، (وماع  النفلوس إللس زيلا ة القلدس المحلروسب الملن لركلاح، (ن، 880

هلـب، (والمسرقصللس للل  لهللايل المسلجد األقصللسب لنصللير الح بلل ، (ن، 927

 ميي المقدس. ، وكربي  البية ه ا الكرب ل ب1453(هـب948

وإللللس نهايلللة القلللرن الللللامس ومدايلللة القلللرن السلللا س الهجلللري، أخللل ن 

المللدا س األخللر  إلللس جانللب مد  للة المسللجد األقصللس مللالظهو ، وأاللب  

الرد يس مها قايما ، لالد ا ة ل  المسلجد األقصلس مقيلي كملا هل ، لهلال  علن 

و ة الرنظللليم الجديلللد لللل  عم يلللة إلقلللاء و  قللل  اللللد وس لللل  الملللدا س المجلللا

                                                        
 .35. وينظر : العسلي، معاهد العلم، ص75، ص2العلي ي، األنس االي ، املرجع نفسه، ج (1449)
 .75، ص2العلي ي، األنس االي ، املرجع نفسه، ج (1450)
 .13، ابد الغين، رحل  دىل القدك، اْلقرة األنسية يف الرحلة القدسية، صالنابلسي (1451)
 .37. وينظر : العسلي، معاهد العلم، ص60، ص2م، ج1999العلي ي، األنس االي ،    (1452)
 .138م(، ص1996الس اوي، لس الدين حم د، ال رب املسبو  يف ذي  السلو ، مطبعة بوراق، )القاهرة،  (1453)
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. وكانللي أ وقللة الحللرم القد لل  والللدو  الرلل  ب1454(والمحيطللة مللالحرم القد لل 

لوقهللا  سللرلدم ل رللد يس و للكن الطللالب، ومقيللي ح قللان الللد س عنللد أعمللدة 

الحرم القد   مسرمرة، وأضي  عـد  من المصاطب الجديدة إللس المصلاطب 

القديملللة منلللل (مصلللطبة علللالء البصلللير، ومصلللطبة الظلللاهر، ومصلللطبة قبلللة 

 ، و يرها الكنير ل   احة الحرم القد  .ب1455(مو سب

وزا  عد  المد  ين ل  المسجد األقصلس، وأالب  ل مد  لين والسلام ين 

للل  المسللجد والمللدا س األخللر   وا للب محللدو ة  صللر  ع لليهم مللن أوقللا  

. ب1456(المسللجد أو المد  للة، لهللال  عللن الهبللان الوالللدة مللن السللالم ا  للالم 

ل  السهد المم وك  والسنملان  وللم ينقطلع وا رمرن المدا س مالرد يس حرس 

الرس ليم ليهلا، وظلل المسلجد األقصلس ممدا  له يسليش حيلاة ع ميلة حال لة ع للس 

 .ب1457(امردا  الحقب الزمنية

 : (1458)هـ(450. المدرسة الناصرية )2

 قلع  -أي المسلجد األقصلس-وه  سان  مد  ة مسد المسهد الس مل  الكبيلر 

لقللدس، نسللبة ل يللي  نصللر مللن إمللراهيم ع للس مللر  (مللاب الرحمللةب مللن أمللواب ا

، سللم عرلللي مالغزاليللة نسللبة لإلمللام أملل  حامللد ب1459(هللـب490المقد لل  (ن، 

هلـ وألل  كرلاب 489عندما أقام ليها مالقدس  لنة  ب1460(هـب505الغزال  (ن، 

(إحياء ع لوم اللدينب. سلم أنيلأها الم لك المسظلم عيسلس وجس هلا زاويلة لسرللي 

، ب1461(لغزاليةب لقراء القرآن واالشرغال مالنحو(مالزاوية النصريةب (والزاوية ا

ووق  ع يها كراما  من جم رها مسنلوان (إالالح المنطل)ب ألمل  يو ل  يسقلوب 

، وقللد وقفللي ع للس كرا لله، امللن ب1462(هللـب246مللن إ للحاق مللن السللكيي، (ن، 

                                                        
 .76، ص2األنس االي ، املرجع السابق، جالعلي ي،  (1454)
 .40-39. وينظر : العسلي، معاهد العلم، ص77، ص2العلي ي، األنس االي ، املرجع السابق، ج (1455)
 .40. وينظر : العسلي، معاهد العلم، ص77، ص2م، ج1999العلي ي، األنس االي ،    (1456)
 .34صاخلالدي، أمحد سامح، مدارك بيم املقدك ومعاهدها،  (1457)
 .415. وينظر : جنم، رائف، كنوز القدك، ص76، ص2العلي ي، األنس االي ، املرجع السابق، ج (1458)
ابللللن اسلللللاكر، الللللي بلللللن اْلسللللن، تبيلللللني كللللذب املفلللللرتي في للللا نسللللل  دىل اإلمللللام أيب اْلسلللللن األشللللعري، )ومشلللللق،  (1459)

 .16هل(، ص1347
 .96العسلي، معاهد العلم، ص (1460)
 . 136، ص19الء، جالذهيب، سري أاالم النب (1461)
 .16، ص12. الذهيب، سري أاالم النبالء، ج79ابن الندأل، الفهرسم، ص (1462)
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وع للس  ب1463(هللـب567الليللاب (أمللو محمللد عبللد هللا مللن أحمللد مللن أحمللد، ن، 

 ظاهر الكرا ة الوق .

ن الزاوية الم كو ة ل  عصرنا ولم يب) لها نظلام والا ن ملن وقد  سر

. وم للغ عللد  المد  للين ليهللا سالسللين مد  للا  للل  كللل ملل هب، ب1464(المهمللالن

لجس هللم السلل طان الم للك النااللر محمللد مللن الم للك المنصللو  قللالوون أ مسللة 

. وقامي ب1466(. و سر  ه ا المد  ة أيها  (مالزاوية النصريةبب1465(وخمسين

، ب1467(دو  كبيلر لل   للد الحركلة الس ميلة والفكريلة لل  القلدسه ا المد  ة م

و  س ليها عد  كبير من الفقهاء والقهاة والس ماء أمنال أمل  نصلر المقد ل  

 .ب1468(وا مام الغزال  و يرهم

ألن المقد ل   ب1469(هلـ450وهناك إشا ان إلس أن المد  ة أنيلأن علام 

هلـ، للنذا 471يل) علام هـ وأقام مالقدس مدة طوي ة و جع إلس  م410ولد عام 

هلـ هل   لا ي  450كان قد أقام مالقدس وحد  لملدة عيلرين  لنة لركلون  لنة 

هلـ 485إنياء المد  ة. وييير القاض  امن السرم  إلس زيا  ه ل مد  ة علام 

 .ب1470(واجرماعه مع ع ماء اليالسية هناك

هللـ،  وجلله ا مللام أمللو حامللد الغزاللل  إلللس القللدس وانقطللع 488وللل  عللام 

األقصلللللس واعركللللل  مالمد  لللللة النصلللللرية، وأالللللبحي  سلللللر  مالمسلللللجد 

. وعندما أعجب الطالب مد وس ا ملام الغزالل  ط بلوا منله أن ب1471(مالغزالية

يكرلللب لهلللم شلللرحا  مبسلللطا  ل سقيلللدة ا  لللالمية (الر لللالة القد لللية لللل  قواعلللد 

 .ب1472(السقايدب

                                                        
 .102، ص3. ابن خل ان، وفيات األايان، ج48، ص12ايقوت اْل وي، معجم األوابء، ج (1463)
 .415. وينظر : جنم، كنوز القدك، ص77، ص2العلي ي، األنس االي ، املرجع السابق، ج (1464)
 .415. وينظر : جنم، كنوز القدك، ص20، ص1األنس االي ، املرجع السابق، ج العلي ي، (1465)
، 5السب ي، عج الدين ابد الوهاب، طبقات الشافعية ال ربإ، مطبعة ايسى اليلاك اْللليب، )القلاهرة، و.ت.(، ج (1466)

 .353ص
م(، 1962للو امل،لرية، )م،لر، هل(، املنقذ من القلالل، مطبعلة األجن505الغزايل، أبو حامد حم د بن أمحد، )ت،  (1467)

 .177ص
 .256، ص2م(، ج1970الوروي، زين الدين ا ر، ت  ة امل  ،ر يف أخبار البشر، وار املعرفة، )بريوت،  (1468)
 .96. وينظر : العسلي، معاهد العلم، ص395، ص3ابن الع او، شذرات الذه ، ج (1469)
 هل.491، أحداث اام 395، ص3ابن الع او، شذرات الذه ، ج (1470)
 .415، ص1النعي ي، الدارك يف عريخ املدارك، ج (1471)
 .395، ص3ابن الع او، شذرات الذه ، ج (1472)
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وعنللدما حكللم الم للك المسظللم عيسللس امللن أخلل  اللالح الللدين، أعللا  منللاء 

. و ولس الرلد يس ليهلا مسلد إعلا ة ب1473(هـ610من جديد وأوقفها عام  المد  ة

 أ يسها اليي  امن الصالح  ق  الدين عنمان من عبد الرحمن ملن عنملان، ن، 

 .ب1474(هـ643

وذكر المد  ة امن السما  الحنب   ب أن الفقيه أما الفلر  نصلر ملن إملراهيم 

مللن القلدس إلللس  هلـب السلالم الزاهللد، مؤ لس المد  للة، عنلدما  حلل490(ن، 

هـ أوكل أمر مد  ره إلس القاض  يحيس من ع ل  الم قلب ملامن 471اليام عام 

 .ب1475(الصايغ قاض  اليالسية

 : (1476). مدرسة أبي عقبة )في النصف الثاني من القرن الخامس الهجري(3

ل  النص  النان  من القرن اللامس الهجري، كان ل  القدس من ضمن 

النصللرية الرلل  أشلرنا لهللا للل  أطروحرنللا هلل ا، المد  لة مد  للة النااللرية أو 

. و ميي مهل ا اال لم نسلبة ب1477(وه  مد  ة ل يالسية والنانية مد  ة ل حنفية

إلس شيلها مؤ سها (أم  عقبة الحنف ب، و قع ه ا المد  ة مالقرب من كنيسة 

القيامة، وكاني مييلرها ل قاض  الريحان . وقلد أشلا  إللس هل ا المد  لة املن 

 .ب1478(زيا  ه ل قدس السرم  عند

 : (1479)هـ(583. البيمارستان الصالحي )4

أنيللأها الم للك السللا ل اللالح الللدين األيللوم  مسللد  حريللرا لبيللي المقللدس، 

للل    للك  ب1480(وهل  مؤ سللة كبلر  كانللي ذان  و   س يملل  هلام، وقللد أنيلأها

هلـ. 583هلـ واللانقلاا الصلالحية 583السنة الر  أنيأ مها المد  ة الصالحية 

الدين مجسل الكنيسة المجاو ة للدا  اال لبرا  ما  لرانا  ل مرضلس  وأمر االح

ووقلل  ع يهللا وقولللا  كنيللرة وزو هللا مأ ويللة وعقللاقير كنيللرة، وجسللل القاضلل  

                                                        
 .34، ص2م، ج1999العلي ي، األنس االي ،    (1473)
، 3هلل(، امل  ،لر يف أخبلار البشللر، وار املعرفلة، )بلريوت، و.ت.(، ج732أبو الفداء، ا او اللدين دااايل ، )ت،  (1474)

 .186ف، املف، ، . وينظر : العار 223ص
 .112، ص2. أبو الفداء، امل  ،ر يف أخبار البشر، ج395، ص3ابن الع او اْلنبلي، شذرات الذه ، ج (1475)
هذه املدرسة مل يرو ذكرها دال يف ك   ابن العريب، يف ك اب )قانون ال أوي ، العواصم ملن القواصلم، أح لام القلران(.  (1476)

 وينظر : العسلي، معاهد العلم، ص.
 .107، ص1ابن العريب، أح ام القران، ج (1477)
 .61، ص2العواصم من القواصم، ج (1478)
 .294. وينظر : العسلي، معاهد العلم، ص145ابن الع او، الف ح القسي، ص (1479)
 .350، ص1ابد املهدي، و. ابد االي ، املدارك يف بيم املقدك، ج (1480)
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هلللـب نلللاظرا  لوقللل  هللل ا 632(مهلللاء اللللدين يو للل  ملللن  اللللع ملللن  مللليم، ن، 

 .ب1481(البيما  ران

أول ميما  للللللران للللللل  القللللللدس سللللللم و للللللسه  ب1482(وأقللللللام الفللللللاطميون

، وهللو المكللان نفسلله اللل ي أقللام ملله اللالح الللدين البيما  للران ب1483(بيونالصلل ي

و م  مالبيما  ران الصالح ، وكان ع م الطب يد س ليه إلس جانلب مهامله 

. ومللن اللل ين عللالجوا للل  هلل ا البيما  للران، الطبيللب ب1484(مسللال  المرضللس

، والطبيلب (أملو المنصلو  ب1485(هلـب626(يسقوب ملن القالب المقد ل ، ن، 

. ويرجع الفهل ب1486(هـب639من ع    شيد الدين الصو ي، ن،  أم  الفهل

إلس ه ين الطبيبين ل  إحياء الررا  ل  ع لوم الطلب عرللي مله ميلي المقلدس 

ل  القرنين الرامع واللامس الهجريين، حي  كانا يسالجان وييرلان ويد  ان 

 ل  ه ا البيما  رـان حرس زمن الم لك السلا ل والم لك المسظلم، عنلدما أوجلدوا

ل   مي) البيما  ران الصالح  أيها  وأشرلوا وعالجوا و   لوا الطلب لل  

 .ب1487(ذلك المركز ل   مي)

لقد كان الرد يس ل  البيما  ران يمنل جانبا  ع ميا  ل  الرلد يس مالمسلجد 

. واز هلرن الحركلة الس ميلة ب1488(األقصس إلس جانلب الس لوم الدينيلة وال غويلة

، وم غلي ذ و هلا أيلام ب1489(الفلاطميينل  مجال الطب لل  ميلي المقلدس زملن 

. وكان ل طبيبين (أمو محمد الحسن أملو محملد ملن أمل  نسليم أملو ب1490(األيوميين

 لبقوا األطبلاء  ب1492(هلـب413و( لسيد الرميمل ، ن،  ب1491(هـب370ع  ، ن، 

                                                        
 . 553، ص11ابن األيري، ال ام  يف ال اريخ، ج (1481)
 .94. وينظر : جنم، كنوز القدك، ص207، ص7ن خل ان، وفيات األايان، جاب (1482)
 .294. وينظر : العسلي، معاهد العلم، ص99، ص2م، ج1999العلي ي، األنس االي ،    (1483)
 .231م(، ص1939ايسى، و. أمحد، عريخ البي ارس اانت يف اإلسالم، )ومشق،  (1484)
 .292نظر : العسلي، معاهد العلم، ص. وي230ايسى، و. أمحد، املرجع نفسه، ص (1485)
 .93. وينظر : جنم، كنوز القدك، ص231ايسى، و. أمحد، املرجع نفسه، ص (1486)
 .179العارف، املف، ، ص (1487)
 .295. العسلي، معاهد العلم، ص179العارف، املف، ، ص (1488)
 .94. وينظر : جنم، كنوز القدك، ص21رحلة انصر خسرو، سفرانمة، ص (1489)
م(، 1980و، سامي، الط  العريب يف فلسلطني يف زملن الفلاط يني واأليلوبيني، مل رر بلالو الشلام، )ا لان، محارنة،  (1490)

 .1ص
. 116هلللل(، أخبلللار العل لللاء أبخبلللار اْل  لللاء، ص646ابلللن القفطلللي، مجلللال اللللدين أيب اْلسلللن بلللن يوسلللف، )ت،  (1491)

 .295. العسلي، معاهد العلم، ص3محارنة، و، سامي، الط  العريب، ص
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للل  البيما  للران الصللالح  أكبللر  ليللل ع للس هلل ا النيللاط الس ملل ،  للواء للل  

 وية من السقاقير الطبية.ا رحدا  طرق السال  أو انع األ 

 : (1493)هـ(583. الخانقاه الصالحية )5

، أوقفهلللا ع لللس ب1494(وهللل  ملللن وقللل  السللل طان الللالح اللللدين األيلللوم 

، الهرمامه مالمرصولين مالقدس، مالقرب من كنيسلة ب1495(هـ585الصولية عام 

 .ب1496(القيامة، مكان  ا  البطريك

                                                                                                                                                                   
. العسللي، معاهلد 501. ابلن أيب أصليبعة، ايلون األنبلاء، ص74ابن القفطلي، أخبلار العل لاء أبخبلار اْل  لاء، ص (1492)

 .4. محارنة، و. سامي، الط  العريب، ص296العلم، ص
 .206، ص2، ق9. وينظر : الدابغ، بالوان فلسطني، ج99، ص2م، ج1999العلي ي، األنس االي ،    (1493)
 .96. وينظر : جنم، كنوز القدك، ص148القسي، صابن الع او، الف ح  (1494)
 .330. وينظر : العسلي، معاهد العلم، ص553، ص11ابن األيري، ال ام  يف ال اريخ، ج (1495)
 .164. وينظر : الزبدة، ابلة ، صال  الدين وخرير القدك، ص230، ص2ابن واص ، مفرج ال روب، ج (1496)
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  لهللا حمللام . وقللد أوقللب1497(هللـ583ويقللال إن اللالح الللدين أنيللأها عللام 

، ب1498(البطريريك، ومركة البطريريك، وقرية الجلو ة الس يلا والجلو ة السلف س

، ب1499(هـ قبـل ولا ه588وذكر أن االح الدين قد زا  ل  الوق  ل لانقاا عام 

وكانللي مللن ضللمن المللدا س واأل مطللة الرلل  أقامهللا، لأقللام مد  للة ل فقهللاء 

 .ب1500(اليالسية و ماط ل ص حاء الصولية

اا  رملل  الحللرم مطريلل) حللا ة النصللا  ، ومللداخل اللانقللاا و قللع اللانقلل

… مسللجد اللغير لللوق محراملله لوحللة نقللش ع يهللا ب مسللم هللا الللرحمن الللرحيم

أشا  مننياء ه ا المحراب وعما ة المجمع المبا ك الفقير عيسس من أحمد ملن 

 انم عفا هللا عنه و حم   فه ل  أيام موالنا الس طان الم ك الناالر محملد ملن 

 .ب1501(ون عز نصرا ل  شسبان  نة أحد وأ مسين و بسمايةقال

وهل  أول خانقلاا أنيلاي لل  القلدس مسلد  حريرهلا، وكلان لهلا  و  كبيللر 

 .ب1502(ع س الحركة الفكرية ل  القدس إلس جانب  و ها ل  الرصو 

و سد مييلة اللانقاا من أهم الوظاي  الدينية الرليسة ممدينة القدس الرل  

، وكللان ( للانم مللن ع لل  مللن إمللراهيم مللن ب1503(السلل طان  للم  سيينهللا مروقيللع مللن

أول شللي  ونللاظر للل  اللانقللاا  ب1504(هللـب632عسللاكر المقد لل  النام سلل ، ن، 

الصالحية، وهو من من   انم وه  عاي ة عرمية مدنية حجازية  لكني القلدس 

هللـ و للكنوا للل  حلل  مللالحرم  للم  حللا ة الغوانمللة. ومسللد ولللاة اليللي  583

                                                        
هللل(، كنللز الللدرر وجللامع الغللرر، الللدر املطلللوب يف أخبللار بللين أيللوب، 367الللداوواري، أبللو ب للر بللن ابللد هللا، )ت،  (1497)

 .90، ص7م(، ج1972)القاهرة، 
 .105، ص12القلقشندي، صبح األاشى، ج (1498)
 .205، ص2أبو شامة، الروض ني، ج (1499)
 .331. وينظر : العسلي، معاهد العلم، ص47، ص2العلي ي، األنس االي ، املرجع السابق، ج (1500)
(1501) Sauvagei Wiet, Repertoire Chronologique d'Epigraphie Arabe. Tome  Combe

Quinziene. Le Cairo 1944, No. 5924, P200. 
. جنللللم، 553، ص11. ابللللن األيلللري، ال املللل  يف ال للللاريخ، ج99، ص2م، ج1999العلي لللي، األنللللس االيلللل ،    (1502)

 96رائف، كنوز القدك، ص
 .164. وينظر : الزبدة، ابلة، صال  الدين وخرير القدك، ص051، ص12القلقشندي، صبح األاشى، ج (1503)
 .178. وينظر : غوامنة، نيابة بيم املقدك، ص46، ص2العلي ي، األنس االي ، املرجع السابق، ج (1504)
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امنللله محملللد علللامال  ماليلللروط الواجلللب  ولرهلللا  ،  لللولس الميللليلةب1505( لللانم

 ، وظ ي المييلة مأيدي الغوانمة.ب1506(وا باعها ل  الوقفية

كان الرس يم ماللانقاا الصالحية ع لس الطريقلة النظريلة والطريقلة السم يلة 

. واللانقللاا الصللالحية مهم للة للل  الوقللي الحاضللـر، ب1507(للل   س لليم الرصللو 

ة الالح اللدين األيلوم  ل لانقلاا الصلالحية وا رلدمي ميو ا  ل سكن. أما وقفيلـ

 طوي ـة جدا  نسرل ص منها ب

( صدق مجميع الدا  المسرولة مدا  البطريك الر  مالقدس اليري  وملا  -

ي يها ضمن ذلك الرمع المجاو  لها وهو طاحون ولرن و ير مالا) 

ومن ذلك الحمام المسرو  … وقبو يسر  من طبل البطريك… لفرن

وملللن ذللللك … ك البركلللة المسروللللة ملللالبطركوملللن ذلللل… ملللالبطرك

وهل ا الممر كلان … األ   المسرولة مالبقسة إللس حلدو  ميلي الفالا

ك ها حبسها السل طان حبسلا  مؤملدا  ال ي حقله  غييلر وال  بلديل وال نسل  

 .ب1508(إلس أن ير  هللا األ   ومن ع يهاب… وال  حويل

ب البللالغين (ع للس السللا ة الميللاي  الصللولية، اليلليوخ الكهللول، واليللبا -

المرللأه ين والمجلللر ين مللن السلللرب والسجلللم وجسللل اللللدا  المسروللللة 

 .ب1509(مالبطرك الم كو ة  ماطا  و كنا  لهمب

 وقد اشررط الس طان مالوقفية ب

… وشلرط أن يجرمللع الجماعللة مهل ا المكللان الملل كو  مسلد اللالة السصللر

وم وشرط الم ك أيها  أن يجرمع الجماعة مع شيلهم مسد ط لول اليلمس ملن يل

                                                        
 .332. وينظر : العسلي، معاهد العلم، ص196، ص2النعي ي، الدارك يف عريخ املدارك، ج (1505)
هلللل(، تلللذكرة السلللامع واملللل  لم يف أوب العلللامل واملللل علم، وار 732دبلللراهيم بلللن سلللعد، )ت، ابلللن مجاالللة، أبلللو دسلللحاق  (1506)

. وينظللللر : جنللللم، كنللللوز 155، ص5. ابللللن الع للللاو، شللللذرات الللللذه ، ج227م(، ص1970ال  للل  العل يللللة، )بللللريوت، 
 .96القدك، ص

. جنلم، كنلوز القلدك، 178ص . غوامنلة، نيابلة بيلم املقلدك،99، ص2العلي ي، األنلس االيل ، املرجلع السلابق، ج (1507)
 .97ص

هلللل، القللللدك، وينظلللر : العسلللللي، 1022لسللللنة  424، ص95سلللجالت ا   لللة الشللللراية ابلقلللدك، رقللللم السلللج   (1508)
 .330معاهد العلم، ص

هلل، ابلقلدك، وينظلر : العسللي، املرجلع 1022لسلنة  9، ص522سجالت ا   ة الشراية ابلقدك، رقم السج   (1509)
 .331نفسه، ص
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الجمسلللة مهللل ا المكلللان أو المسلللجد األقصلللس اليلللري ، يقلللرؤون لللل   مسلللان 

 .ب1510(شريفة

وقيل إن الدا  كاني ل بطا كة الروم قبل أن يوقفها االح الدين األيوم ، 

وا للرولس ع يهللا الصلل يبيون، لكللن مسللد  حريللر اللالح الللدين لبيللي المقللدس 

لسلكن ليله هلو  أ جسها لهم و ضس اللروم أن يقرطلع منهلا الالح اللدين جانبلا  

 .ب1511(شلصيا ، سم اا ن ل س ماء الصولية و ا ا  ل مجاهدين

لقد كاني اللانقاا من مراكز الصولية لل  ميلي المقلدس، وكانلي ميليلة 

اللانقاا من المنااب الدينية الرليسة ل  مدينة القدس. ويسين شليلها ممر لوم 

ي للـة . وكللان مسظللم شلليوخ اللانقللاا مللن منلل   للانم وهلل  عاب1512(مللن السلل طان

. ب1513(عرميلة ا لرقرن مالقلدس قلرب (ملاب الغوانملةب وإلليهم نسلب هل ا البلاب

 ومن شيوخ اللانقاا ب

اليي  الم ك  انم من ع   من حسين األنصا ي اللز جل  المقد ل ،  .1

 .ب1514(هـب632(ن، 

اليلللي  السلللالم أملللو عبلللد هللا محملللد ملللن اليلللي   لللانم المقد للل ، (ن،  .2

 .ب1515(هـب700

 .ب1516(هـب770من عيسس من  انم، (ن، اليي  السالم الصال   انم  .3

                                                        
هلللل، ابلقلللدك، وينظلللر : العسللللي، 1022لسلللنة  25، ص602   لللة الشلللراية ابلقلللدك، رقلللم السلللج  سلللجالت ا (1510)

 .332املرجع نفسه، ص
 .334. وينظر : العسلي، املرجع نفسه، ص501العارف، املف، ، ص (1511)
 .335. العسلي، معاهد العلم، ص99، ص2م، ج1999العلي ي، األنس االي ،    (1512)
 .335. العسلي، املرجع نفسه، ص196، ص2، املرجع نفسه، جالعلي ي، األنس االي  (1513)
 .336. العسلي، املرجع نفسه، ص197، ص2العلي ي، األنس االي ، املرجع نفسه، ج (1514)
 .336. العسلي، املرجع نفسه، ص198، ص2العلي ي، األنس االي ، املرجع نفسه، ج (1515)
 .336العسلي، املرجع نفسه، ص. 199، ص2العلي ي، األنس االي ، املرجع نفسه، ج (1516)
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 .ب1517(هـب839اليي  مرهان الدين أمو إ ح) إمراهيم من  انم، (ن،  .4

اليي  شمس الدين محمد من أحمد من إمراهيم الق قي ل  اليلالس ، (ن،  .5

 .ب1518(هـب852

 .ب1519(هـب869شي  الييوخ نجم الدين محمد من اليي  مرهان، (ن،  .6

البركان محملد ملن اليلي  نجلم أمو  –زين الدين  –اليي  شمس الدين  .7

 .ب1520(هـب878الدين، (ن، 

اليي  محي  الدين أمو الهياء أحمد من مرهان اللدين ملن جملال اللدين  .8

 .ب1521(هـب885من جماعة، (ن، 

اليلي  جمللال اللدين أمللو محملد عبللد هللا ملن اليللي  القلدوة نااللر الللدين  .9

 .ب1522(هـب890 انم، (ن، 

 هـ( :583. المدرسة الصالحية )6

شهر مدا س ميلي المقلدس وأطولهلا عملرا . لقلد ظ لي مد  لة وه  من أ

هلـ إللس أواخلر القلرن النلان  عيلر 583مسرمرة ألكنر من  رة قرون من عام 

 ، له  من أقدم مدا س القدس ا  المية.ب1523(الهجري

هـ، حلر  الالح اللدين األيلوم  ميلي المقلدس، 583ل  شهر  جب عام 

السية ل  كنيسلة (الند حنلةب لسنلدما ومسد الرحرير مأيام قر  إنياء مد  ة ل ي

كان السا ل االح الدين جالسلا  ملين الس ملاء، لاوضلهم السل طان (أي الس ملاءب 

 نيللاء مد  للة ل فقهللاء اليللالسية، و مللاط (خانقللااب ل مرصللولين، وميما  للران 

                                                        
 .337. العسلي، املرجع نفسه، ص208، ص2العلي ي، األنس االي ، املرجع نفسه، ج (1517)
 .338. العسلي، املرجع نفسه، ص214، ص2العلي ي، األنس االي ، املرجع نفسه، ج (1518)
 .337. العسلي، املرجع نفسه، ص209، ص2العلي ي، األنس االي ، املرجع نفسه، ج (1519)
 .337. العسلي، املرجع نفسه، ص211، ص2العلي ي، األنس االي ، املرجع نفسه، ج (1520)
 .337. العسلي، معاهد العلم، ص212، ص2م، ج1999العلي ي، األنس االي ،    (1521)
. العسللي، 213، ص2. العلي لي، األنلس االيل ، املرجلع نفسله، ج105، ص12القلقشندي، صبح األاشى، ج (1522)

 .337ص املرجع نفسه،
. العسلللي، املرجللع 88، ص2. العلي للي، األنللس االيلل ، املرجللع نفسلله، ج141، ص1، ق4املقريللزي، السلللو ، ج (1523)

 .282. وينظر : ابد املهدي، و. ابد االي ، اْلركة الف رية، ص59نفسه، ص
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. لقلد علين ل مد  لة موقلع الكنيسلة المسروللة مصلند ب1524(طب  لمسالجة النلاس

قبللر حنللة والللـدة السلليدة مللريم السلل  اء. وكلل لك عللين  حنللة اللل ي يقللال إن ليهللا

 .ب1525(ل رماط/اللانقاا  ا  البطريك وه  مالقرب من كنيسة القيامة

وهنللاك إشللا ان إلللس أن الوقفيللة الرلل  كربهللا السلل طان اللالح الللدين هلل  

هلللـ، وملللع ذللللك يفيلللد اللللنقش الماسلللل ع لللس ملللاب 583 جلللب  لللنة  13مرلللا ي  

 .ب1526(هـ588 ة هو عام الصالحية أن  ا ي  إنياء المد 

، ليقلول ب1527(و يير المصا   إلس أن االح الدين ار  ع يهلا مسللاء

أمو الفداء ب ( حل الس طان إلس القدس لل   املع عيلر ملن  مهلان وزا  لل  

وق  المد  ة الر  عم ها مالقدس، وهل ا المد  لة كانلي  سلر  قبلل ا  لالم 

ا ن لل  ا  لالم  ا  (مصند حنلةب ي كلـرون أن ليهلا قبلر حنلة أم ملريم سلم ال

ع للم قبللل أن يم للك الفللرنج الصلل يبيين القللدس، سللم لمللا م للك الفللرنج الصلل يبيين 

القدس  نة اسنرين و سسين وأ مسماية أعا وهلا كنيسلة كملا كانلي قبلل ا  لالم. 

إلللس  –وقفهللا  –ل مللا لللر  السلل طان القللدس أعا هللا مد  للة ومللؤمن  د يسللها 

 .ب1528(القاض  مهاء الدين من شدا ب

االح الدين له ا المد  لة أن  كلون مؤ سلة  س يميلـة كبلر  لنيلر  أ ا 

الس وم الدينية ع س أ اس الفقله اليلالس ، لقلد وضلع السل طان األ لس الس ميلة 

الز هللا  المد  للة الكبيللرة ماألوقللا  السلللية، وقللد اشللررط أن  كللون أوقللا  

 .ب1529(المد  ة ع س الفقهاء الميرغ ين مالفقه ع س الم هب اليالس 

                                                        
املف،للللل ، . العلللللارف، 88، ص2. العلي لللللي، األنلللللس االيللللل ، املرجلللللع نفسللللله، ج360املقدسلللللي، مثلللللري الغلللللرام، ص (1524)

 .236ص
. جنللللم، كنللللوز 8، ص2. النعي للللي، الللللدارك يف عريللللخ املللللدارك، ج106، ص12القلقشللللندي، صللللبح األاشللللى، ج (1525)

 .102القدك، ص
. اخلطيللل ، روحللللي، 88، ص2. العلي للللي، األنلللس االيللل ، املرجللللع السلللابق، ج100، ص1املقريلللزي، السللللو ، ج (1526)

 .11هتويد القدك، ص
 .64عسلي، معاهد العلم، ص. ال236العارف، املف، ، ص (1527)
 .83، ص3أبو الفداء، امل  ،ر يف أخبار البشر، ج (1528)
. وينظللللللر : 88، ص2م، ج1999. العلي للللللي، األنلللللس االيلللللل ،   155، ص1الع لللللري، مسللللللالك األب،لللللار، ج (1529)

 .167الزبدة، ابلة امله دي، صال  الدين، ص
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ي هلل ا المد  للة مللن أجللل المللدا س للل  ميللي المقللدس وال يرللولس وكانلل

المييلة ليها إال من شهد له ملالس م والفهلل، ويلرم ذللك ممر لوم  ل طان  ملن 

 .ب1530(القاهرة، وكان ليي  الصالحية مكانة كبر  لد  السالطين

ومقيي ه ا المد  ة  ؤ ي  و ها ل  خدمة الس م والس ماء ومنا ة إشسال 

، ب1532(، والسصلر السنملان ب1531(د األيلوم  والسهلد المم لوك ع م  طي لة السهل

وقللد قامللي المد  للة الصللالحية مللدو  لكللري كبيللر، وميللايلها قللاموا مللدو  

أ ا لل  واجرمللاع  إلللس جانللب الللدو  الفكللري والس ملل  الكبيللر اللل ي يقومللون 

 .ب1533(مه

إذ يقللول السمللا  ب (إن اللالح الللدين لللاو  ج سللاءا مللن الس مللاء األمللرا  

األخيا  لل  مد  لة ل فقهلاء اليلالسية و ملاط ل س ملاء الصلولية لسلين واأل قياء 

ل مد  ة الكنيسة المسرولة مصند حنة عند ماب األ لباط، وعلين  ا  البطريلك 

وهلل  مقللرب كنيسللة قمامللة ل رمللاط، ووقلل  ع يهللا وقولللا ، وأ للدي ملل لك إلللس 

 .ب1534(الطايفرين مسرولا ب

ا  لالم ( ا  ع لمب  وذكر امن واال ب (أن كنيسة اند حنة الا ن لل 

هلـ 490وكان يد س الس م ليها الفقيه نصر من إمراهيم المقد   الياقس ، ن، 

قبل أخ  الصل يبيين القلدس. ومسلد الغلزو الصل يب ، أعا وهلا كنيسلة كملا كانلي 

 .ب1535(قبل ا  الم. ولمـا لر  االح الدين القدس أعا ها مد  ةب

وملا مكلم  …الرحمن الرحيموكرب الوقفية ع س ماب المد  ـة ب (مسم هللا 

من نسمة لمن هللا وه ا المد  ة المبا كة وقفهلا موالنلا الم لك الناالر الالح 

الللدنيا والللدين  لل طان ا  للالم والمسلل مين أملل  المظفللر يو لل  مللن أيللوب مللن 

شاذي مح  الدولة أمير المؤمنين، أعز هللا أنصلا ا وجملع لله ملين خيلر اللدنيا 

ا مللام أملل  عبللد هللا محمللد مللن إ  يللس  وا خللرة ع للس الفقهللاء مللن أاللحاب

 .ب1536(ب  نة سمان وسمنين وخمس مايةباليالس  (

                                                        
، وار 1لرحللللة القدسللللية، خقيلللق : أكللللرم العللللليب،  هللللل(، اْلقلللرة األنسللللية يف ا1143النابلسلللي، ابللللد الغلللين، )ت،  (1530)

 .204م(، ص1990صاور، )بريوت، 
 .25، ص1م، ج1999العلي ي، األنس االي ،    (1531)
 .102. وينظر : جنم، كنوز القدك، ص121، ص6الي، حم د كرو، خط  الشام، ج (1532)
 .102كنوز القدك، ص. وينظر : جنم،  278، ص2ابن واص ، مفرج ال روب يف أخبار بين أيوب، ج (1533)
 .236. وينظر : العارف، املف، ، ص145الع او األصفهاع، الف ح القسي، ص (1534)
 .407، ص2ابن واص ، املرجع السابق، ج (1535)
 .236. وينظر : العارف، املف، ، ص145ابن الع او األصفهاع، املرجع السابق، ص (1536)
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وقيل إن االح الدين األيوم  مسد  حرير ميي المقدس قد ولس  حمله هللا 

األمير  با وخ الررك  أمر ميي المقدس الل ي علر  محسلن  لير ه و يانرله، 

  ولوضلله ميللع وعهللد إلللس مو للس مللن  للانم األنصللا ي ميلليلة الحللرم اليللري

، لاشرر  (كنيسة اند حنةب وهل  ب1537(األمالك الملرصة مبيي المال مالقدس

المد  لة الصللالحية ليملا مسللد، كملا ولللس مهلاء الللدين أملو المحا للن يو ل  مللن 

 الع من  ميم من عربلة األ لدي، الموال   الموللد والمنيلأ، الح بل  اليلالس ، 

و لللد يس المد  لللة ، قهلللاء ميلللي المقلللدس والسسلللكر *المسلللرو  ملللامن شلللدا 

 .ب1538(الصالحية

ب للاو  السلل طان ج سلاءا ملن الس ملاء األ قيللاء  ب1539(ويقلول األالفهان 

عنلد ملاب  *ل  مد  ة ل يالسية، لسين ل مد  لة الكنيسلة المسروللة مصلند حنلة

 .ب1540(األ باط

لكانلي وظيفرله  ب1541(أما ناظر األوقا  هو القاض  مهلاء اللدين ملن شلدا 

يلة من الناحية الس ميلة هل  ملن الوظلاي  السلنية ا  ا ية األولس وكاني المي

لل  مم كلة ا  لالم يروالهلا أع لم الس مللاء ملن اليلالسية لل  ملال  السلرب، ويللرم 

 سيينه من قبل الس طان لي قب ميي  ا  الم إذا لم يجمع مين المييلة ووظيفلة 

أخر ، ويسمس قاض  القهاة وشي  ا  الم إذا جمع وظيفة القهلاء ووظيفلة 

 .ب1542(أخر 

                                                        
 .204، ص2، ق9: الدابغ، بالوان فلسطني، ج. وينظر 99، ص2م، ج1999العلي ي، األنس االي ،    (1537)
ابن شداو، تويف أبوه وهو صغري، فنشأ اند أخواله بين شداو فنس  دليهم، وهو من كبار الققلاة ومل ر ، وخل  يف خدملة  *

يف صال  الدين واس ،حبه معه يف بعر غزواته فدون كثريا  من أخباره. ومن م لفاته )النلواور السللطانية وا اسلن اليوسلفية 
 . 99، ص2م، ج1999سرية صال  الدين(. العلي ي، األنس االي ،   

 .204، ص2، ق9. وينظر : الدابغ، بالوان فلسطني، ج99، ص2م، ج1999العلي ي، األنس االي ،    (1538)
 .145ابن الع او األصفهاع، الف ح القسي، ص (1539)
عذراء، وفيه حبلم القديسة )حنة( مبرأل وفيه ولدهتا. ابلن قي  أن ال نيسة بنيم الى البيم الذي كان يس نه أه  مرأل ال *

 .205، ص2، ق9. وينظر : الدابغ، بالوان فلسطني، ج145الع او األصفهاع، الف ح القسي، ص
 .145ابن الع او األصفهاع، الف ح القسي، ص (1540)
 .205، ص2أبو شامة، الروض ني، ج (1541)
 .82، ص4اليافعي، مراة اانان واربة اليقظان، ج (1542)
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ونيللير هنللا إلللس أن المد  للة كانللي  ز هللر ممقللدا  از هللا  السقللا ان 

الموقولة ع يهـا، لنذا ما اضمح ي األوقا  أو أ ياي إ ا  ها أو ا رصبي من 

 .ب1543(قبل المرولين ع يها، كان ل  ذلك اضمحالل المد  ة

عندما أنيأ الالح اللدين األيلوم  المد  لة الصلالحية مالقلدس، … لمنال  

نفسه كنيسة القديسة حنة ومن وكيل ميي المال ل  القلدس سلم وقل  اشرر  هو 

، ل م ب1544(المد  ة. كمـا اشرر  من الوكيل الم كو  الجهان الر  وقفها ع يها

يكن ا نفـاق ع لس ذللك ك له ملن ميلي ملال المسل مين، وإنملا ملن الالح اللدين 

 ع يها. شلصيا ، أما ا نفاق ع س الصالحية لكان يرم من األوقا  الر  وقفي

و( للللسيد  ب1545(و للللولس  للللد يس الفقلللله ليهللللا (محمللللد مللللد  الجللللاعون ب

مقامل عنمان  يوميا ، و(عبلد اللرحمن وأخلواب و(الال  نجلالنب،  ب1546(ألنديب

، أما ا عا ة لقد  والهلا (محملد ب1547(مينما  ولس الرد يس ( رو ي إ ماعيلب

يفة ا عا ة ، و ولس إضالة إليها الفقه وقراءة القرآن، و ولس وظب1548(جا  هللاب

 .ب1549((محمد عفيف ب ، و ولس وظيفة الكنا ة والفرشة (محمد ألندي جا  هللاب

 مشيخة المدرسة الصالحية :

وه  من الوظاي  الرل  يلرم الرسيلين ليهلا ممر لوم  ل طان  ملن القلاهرة، 

يللدخل شللي  الصللالحية المدينللة وييلل) أ للواقها وير للدي الريللري  السلل طان ، 

، وينرهل  إللس المسلجد األقصلس حيل  يقلرأ المر لوم يح  مه الس ماء والفقهاء

، وشي  الصالحية هلو واحلد ملن سالسلة كبلا  يصلرلون شلؤون ب1550(الس طان 

 .ب1551(نيامة القدس

ومقيي المد  ة الصالحية  ا  ل س م حرس لل  السهلد األيلوم  والمم لوك  

. وهكلل ا ب1552(وأخلل ها الفرنسلليون مللن األ للراك عنللدما  لليطروا ع للس ل سللطين
                                                        

 .144، ص2العلي ي، األنس االي ، املرجع السابق، ج (1543)
 .145، ص2م، ج1999العلي ي، األنس االي ،    (1544)
 .4املدع، و. زايو ابد العزيز، مدارك القرن ال اسع اشر امليالوي، انة يوم القدك، )ا ان(، ص (1545)
 .4املدع، املرجع نفسه، ص (1546)
 .148ف ح القسي، صابن الع او األصفهاع، ال (1547)
 .553، ص11ابن األيري، ال ام  يف ال اريخ، ج (1548)
 .205، ص2أبو شامة، الروض ني، ج (1549)
 .117، ص2العلي ي، األنس االي ، املرجع السابق، ج (1550)
 .440، ص4املقريزي، السلو ، ج (1551)
 .117، ص6الي، حم د كرو، خط  الشام، ج (1552)
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حية منا ة ع لم وحهلا ة لل  ميلي المقلدس زهلاء  لرة قلرون ملن ظ ي الصال

اللللزمن لكانلللي ذا أسلللر ملللا ز كمسهلللد ملللن مساهلللد الس لللم الكبيلللرة لللل  السلللالم 

 .ب1553(ا  الم 

و للولس الميلليلة والرللد يس مالمد  للة الصللالحية مجموعللة مللن القهللاة 

والمياي  والمد  ين ال ين كان لهم أسر كبير لل  إ نلاء الحركلة الس ميلة وملن 

 أمرزهم ب

هـب، أول من 596. اليي  مجد الدين طاهر من جهبل الح ب  اليالس ، (ن، 1

 .ب1554(  س مالصالحية، كان إماما  ل  الفقه والحساب

                                                        
 .168. الزبدة، ابلة، صال  الدين، ص178ف، املف، ، ص. العار 66العسلي، معاهد العلم، ص (1553)
 .239، ص2، ق9. وينظر : الدابغ، بالوان فلسطني، ج292، ص4الذهيب، العرب يف خرب من غرب، ج (1554)
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. اليي  للر الدين عبد اللرحمن محملد ملن الحسلين ملن هبلة هللا ملن عسلاكر، 2

 .ب1555(هـب، كان شي  اليالسية ل   مي)620(ن، 

 : (1556)هـ(587خنثنية ). المدرسة أو الزاوية ال7

مجوا  قب ة المسجد األقصس خ   المنبلر، أنيلأها وأوقفهلا الم لك الالح 

ع للس  جللل مللن أهللل الصللالح هللو  - غمللدا هللا مرحمرلله– ب1557(الللدين األيللوم 

(اليي  األجل الزاهد السامد المجاهد جلالل اللدين أملو مكلر محملد ملن أحملد ملن 

المقلدس، الاحب كرلاب المجلاو  لل  ميلي  ب1558(هـب507محمد الياش  (ن، 

. وقلد وليهلا جماعلة ملن األعيلان، ومناؤهلا قلديم ملن زملن ب1559((ح ية الس ماءب

الروم، ولكن الدا  الر  مداخل الزاويلة مسلرجدة. أملا كرلاب  لا ي  وقفهلا يسلو  

 هـ، و ميي ل  الحقب الرالية مالمد  ة اللرنية.587إلس عام 

، ب1560( يسللها مالزاويللةوكللان الفقلله المللالك  مللن جم للة المللوا  الرلل   للم  د

وله ا المد  ة  و ها ال ي قامي مله لل  الحركلة الفكريلة لل  القلدس، و لولس 

مييلرها عد  كبير من الس ماء، ويقيم ا ن لل  المد  لة مسلال خلدم المسلجد، 

 .ب1561(ومسال من  رلها  سرسمل لحفظ القنا يل و نظيفها

الملدا س  ويمكن أن  ند   (اللرنيةب  حي المدا س أو الزوايا، لكن ملع

لما كلـان لهلا ملن أهميلة مالغلة مالرلد يس، و يلير المصلا   والمراجلع إللس أن 

، وليس اللنننية ألنها منبرة ل   جالن المحكمة اليلرعية ب1562(ا مها اللرنية

 ب.207مالقدس ما م اللرنية  حي الرقم ( جالن المحكمة اليرعية 

 : (1563)هـ(590. المدرسة األفضلية )8

                                                        
 .93، ص5. ابن الع او اْلنبلي، شذرات الذه ، ج101، ص13ابن كثري، البداية والنهاية، ج (1555)
. جنلللللم، كنلللللوز 150، ص6. كلللللرو الللللي، خطللللل  الشلللللام، ج77، ص2، جم1999العلي للللي، األنلللللس االيللللل ،    (1556)

 .236. العارف، املف، ، ص98القدك، ص
 .207، ص2، ق9. الدابغ، بالوان فلسطني، ج175غوامنة، نيابة بيم املقدك، ص (1557)
 . ابلن الع لاو،188. ابلن القالنسلي، ذيل  عريلخ ومشلق، ص34، ص2العلي ي، األنس االي ، املرجع السابق، ج (1558)

 .253، ص8. وينظر : كحالة، معجم امل لفني، ج16، ص4شذرات الذه ، ج
 .426، ص1م(، ج1981ابد املهدي، ابد االي ، املدارك يف بيم املقدك، م  بة األق،ى، )ا ان،  (1559)
 .18، ص4. ابن الع او، شذرات الذه ، ج214السيوطي، حسن ا اضرة، ص (1560)
 .207، ص2، ق9ان فلسطني، ج. الدابغ، بالو236اارف، املف، ، ص (1561)
 .207، ص2، ق9الدابغ، بالوان فلسطني، ج (1562)
 .238. العارف، املف، ، ص416. جنم، كنوز القدك، ص97، ص2م، ج1999العلي ي، األنس االي ،    (1563)
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، مناها وأوقفها (الم ك األلهل نو  الدين أمل  الحسلن *ة سر  قديما  مالق ب

الاحب اليلام ول سلطين لل  ميلي المقلدس  ب1564(ع   من الم ك االح اللدينب

. أوقفها ع س لقهاء المالكية مالقدس اليري  ال ين قدموا إللس ب1565(هـ589عام 

، ووق  حلا ة المغا ملة الرل   حرلوي ع لس طايفلة المغا ملة ب1566(ميي المقدس

.  و قللع المد  للة ب1567(  أجنا للهم اللل ين ا للرقدمهم اللالح الللدينع للس اخللرال

األلهللل ية للللل  المنطقللللة المحيطللللة مللللالبراق اليللللري  قللللرب حلللل  المغا مللللة 

 .ب1569(، واليوم ه   ا  ل سكن يسكنها جماعة من لقراء المغا مةب1568(مالقدس

قامللي هلل ا المد  للة مللدو ها للل  الحركللة الفكريللة والس ميللة للل  القللدس 

. وقلد ا لرمرن ب1570(رد يس ليها عد  من الفقهلاء والس ملاءو ولس مييلرها وال

. وذكلر أن لل  ب1571(مدو ها الفكلري حرلس نهايلة القلرن النلان  عيلر الهجلري

ه ا المد  ة قبر ل ول  اليلي  عيلد و حوللي هل ا المد  لة إللس  لكن يسلكنها 

 .ب1572(جماعة من لقراء المغا مة

 ة النصلا   و وجد مد  ة أخر  مهل ا اال لم (األلهل يةب موجلو ة محلا

 .ب1573(هـ589مالقـدس مناها الم ك األلهل نو  الدين أمو الحسن عام 

 : (1574)هـ(593. المدرسة الميمونية )9

. أقامها وأوقفهلا (األميلر للا س اللدين ب1575( قع عند ماب الساهرة مالقدس

ب اللل ي كللان يسمللل ب1576(هللـ610أمللو  للسيد ميمللون مللن عبللد هللا القصللري، ن، 

                                                        
 .211، ص2، ق9هذه تس ية قدلة لل درسة األفقلية. ينظر : الدابغ، بالوان فلسطني، ج *
 .101، ص5ت الذه ، جابن الع او، شذرا (1564)
 .73. العسلي، أجداوان يف يرإ بيم املقدك، ص238العارف، املف، ، ص (1565)
هلل(، تلراجم رجلال القلرنني السلاوك والسلابع املعلروف 665أبو شامة، شهاب الدين ابلد اللرمحن بلن دااايل ، )ت،  (1566)

 .145م(، ص1974ابلذي  الى الروض ني، وار ااي ، )بريوت، 
 .419، ص3وفيات األايان، جابن خل ان،  (1567)
 .416. وينظر : جنم، كنوز القدك، ص122، ص6الي، حم د كرو، خط  الشام، ج (1568)
 .211، ص2، ق9. الدابغ، بالوان فلسطني، ج238العارف، املف، ، ص (1569)
 .419، ص3ابن خل ان، وفيات األايان، ج (1570)
 .145أبو شامة، الذي  الى الروض ني، ص (1571)
. وينظلر : جنلم، كنلوز القلدك، 204. النابلسي، اْلقلرة األنسلية، ص101، ص5ذرات الذه ، جابن الع او، ش (1572)

 .416ص
 .238. وينظر : العارف، املف، ، ص397، ص2م، ج1999العلي ي، األنس االي ،    (1573)
 .100، ص2العلي ي، األنس االي ، املرجع نفسه، ج (1574)
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، وأقامهلا ب1577(هلـ593ين األيوم . وقد أوقفها عام خازن  ا  الم ك االح الد

. كانللي المد  للة زاويللة سللم ب1578(األميللر مللدل كنيسللة  وحيللة  سللمس المجدليللة

، وه ا المد  ة من أوايل المدا س لل  ب1579(ا ل ن مسد ذلك مد  ة ل يالسية

 القدس ولها شأن عظيم.

كللان ميمللون القصللري اللل ي أوقلل  هلل ا المد  للة، مللن كبللا  األمللراء 

حية وهو منسوب إلس قصو  الل فاء الفلاطميين لل  مصلر، لل لك  لم  الصال

. ومسلد ب1581(، وأاب  من المسريا ين المقرمين لصلالح اللدينب1580(مالقصري

ولاة االح الدين، أمسدا الم ك األلهل امن االح الدين، لا رقب ه امن الالح 

اء . كما كان أميرا  ملن أملرب1582(الدين ا خر، الم ك الطاهر  ازي وقرمه منه

الم للك السزيللز عنمللان مللن اللالح الللدين، لأقطسلله نللام س للل  ل سللطين، لسللر  

 . وجر   و يع له ا المد  ة ل  القرون الالحقة.ب1583(مصاحب نام س

 : (1584)هـ(598)*الزاوية الجراحية أو المدرسة الجراحية .10

أوقفها (األمير حسام الدين الحسين من شر  الدين عيسس الجراح ، ن، 

زاويرللله. كلللان أحلللد أملللراء الم لللك الللالح اللللدين و للللن لللل   ب1585(هلللـب598

، وطبيبه اللاص، وعندما  ول   لن ل  زاويره.  قع الزاوية لل  ب1586(األيوم 

                                                                                                                                                                   
 .27، ص2، ق9فلسطني، ج. الدابغ، بالوان 100، ص2العارف، املف، ، ج (1575)
، 2م(، ج1964هللللللل(، امل  ،للللللر يف أخبللللللار البشللللللر، )بللللللريوت، 732أبللللللو الفللللللداء، امللللللللك امل يللللللد دااايلللللل ، )ت،  (1576)

 .122ص
 .48، ص2العلي ي، األنس االي ، املرجع السابق، ج (1577)
(1578) , Werrer, sir Charles Warren, K. C. M. G., R. E. and Claude Reignier Conden, R. E.

The Survey of Western Palestine Jerusalem, The Committee of the Palestine 

Exploration Fund, (London, 1884), Vol. 13, P 84. 
 .239العارف، املف، ، ص (1579)
 .586ابن الع او، الف ح القسي، ص (1580)
 .239العارف، املرجع السابق، ص (1581)
 .124، ص3 أيوب، جابن واص ، مفرج ال روب يف أخبار بين (1582)
 .48، ص2م، ج1999العلي ي، األنس االي ،    (1583)
كانم تعرف ابملدرسة ااراحية حيلث دهنلا اسل ع لم ك درسلة وكانلم تل وي وظيفلة املدرسلة ووظيفلة الزاويللة. ينظلر : جنلم،    *

 .114كنوز القدك، ص
 .343العلم، ص . وينظر : العسلي، معاهد100، ص2م، ج1999العلي ي، األنس االي ،    (1584)
 .106. العسلي، أجداوان يف يرإ بيم املقدك، ص499العارف، املرجع السابق، ص (1585)
 .14اْلسيين، دسحق موسى، األبنية األيرية يف القدك اإلسالمية، ص (1586)
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، وما زاللي قايملة لل  ب1587(ح  اليي  جراح ل  شمال المدينة القديمة مالقدس

 .ب1588(ح  اليي  جراح ل  القدس حرس ا ن

يي نسلبة لواقفهلا ب إنهلا  قلع لل  اليلي  جلراح و لم ب1589(ويقول النام س 

 .ب1590(وكان لها وقفا  كبيرا  والوظاي  ليها مر بة

وقيل إن األمير حسام الدين الجراح  هو من  اللة الصحام  أم  عبيلدة 

، وقللد أم للس مللالءا  حسللنا  للل  مسركللة القللدس. ويوجللد مظللاهر ب1591(بالجللراح (

اليي  الزاوية من جهة القب ة قبو  جماعة من المجاهدين يقال إنهم من جماعة 

 .ب1592(الجراح 

                                                        
 .14اْلسيين، دسحق موسى، األبنية األيرية يف القدك اإلسالمية، ص (1587)
 .113جنم، كنوز القدك، ص (1588)
 .46ي، اْلقرة األنسية، صالنابلس (1589)
 .239العارف، املف، ، ص (1590)
. العسللللللي، أجلللللداوان يف يلللللرإ بيلللللم 279. فروريلللللك، عريلللللخ شلللللرق األرون، ص239العلللللارف، املرجلللللع نفسللللله، ص (1591)

 .105املقدك، ص
 .105. وينظر : العسلي، أجداوان يف يرإ بيم املقدك، ص48، ص2م، ج1999العلي ي، األنس االي ،    (1592)
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 : (1593)هـ(600. المدرسة الشافعية أو زاوية الدركاة أو لمدرسة الدركاة )11

. وكانلي  لد س ب1594(أقيمي ل  ه ا السنة مكان  ا  الفر ان اال لبرا ية

 .ب1595(الفقه اليالس 

أوقفها الم ك المظفر شهاب الدين  ازي من الس طان الم لك السلا ل (أمل  

قينب ومللا مسهللا مللن مراللل)، و للولس مهللا  للنة مكللر مللن أيللوب اللاحب ميالللا 

 .ب1596(هـ613

 ه ا نصه ب… وقد عنر أخيرا  ع س نقش ل  ح  الدما ة

وقفي ه ا المد  ة المبا كة ع لس الفقهلاء ملن أالحاب ا ملام … مسم ة

ب للل   ولللة السلل طان المسظللم مللن أملل  عبللد هللا محمللد مللن إ  يللس اليللالس  (

… ملن  اللع ملن… وب خ لد هللا  ولرهملاالس طان الم ك السا ل أم  مكر ملن أيل

الرضلوان وذللك لل  … شلرعيا   قبلل هللا وأسامله… واللدو …  حرهلا… الل ي

. وهلل ا الللنقش يللدل ع للس أن هلل ا المد  للة اليللالسية هلل  ب1597( للرماية…  للنة

 .ب1598(نفسها زاوية الد كاة

                                                        
 .417. وينظر : جنم، كنوز القدك، ص98، ص2ي ي، األنس االي ، املرجع نفسه، جالعل (1593)
 .343. وينظر : العسلي، معاهد العلم، ص47، ص2العلي ي، األنس االي ، املرجع نفسه، ج (1594)
 .768، ص2، ق8سب  ابن ااوزي، مراة الزمان، ج (1595)
. ابلللن 768، ص2، ق8االللوزي، ملللراة الزملللان، ج. سلللب  ابلللن 255، ص6ابلللن تغلللري بلللروي، النجلللوم الزاهلللرة، ج (1596)

 .233، ص2الع او، شذرات الذه ، ج
. فروريلللللك سللللبيك، عريلللللخ شلللللرق األرون 15اْلسلللليين، دسلللللحق موسللللى، األبنيلللللة األيريلللللة يف القللللدك اإلسلللللالمية، ص (1597)

 .343+ ص 285. العسلي، معاهد العلم، ص279وقبائلها، ص
 .239. العارف، املف، ، ص48، ص2م، ج1999العلي ي، األنس االي ،    (1598)
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ن( . المدرسة المعظمية أو مدرسة الحنفية أو )القبة النحوية( أو )مسجد المجاهدي12

 : (1599)هـ(600)

. وقد مناهلا وأوقفهلا الم لك المسظلم عيسلس ب1600( قع مقامل ماب الداو ا ية

. وعللين امنلله الم للك الظللاهر مهللاء الللدين عبللد هللا نللاظرا  ب1601(اللاحب  ميلل)

 .ب1602(لها

وهناك لوحة  أ يسية ما  زال موجو ة ل  جدا ها الداخ   منقو  ع يها 

 ما يأ   ب

 ك المسظم شر  الدنيا والدين أمو السزايم "أمر مسم ه موالنا الس طان الم

عيسس من أم  مكر من أيوب، الواق  له ا المد  ة ع س الفقهاء والمرفقهة ملن 

ب وأ ضلاا، وذللك لل  شلهو   لنة أ ملع أاحاب ا مام األعظم أمل  حنيفلة (

عيرة و رماية ل هجرة النبوية  قبل هللا منله و فلر لله وال س هللا ع لس  محملد 

 .ب1603( يما "وآله و  م  س

وقللد قللام الم للك الظللاهر امللن الم للك المسظللم عيسللس للل  زيللا ة منللاء هلل ا 

المد  ة، من جم رها المنا ة الر  ملا زاللي ماقيلة إللس ملا مسلد منرصل  القلرن 

، ب1604(السللامع الهجللري للل  عهللد السلل طان الم للك الظللاهر ميبللرس المم للوك 

 ومنبي ذلك ع س لوحة منبرة ع س جدا  المنا ة نصها ب

                                                        
 . 240. وينظر : العارف، املف، ، ص89، ص2م، ج1999العلي ي، األنس االي ،    (1599)
هل(، مفرج ال لروب يف أخبلار بلين أيلوب، خقيلق : مجلال شليال، 697ابن واص ، مجال الدين حم د بن سامل، )ت،  (1600)

 .219، ص4م(، ج1953)القاهرة، 
 .32العسلي، أجداوان يف يرإ بيم املقدك، ص. 24العارف، املف، ، ص (1601)
. اخلطيلل ، و. دبلراهيم، وور ال عللليم يف خريلر بيللم املقلدك، وار حنللني، 220، ص4ابلن واصل ، مفللرج ال لروب، ج (1602)

 .98م(، ص1993)ا ان، 
ة . امل    املع لاري اهندسلي إلصلال  ودا لار ال،ل رة املشلرف89، ص2م، ج1999العلي ي، األنس االي ،    (1603)

 .Van Berchem, P. 177. وينظر : 14، ص2م(، ج1971ابلقدك، مباع اْلرم املقدسي الشريف، )القاهرة، 
 .241العارف، املف، ، ص (1604)
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مسما ة هل ا الما نلة المبا كلة الم لك القلاهر النلاظر مهل ا المد  لـة  "أمر

 فر هللا له و غمد مرحمره والدا، الواق  الس طان الم لك المسظلم شلر  اللدين 

. ويللليم ب1605(عيسلس قلدس هللا  وحله لل  شللهو   لنة سلال  و لبسين و لرماية

 .ب1606(اليوم اللراب ع س الجانب األعظم منها"

كبريللان المللدا س للل  القللدس، وكللان لهللا  و  و سللد  هلل ا المد  للة مللن 

م موس ل  الحركة الفكرية ليها. وقد  ولس ميليلرها والرلد يس ليهلا علد  ملن 

. وكانلي مللن ب1607(كبلا  الس ملاء. وا لرمرن  قلوم مللدو ها الفكلري علدة قلرون

المللدا س المهمللة واليللهيرة ذان األسللر الكبيللر للل  حيللاة ميللي المقللدس النقاليللة 

 والفكرية.

 للك المسظللم عيسللس، حنفلل  الملل هب، عالمللا  لاضللال  يج للـس إلللس وكللان الم

الس ماء ويناظرهم ويناقيهم ويجزل لهم السطلاء. حرلس علدوا ولقبلوا ملـ(مأمون 

. وقد منلس الم لك المسظلم عيسلس مد  لة  اخلل حلرم المسلجد ب1608(من  أيوبب

، و قلللع لللل  اللللركن الجنلللوم ،  لللماها املللن لهلللل هللا السملللري ب1609(األقصلللس

مسظميللةب و سللر  ا ن (مالمد  للة النحويللةب أو (القبللة النحويللةب (مالمد  للة ال

 .ب1610(وقد وا  امن السمري ه ا المد  ة وافا   قيقا  

وقد   ب الم لك المسظلم لهل ا المد  لة إماملا  يصل   الصل وان اللملس، 

و  ب مها خمسة وعيرين نفرا  من ط بة النحو وشيلا  لهم. وشرط أن يكونلوا 

 ره الر  خا   الحرم، ووق  ع س ذلك قريلة (ميلي حنفية من جم ة ط بة مد 

 ، ومداخل ه ا المد  ة نقش نصه بب1611(لقياب من قر  القدس

 بللا ك الل ي أنيلأ جسلل لللك خيلرا  ملن ذلللك … "مسلم هللا اللرحمن اللرحيم

جنللان  جللري مللن  حرهللا األنهللا  ويجسللل لللك قصللو ا ، أمللر مننيللاء هلل ا القبللة 

نللا السلل طان الم للك المسظللم شللر  الللدين المبا كللة ومللا ي يهللا مللن السمللا ة موال

والدنيا أمو النصر عيسس ولد موالنا الم ك السا ل  ي  اللدين  ل طان ا  لالم 

والمسل مين أملو مكلر ملن أيلوب أعلز هللا أنصلا هما وجلر  ذللك ع لس يلد عبلدا 

                                                        
(1605) Van Berchem, P. 169171. وينظر : غوامنة، عريخ نيابة بيم املقدك، ص. 
 .215، ص2، ق9ان فلسطني، ج. وينظر : الدابغ، بالو89، ص2م، ج1999العلي ي، األنس االي ،    (1606)
 .134جنم، رائف، كنوز القدك، ص (1607)
 .241العارف، املف، ، ص (1608)
(1609) Van Berchem, P. 169171. وينظر : غوامنة، عريخ نيابة بيم املقدك، ص. 
 .145، ص1ابن فق  هللا الع ري، مسالك األب،ار يف ممالك األم،ار، ج (1610)
 .33، ص2 اْلرم املقدسي الشريف، جامل    املع اري اهندسي ، مباع (1611)
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الراج  عفو  مه األمير حسام الدين أم   سد قباز ملن عبلد هللا المسظلم اللوال  

 .ب1612(اليري  وذلك ل  شهو   نة أ مع و رماية"مالبيي المقدس 

والمد  ة المسظمية الموجو ة خا   الحرم  كا   كون مندسرة، وقد   م 

. وهل  مرلصصلة مالفقله ب1613(مرشيم ملطط  قريبل  لهل ا المد  لة لل  كرامله

س  ليها جماعة من كبا  ع ماء الحنفية. س  و   َّ  الحنف ، وقد     

 : (1614)(هـ600. المدرسة النحوية )13

 قع ع س طر  احن الصلرة من جهة القب ة إلس الغرب، ومناها الم ك 

 المسظم عيسس ال ي كان ميغولا  مس وم السرمية.

وييير النقش الموجو   اخل المد  ة إللس أن والل  القلدس (حسلام اللدين 

. وكاني المد  ة ب1615(أم   سيد قيماز المسظم ب هو ال ي أشر  ع س البناء

. ووقل  المد  لة ب1616(ل  ال غة السرمية أ ا ا  ل  الرد يس جس ي ما ة النحو

. و  س الس ملاء ليهلا (كرلاب  ليبويهب، ب1617(الم ك المسظم ع س لقهاء الحنفيلة

و(كرلللاب ا يهلللاحب ألمللل  ع للل  الفا  للل ، وكرلللاب (إالللالح المنطللل)ب الملللن 

 .ب1618(السكيي

و  ب لها الم ك المسظم عيسلس إماملا ، وشليلا ، وخمسلة وعيلرين طالبلا  

هـ. وقامي ه ا المد  ة مدو  م موس 608ن ط بة النحو، وأنيأ لها قبة عام م

. أول من  ولس الرد يس ليهلا اليلي  ب1619(ل  الحركة الفكرية ل  ميي المقدس

. واهللرم الم للك السللا ل ب1620(هللـب624شللمس الللدين مللن  زيللن البس بكلل ، (ن، 

م  هللـب شللقي) اللالح الللدين األيللو615( للي  الللدين أمللو مكللر مللن أيللوب، ن، 

هللـ مالقللدس، وعنللدما ا سللسي 595وعنللدما ا للرولس ع للس مصللر واليللام عللام 
                                                        

 .42، ص2م، ج1999العلي ي، األنس االي ،    (1612)
 .121، ص6الي، حم د كرو، خط  الشام، ج (1613)
. العللللارف، 76، ص2. العلي للللي، األنللللس االيلللل ، املرجللللع السللللابق، ج65أبللللو شللللامة، الللللذي  الللللى الروضلللل ني، ص (1614)

 215ص ،2، ق9. الدابغ، بالوان فلسطني، ج240املف، ، ص
هلل(، مللراة الزملان يف عريللخ األايلان، )حيللدر أابو، 654ابلن االلوزي، السلب ، لللس اللدين أبللو املظفلر يوسللف )ت،  (1615)

 .539، ص2، ق8م(، ج1951
 .117، ص6الي، حم د كرو، خط  الشام، ج (1616)
 .212، ص1الع ري، مسالك األب،ار يف ممالك األم،ار، ج (1617)
 .62العسلي، معاهد العلم، ص (1618)
 .122جنم، رائف، كنوز القدك، ص (1619)
 .212، ص4ابن واص ، مفرج ال روب يف أخبار بين أيوب، ج (1620)
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مم كره قسمها مين أوال ا ل  حيا له، كلان نصليب امنلـه (الم لك المسظلم عيسلس 

ملن السلريش إللس حملص، ووجلد لل  خلزاين  ب1621(هـب624شر  الدين، ن، 

يسس الم ك السا ل قبل مو ه  بسماية أل   ينا ، ا رولس ع يها الم ك المسظم ع

وأنفقها ع لس القلدس ألنهلا ملن أعمالله. ومسلبب حبله اليلديد لهلا، منلس األ وقلة 

والمللدا س واألمللرا  وحسللن البيما  للران الصللالح ، ومللا س مهاملله ع للس 

هجلري. وعنلدما م غله أن الصل يبيين  576القدس ال  يما أنه ملن مواليلد السلام 

لله كراهيلة اعرزموا أخلـ  القلدس، أملر مرلريلب  لو  القلدس، وهل ا ملا  لبب 

 .ب1622(البسال من أهل القدس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
 .121، ص3ابن كثري، البداية والنهاية، ج (1621)
 .244، ص6ابن تغري بروي، النجوم الزاهرة، ج (1622)
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 الفصل الرابع –الباب الثاني 

المراكز العلمية والدينية والثقافية والفكرية 
 في بيت المقدس
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 ن العربية اإلسالمية :القدس في تواريخ المد

إلبيإلس مبديربد مكبوهل ذب لييتهبك لبيإلس مبحيثبو قل بد ىبيفن مبوط ب بيفن بم.ب
(بكبب لبيمهلببربافقببريء .بويفبهببذيبهلببلفلاببفببلوابيمويهلببربيإل  ببةبيفبب بة ق هبب بيفرسببلابيفكببر ب)

نب  بكحريبودظب مبد بىبألبيفبليربيدليبلبهبلبديبربد بمبجب ءبف حبلدبظ مبةبيد ب بيفب بكب لبي
بف   بيإلن  لبوف  ريبيفعريقبأهل مبيفحشرية.

فقلب،ف تبيفح دبيفنر  ةبيإلس هل ةبمج ن  ب  ش طبد م بكحريكبفكب لبيفتقبلمبيفن مب ب
يفببذيبيسببتمربًببرولةبطلي ببةكبوك نببتبيبضبب س بيفنر  ببةبيإلس هل بببةبيفزيهببر بيفبب بأ ببر بيفبيسيبب ب

بيفحشرية.

ويمًبببليابيملبببل لس بدبببربكحببب سبيبكمببب ءب(بوآاي بيفقبببرآلبيفكبببر بوأ، ديبببثبيفرسبببلاب)
بويفن م ءب  بأكرببوأدظمبيمدفةبد ىبيفلدل بإ بيفن مبويفتن مبيفبيإلس م.

وك نببتبيفقبببل ب  ببح بهلركزهببب بيفببليطبويفن مببب بنقعبببةبعمببمبفنبببلدبكحببريبهلبببربيفن مببب ءب
.بوملبةكببربيملببليدبيفبب بةببلس بيفبدوسبيفتن بب مبافقببل ب ببر ب(1623)ويمللسسببفبوطبب ببيفن ببم

ب.(1624)د لمبيف غةب–يفن لمبيفشرد ةبويفن لمبيف   ن ةببدر

وكببب لبالسبببتقريسبيمهلبببلسبيفب ببب دبيفشببب مبًبببلبسببب دلبد بببىبً ببب مب،ركبببةبد م بببةبيسةحعبببتب
اإلسببب مبفكبببرايةكبوة  وفبببتبهللضبببلد ا بيفلسيسببب  بيإلسببب هل ةبهلثببب بد بببلمبيفقبببرآلبويببببليثب

بنشبعتبف  ب بهلثب بهبذهبويففقهبود لمبيف غةكبوك نتبف  عفبإ،لىبأدم اب  دبيفش مبيفب 
بيبركةبيفن م ة.

فبببهلبهببببذيبيإل بببليتبًببببلبشببب ب  ببببتبيملقبببل ب شببببك بالببب  بوف  ببببعفب شبببك بدبببب م.ب
فشببب ل بيبركبببةبيفن م بببةبويفثق ف بببةبيفبيفقبببرلبيسببب هلسبي  بببريبيفبف  بببعفبينتن  ببب ةبكحبببريية.ب
وأصببح تبف  ببعفبد هلببةبو  ببتبيملقببل بال صببةبًح ببةبيفن مبب ءبويففق بب ءبيفليفببليركبفتزدهببرب

                                                        
اهجللري، خقيلللق: هللل(، تللراجم أهللل  القللدك يف القللرن الثللاع اشللر 1226اْلسلليين، حسللن بللن ابللد اللطيللف، )ت،  (1623)

 .11هل(، ص1985سالمة النعي ات، ااامعة األرونية، )ا ان، 
 .11اْلسيين، حسن بن ابد اللطيف، املرجع نفسه، ص (1624)
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.بفبرب بهلبربد مب ءبيفقبل بيفب(1625)  بيفلس بمم بدز بف قل بهلك نت  بيفن م ةبويفثق ف ة، ق
هبببكبوكببذفاب480يفضببريركب كبب–ة ببابيففببرت ب)سبب هلةب ببربإ  د بب ب ببربمج دبببةبيملقلسبب ب
هببكبونصبرب بربإ بريه مبيملقلسب ب482يب رب ربدحلبيفصملب ربيفشخح ءبيفن بق  كب كب

ب.(1626)هب(490يفش فن كب كب

لب يسبي هل  ببمب:بب(1627)فقل بيفبيفقبرلبيسب هلسبي  بريبد مب ءبهلبربيملشبرربويملغبربًو
هب(بيفذيبيدتكهللابيفبإ،لىبهلبليس بيفقبل بو بلأبيفبفف بهللابب505يفن ملبيإلهل مبيفغزييلب) كب

هبب(كبوكبذفابدمبلب بربدحبلب520كت  هب)إ،  ءبد لمبيفلير(كبوأ بلب كبربيفعرطل ب كب) كب
لبيفتقىبي بر543ينبيإل ح   كب) كب يفنبريببيفبة بابيففبرت بيفب  بتبيملقبل بافنب ملببهب(.بًو

ب.(1628)هب(860ي ربيفك  سو بهل صلسب ربيب رب) كب

فقببلبةريفقببتبهببذهبيبركببةبيملزدهببر بف  ركببةبيفن م ببةب ظ ببلسبيملببليس بوينتشبب سب، قبب  ب
يفلس بيفبيمل  جلكبوإنش ءبيملصعح  كبوينتشر ب، ق  بيمل  ظر بيفب  بتبيملقل .بفض ةب

يفبببببذيبينببببب قبيف ببببب  بويقبببببلمبط مبببببةبأالبببببرىبةن  م بببببةبف عببببب ببيفبد بببببلمببدبببببربيفح م سسبببببت ل
ب.(1629)يفع 

                                                        
 .15ابن العريب، العواصم من القواصم، ص (1625)
القللرنني . وينظللر : ابللاك، دحسللان، اْليللاة العل يللة والثقافيللة يف فلسللطني خللالل 16ابللن العللريب، امل،للدر نفسلله، ص (1626)

 .23م(، ص1980الرابع واخلامس اهجري، )ا ان، 
 .33، ص4. وينظر : الي، حم د كرو، خط  الشام، ج16ابن العريب، امل،در نفسه، ص (1627)
 .57خسرو، انصر، سفرانمة، ص (1628)
 .57خسرو، انصر، امل،در نفسه، ص (1629)



 

 250 

لنن أول كراب عن لهايل اليام يرجع إلس القرن اللامس الهجري وه  

. إذ شلهد القلرن ب1630(الفررة نفسها الر  وا ي منها الكرب عن لهلايل القلدس

اب الللامس الهجللري نيلاطا  للل  الرلألي  للل  لهلايل ميللي المقلدس، ومنهللا كرلل

(لهلللايل ميلللي المقلللدسب ألمللل  مكلللر محملللد ملللن أحملللد الوا لللط ، ألللل  قبلللل 

، كرللاب (لهللايل القللدس واليللامب ألملل  المسللال  الميللر  امللن ب1631(هللـ411

المرجا من إمراهيم المقد ل ، ويل كر أن (اليلي  أمل  القا لم الرمي ل ب ب شلرل 

. ب1632(ل   ألي  كراب ( ا ي  ميي المقدس ولهاي هب وجملع ليله أشلياء كنيلرة

 لكن المؤل  ا ريهد ع س يد الفرنجة ولم يصل الكراب إلينا.

ونالحللظ هنللا أن الرأكيللد للل  هلل ا الكرللب جللاء عللن لهللايل القللدس وع للس 

حرمة األماكن الدينية ليها ال ع س الرراجم منل ملا جلاء لل  مسلال الكرلب علن 

القدس منـل (كراب منير الغرام، واألنس الج يل، وإ حلا  األخصلاب. ويالحلظ 

د ع س حرمة ميي المقدس ما مين القرنين النان  واللامس ل هجلرة وذللك الرأكي

مالرو ع ل  ا سلا  اللوا  ة عنهلا وعلن األقصلس والسلو ة إللس القصلص لرأكيلد 

واألحا يلل  النبويللة الرلل  أو  ناهللا  للامقا  للل  لهللايل  ب1633(أاللولها القد للية

 ومكانة ميي المقدس ل  ا  الم  ليل واض  ع س ذلك.

أن نيير إلس قصص أهل الكراب والر  هل  مكنلرة منل  القلرن وال مد هنا 

النلللان  الهجلللري وخاالللة لللل  قصلللص األنبيلللاء والحظنلللا أن  و  كسلللب لللل  

القصص والمالحم كان ما زا  إذ  كنر األخبا  عنه، كلل ذللك يؤكلد ملأن منزللة 

القلللدس كانلللي  لللز ا  قلللوة مملللرو  اللللزمن و  لللوخا  لللل  نفلللوس المسللل مين 

إقبال المرصلولين لزيلا ة ميلي المقلدس أمنلال ( امسلة  وضمايرهم، وه ا يفسر

السدويللة، ذو النللون المصللري، والسللري السللقط ، وا مللام الغزاللل ب وكلل لك 

 .ب1634(زيا ان عد  كبير من الفقهاء والس ماء

وكاني نظرة أهل مال  اليام ل  القرنين الرامع واللامس ل هجلرة ل قلدس 

فهل ألنها أ   المحير والمنير أنها جمسي الدنيا وا خرة، وأنها جمسي ال

ب إال وع س اللر م ملن  فهليل مكلة والمدينلة لوجلو  الكسبلة وقبلر الر لول (

. ويؤكللد ب1635(يزلللان يللوم القيامللة إلللس ميللي المقللدس -مكللة والمدينللة  –أنهمللا 

                                                        
 (.1950فقائ  ومشق للربعي، ابا ناء املنجد، )ومشق،  (1630)
 .440، ص1م(، ج1999، األنس االي ، م  بة ونديس، )اخللي ، العلي ي (1631)
 .440، ص1العلي ي، األنس االي ، املرجع نفسه، ج (1632)
 .150الدوري، و. ابد العزيز، ف رة القدك يف اإلسالم، ص (1633)
 .96املنهاجي، دخاف األخ،ا، ص (1634)
 .167املقدسي، أحسن ال قاسيم، ص (1635)
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الرحالة ناالر خسلرو يقلول ب يقلال إنله  ليكون  لاحة القياملة والحيلر ولهل ا 

ملن أطلرا   –سلاهرة وهل  أ   القياملةأي  لهل ال–يمه  إليه خ ) كنيلر 

السالم ويقيمون مه حرس يمو وا، لنذا جاء وعد هللا كانوا مأ   الميسا . ويقـول 

ب "يص   مها الناس ويرلسلـون ماللدعاء أيلديهم ليقهل  هللا حلاجرهم ال هلم  قبلل 

. وك لك يقول ب "ويقيم ل  ميي الصلرة جماعة ملن المجلاو ين ب1636(حاجرنا"

 .ب1637(والسامدين"

وهل ا النظللرة  ؤكللد إقاملة الكنيللر مللن الصلالحين للل  أ   ميللي المقللدس 

وولا هم ليها، ول  األيام السامقة كان النـاس يأ ون إلس قبة الصلرة يوم عرلة 

يللوم عرلللة  –قبللة الصلللرة  –ليقللول الق قيللندي ب "وكللان النللاس يحهللرونها 

ويقفللللللون عنللللللدها وأن  للللللبب ذلللللللك الرسريلللللل  مبيللللللي المقللللللدس ومسللللللاجد 

 .ب1638(ا "األمص

ويقول الطرطوش  ب إن منل ه ا الزيا ان أالب  حكمهلا محكلم البدعلة. 

ليقللول ب "وقللد كنللي للل  ميللي المقللدس لللنذا كللان يللوم عرلللة حيللر أهللل السللوا  

وكنيللر مللن أهللل الب للد ليقفللون للل  المسللجد مسللرقب ين القب للة مر فسللة أاللوا هم 

م أن ملن وقل  مالدعاء كأنه موطن عرلة وكنـي أ مع هناك  ماعا  خاشيا  منه

 .ب1639(مبيي المقدس أ مع وقفان لننها  سا ل حجة"

و لأ    ح للة امللن السرملل  لييلير إلللس  بللدل الجللو الس مل  اللل ي ألملل  إليلله 

المقد   ل  مجالس ال كر الحنفية، وإلس القصلاص المل كو ين وإللس مجلالس 

. ولكنه الحلظ أن المسلجد األقصلس قلد ب1640(الكرامية ل  خوانقهم وإلس الفقهاء

. ولكلن  ح لة املن السرمل  أعطلي الو ة ب1641(من المجالس والجماعلان خال

حيللة عللن النيللاط والحيويللة النقاليللة للل  القللدس وعللن الغنللس الفكللري و للسة 

. كمللا يرمنللل للل  مجللالس المنللاظرة ومنللاهج الد ا للة وللل  الرمييللز ب1642(األللل)

مالد ا ة كس م الكالم وأاول الفقه ومسايل اللال  وييير إلس نياط اليالسية 

والحنام ة والنياط الفكري ألهل الب د والوالدين ل  ح قلان اللد س والمنلاظرة 

                                                        
 .2انصر خسرو، سفرانمة، ص (1636)
 .29انصر، امل،در نفسه، ص (1637)
 .129، ص1القلقشندي، معامل األانفة، ج (1638)
 .117الطرطوشي، اْلواوث والبدع، ص (1639)
 .182املقدسي، امل،در السابق، ص (1640)
 .167املقدسي، أحسن ال قاسيم، ص (1641)
 .153الدوري، و. ابد العزيز، ف رة القدك يف اإلسالم، ص (1642)
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. يره  من ذللك ب1643(مين أهل الم اهب من المس مين وأهـل الديانان األخر 

أن القللدس كللان لهللا األسللر للل  الس مللاء والفقهللاء مللن الميللرق إلللس المغللرب 

نهم (أمللو مكللر وميللا كرهم للل  الرللد يس للل  ميللي المقللدس أو الزيللا ة أحيانللا  ملل

الطرطوشل ، ومح ل  مللن جميلع الفقيله المصللري، والزوزونل  ملن خرا للان، 

. لقللد   س امللن ب1644(والصللا ان  وأملل   للسيد الزنجللان  والقاضلل  الريحللان ب

س و و  عنلله الكنيللر مللن الس مللاء، وجللاء ا مللام الغزاللل  لبيللي  السرملل  و   َّ

 .ب1645(هـ مجرهدا  ل  السبا ة488المقدس عام 

سديللد مللن الرحالللة السللرب و يللر السللرب وواللفوها للل  كمللا زا هللا ال

كرامللا هم أو محنللوا أهميرهللا ومكانرهللا، ومللنهم، امللن مطوطللة، ونااللر خسللرو، 

هللـ، والرحالللة 1102والرحالللة الحللا   للايول  اللل ي زا  ميللي المقللدس  للنة 

 هـ.1106الحا   انيال الراهب ل ديا  المقد ة عام 

حد  عد هم مسيرين ألفا  لقلال  و حد  المقد   عن  كان المدينة مسد أن

ب "كلل حللاذق وطبيللب واليهللا ق للب كللل لبيلب، وال  ل للوا كللل يللوم مللن  ريللب، 

وميي المقدس خ ) من الكرامية لهم خوان) ومجالس وال  ر  ليها مالكيلا  وال 

 او يللا ، ولألوزعيللة مج للس مجللامع  ميلل)، وألاللحاب أملل  حنيفللة مالمسللجد 

 .ب1646(ك لك الكرامية ل  خوانقهم"األقصس مج س ذكر يقرءون ل   لرر و

ومن مرا يم السبا ة الر  كاني  لايدة أن حلراس المسلجد األقصلس كلانوا 

ي ن، ول قللراء  يه  للون مسللد اللالة الجمسللة ويج للس الفقهللاء مللين اللالة السيللاء 

مجالس ل  الجوامع. ومن مرا يمهم كما هو شأن مقيلة ملدن اليلام أنهلم كلانوا 

. ب1647(س الدوام ويس قونها مالسال ل منل مكةييس ون القنا يل ل  مساجدهم ع 

وقد أشا  ل  موضلع آخلر أنله ال يوجلد لل  المدينلة مج لس نظلر وال  لد يس، 

وقلللللد   لللللب ع يهلللللا النصلللللا   واليهلللللو  وخلللللال المسلللللجد ملللللن الجماعلللللان 

 .ب1648(والمجالس

                                                        
 .82عريب، صدحسان اباك، رحلة ابن ال (1643)
 .82دحسان، املرجع نفسه، ص (1644)
 .445، ص1م، ج1999العلي ي، األنس االي ،    (1645)
 .179املقدسي، امل،در السابق، ص (1646)
 .179املقدسي، أحسن ال قاسيم، ص (1647)
 .179املقدسي، امل،در نفسه، ص (1648)
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لقد  طامقي المس ومان الر   ونها الجغراليون السلرب والمسل مون حلول 

ا و ا يلهلا عبلر السصلو  واألجيلال، ونق لوا أخبا هلا مناء مدينة القدس وقلدمه

 .ب1649(عن مؤ خين لهم مكانرهم ل   دوين األخبا  عن الكرب القديمة

هلـب أنله قلال ب لملا أ ا  هللا  لبحانه 114لقد و   عن وهب من منبه (ن، 

و سالس أن يبن  ميي المقدس ألقس ع س لسان  يدنا  او  لقال ب يلا  ب ملا هل ا 

هللا عللز وجللل إليلله ب يللا  او  هلل ا مح للة   لل   وأهللل مناجللا   البيلليم لللأوحس 

وأقرب األ   إللس لصلل القهلاء يلوم القياملة، ضلمني أال يأ يله عبلد كنلرن 

ذنومه وخطاياا إال  فرن له وال يسرغفرن  إال  فرن له و بي ع يه. قلال ب يلا 

ر ب س لي   ب ا زقن  أن آ يـه. لأوحس هللا عز وجل إليه ب يا  او  ال يلالط من ال

كف اا من مالدنيا. قال ب يا  ب أما قب ـي  لومر  واعطيرنل   ضلا ك. للأوحس هللا 

عز وجل إليه ب أن البيي طاهر طهر ه من ال نوب و س ره من اللطايا ل ل لك 

 .ب1650(منسك مناءا

لهال  عن مكانة القدس الدينية واألحدا  الر  عاار ها مدءا  من الرا ي  

  ا  الم ، شهدن ه ا المدينة  طلو ا  حهلا يا  لل  القديم وحرس الفر  السرم

 مجـاالن ملر فة شم ي الحياة الس مية واالقرصا ية واالجرماعية.

لمللن الناحيللة الس ميلللة، شللك ي الحيلللاة الفكريللة جانبللا  مهملللا  مللن جوانلللب 

، من خالل النرلا  الفكلري الغزيلر ل مسل مين والل ي يمنلل أحلد ب1651(الحها ة

همللة الرلل  قامللي ع يهللا هلل ا الحهللا ة عبللر عصللو ها الركللايز األ ا للية والم

الملر فة. لقد كان ل قدس نصيبها ل  السطاء الفكري المرميز، لأ همي ل   لد 

و طو  الحها ة السرمية ا  المية نريجة لرهالر جهو  ع مايهلا، لهلال  علن 

كونها منطقة ج ب  وح  ولكري لس ماء جاءوها من ميرق السالم ا  الم  

ع س الر م من أن الحركة الفكرية  منل امرلدا ا  لملا كلان  لايدا  لل  ومغرمه. و

القللرون الماضللية، وأن القللرن الرامللع الهجللري يمنللل قمللة النهللو  الفكللري 

السرم  ا  الم ، لنن القرن اللامس ل هجرة يمنلل عصلر االقرطلا  الس مل  

 .ب1652(وعهد اال رنما  النقال  مسد نهو  الفكر السرم  ا  الم 

                                                        
 .7ال  ري ، و. هبجم ابد اللطيف، املرجع السابق، ص (1649)
 .97 ،ر ك اب البلدان، صابن الفقيه، خم (1650)
 .22، ص3م(،  1988اليوزب ي، توفيق سلطان، وراسات يف النظم العربية اإلسالمية، )املوص ،  (1651)
حمبوبللة، ابللد اهلللاوي، اْلركللة العل يلللة يف املائللة اخلامسلللة اهجريللة وأيلللر نظللام املللللك فيهللا، هللللة األس لللاذ، وار املعل لللني  (1652)

. اْل وشلللللي، القلللللدك يف القلللللرن اخللللللامس للهجلللللرة، 356، ص11م(، م1963ة بغلللللداو، كليلللللة الرتبيلللللة، )جامعللللل  –العاليلللللة 
 .136ص
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ا امن السرم  عن مسال مياهدا ه ل  القدس، يقول ب "لل  الوقلي ويلبرن

ال ي ظهرن سو ة ضد واليها األ  ق  (أز شررب ومع ه ا لم  رسطلل األ لواق 

ولم يروق  الرد يس ل  المسجد األقصس ولم  نقطع مجلالس المنلاظرة" وذكلر 

اة مسرغرما  أنه لو حد  جزء مما شاهدا ل  مال  األندلس لروقفي مفاال الحيل

 .ب1653(ليها

وهلل ا  اللللة واضللحة ع للس الرللراكم الحهللا ي، موالل  القللدس مركللزا  

لال رقطاب الفكري لهال  عن علدم  لأسر المرغيلر السيا ل  ملن سلو ة و يرهلا 

. وملن الواضل  أن  و  الس ملاء ب1654(ع س سبان وا رمرا  الحياة النقاليلة ليهلا

والللد وس الرلل  لل  القللدس كلان كبيللرا  مللن خلالل الح قللان الس ميللة والمجلالس 

كاني   قس خااة ل  الحرم القد  ، لكان لكـل شلي  ملن اليليوخ ح قلة حلول 

 .ب1655(كل عمو  من أعمدة المسجد

هـ أنه الحلظ وجلو  485وقد أشا  امن السرم  ل   ح ره إلس القدس عام 

ب ح قة ع ميلة ومد  لرين ل يلالسية والحنفيلة  اخلل الحلرم القد ل  وكنيلر 28(

 .ب1656(وا ح قان الس م ليهامن الس ماء ال ين عقد

ه ا ولم يقرصر از ها  الحركة الفكرية من مجالس عامة وح قان ع مية 

و د يس ع س مركز مدينة القدس لقط، مل إن ضواح  وقر  القدس كلان لهلا 

نصيب ل  ذلك الجانب، حي  عقدن الكنير من   ك الح قان الس مية لل  قلر  

والرل  كانلي  ب1657(لقلدس والل يللمجاو ة ومنها "قرية ج جون" الواقسة ملين ا

ال  قل أهمية عن ح قان القدس. و جلد  ا شلا ة هنلا إللس أن الحركلة الفكريلة 

لل  القلدس وقلد أالامها الركلو  وأالامها الجملو  ملن قبلل االحلرالل الصل يب  

، ب1658(ل قللدس مسللبب اهرمللام الغللزاة ماليللؤون السسللكرية والحرميللة والرجا يللة

ميللي المقللدس أسنللاء الللدلال عللن المدينللة  ومسللبب ا ريللها  الكنيللر مللن ع مللاء

. وكان من مين اليهداء البا زين ب1659(المقد ة ل  مواجهة الغزو الص يب  لها

                                                        
 .1586، ص4ابن العريب، أح ام القران، ق (1653)
 .101اْل وشي، املرجع السابق، ص (1654)
 .60املقدسي، مثري الغرام، ص (1655)
 .286العلم، ص . وينظر : العسلي، معاهد61، ص2م(، ج1974العواصم من القواسم، )طبعة اازائر،  (1656)
 .1609، ص4ابن العريب، أح ام القران، ق (1657)
 .24ابد املهدي، و. ابد االي ، اْلركة الف رية، ص (1658)
 .284، ص10ابن األيري، ال ام  يف ال اريخ، ج (1659)
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أمو القـا م مك  عبلد السلالم المقد ل ،  اويلة الحلدي  والملد س لل  القلدس، 

 .ب1660(ومسد أ را من قبل الغزاة الص يبيين قاموا مقر ه

تبيملقل ب نلبي  مةبيفص  ح ةبيفب بيجت ،بتبومخل بيبركةبيفن م ةبيفبف  عفبو  
هبب.بفقتب بيفصب  ح للبيفب  بتبيملقبل بأكثبربهلبرب492  دبيفش مبوهللي ةب  بتبيملقبل بدب مب

.بمثبدببب د بصببب ل بيف  بببلإلبيفنبببريببيإلسببب هل بهلبببربجليبببلكب(1661)   بببةبآالفبدببب ملبوفق بببه
لبصببفلف مبد ببلهل بةببلفر ب بب بً بب د بجليببل بًبب د بيمهلببةبإ بطريببقبيف صببركبفل،ببلبيمل بب ملب

 نبببلبألبه بببلبينب بببمبدمببب دبيفبببليرب نكببب كبمثبي  بببهبنبببلسبيفبببليرب نكببب بف ضبببن بأسبببسبيفل،بببل ب
ملليج بةبيفصب  ح ف.بوع بل بهبذهبيفل،بل بد ببىبيبلبيفق ئبلبصب يبيفبليربيميبليبكبهل سببسب

ب.(1662)هب583يفلوفةبيميل  ةكب،ىتبحترس ب  دبيفش مبو  تبيملقل بد ىبيلهبد مب

قلسةب،   بفكريةبو ق ف ةبنشعة.بفقبلبدالب ب صب حةبيفق ئبلبفش ل ب نله بيمللي ةبيمل
ص يبيفليربإ ب  تبيملقل بدلدبكحبريبهلبربيفن مب ءبويففق ب ءبيمف ضب بيفبيبلمبيدمنبةكبيفب

ةشببببببببببريرب/12ب–هبببببببببببب583سجبببببببببب بدبببببببببب مب/27ذكببببببببببرىبف  ببببببببببةبيإلسببببببببببريءبويملنببببببببببري بيفب
يفنبببريبب.بوأهلضبببىبصببب يبيفبببليرب ببب ريةبيفبد وفبببةبهل بببهبإلدببب د بيفعببب  مب(1663)م1187أوا/

ب.(1664)يإلس هل بف ملي ةبيملقلسةبإب يفةبيفتغ ريي بيف بأ،ل   بيفص  ح لل

وملبيكربص يبيفليربً ئبليةبد بكرايةباسدب ةبيفبف بللبيفقتب ابف  ب كب ب بكبب لبادبثب
هنضببةبفكريببةبود م ببةبكحببري .بينحثقببتبد ببهبدوسبيفن ببمبيفكثببري بيفبب ب بب له بممبب بكبب لبفببهبأ ببربيفب

.بكمب بإلب(1665)ويففق ب ءبويفقضب  بهلبربفت بهللابيفح بليلبيإلسب هل ةبيستقع ببكثريبهلربيفن م ء
هببذهبيملببليس بدم ببتبد ببىبةثق ببهللابيف بب  بوةقليببةبيفنق ببل بيفبنفلسبب مكبفلسبب متبيفبحتق ببقب
 بب ءبهلببربيفل،ببل بيففكريببةبممبب بكبب لبفببهبأ ببربكحببريبيفب  بب ءباتمببمبًببليبهلتم سببابيسببتع تبألب

                                                        
 .166، ص6الس عاع، األنساب، ج (1660)
 .14م(، ص1980غوامنة، و. يوسف، بيم املقدك يف اْل لة ال،ليبية األوىل، )ا ان،  (1661)
 .82ابن شداو، النواور السلطانية، ص (1662)
، 11. وينظلللر : ابلللن األيلللري، ال امللل  يف ال للللاريخ، ج236، ص3ابلللن قاضلللي شلللهبة، عريلللخ ابلللن قاضللللي شلللهبة، ج (1663)

 .554ص
 .38، ص6ابن تغري بروي، النجوم الزاهرة، ج (1664)
 .232ابن جبري، الرحلة، ص (1665)
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د بىبيف ببليءكبفصب  بيالنتصبب سبيتغ ب بد بىبهلبب بكب لبيت ببلدهبهلبربأالعبب سبديال  بةبوال سج ببةب
ب.(1666)يفن كريبةقلمبد م بوي ده سبفكري

بلب بب مبيميل  بللبيفلسيسبب  بيفلي  بةبويف غليببةكبو نضب مب بب مبيفلسيسب  بيفنق  ببةبب ًو
.بفم بببلك مبأ،ببب طليبأنف ببب مب بببري ب(1667)ك مل بببابيملنظبببمبد  بببىبوي  ببببهبيمل بببابيف  صبببربديود

يفبفت بهللابيفن بلمبيفلي  بةبود بلمبيف غبةببيفن م ءبويففق  ءبيفب ىتبيفن لم.بووضنتبيملصب ف  
.ب(1668)ويفن ببلمبيفنق  ببةبويفن ببلمبيإلن بب ن ةكبويسببتل ر بيمللي ببةبيملقلسببةب ببري بهبب الءبيفن مبب ء

ببلب  غبببتبيب ببب  بيففكريبببةبويفن م بببةبيفبيمللي بببةبيملقلسبببةبأ هبببىبأدويسهببب كبوأصبببح تبيمللي بببةب ًو
نصببربيميببليببالصلصبب ةب نببلبيملقلسببةبهلببربهلريكببزبيإل ببن تبيفن مبب بويففكببريبويبضبب سيبيفبيف

هببببببكبوه بببببر بد مببببب ءبيفنبببببريربإ ب ببببب دبيفشببببب مبو  بببببتبيملقبببببل ب656سبببببقلطب غبببببليدبدببببب مب
ب.(1669)ويفق هر 

ويهلتبب   بهببذهبيففببرت بافتلسببمبيفبإً هلببةبيمل س بب  بيفن م ببةبهلببربهلببليس بودوسب،ببليثب
وأس عببةبوال نقببب وي بو ويايبو ريهببب كب، ببثبينتشبببر بيفب بببىتب قبب تبيفبببلطربيفنبببريببيإلسببب هل ب

حري.بوأصح تبهلروكبون    لسكبو  سىكبو ًر بلكبويفقب هر كبو غبليدكبودهلشبقكبو، ب كبيفك
رطحةكبةنجب نشري بيمل س   بيفن م ةبوأبدبليدب فبري بهلبربيفن مب ء.بوملب ويفقل كبوهلكةكبًو
ةكببربإً هلببةبهببذهبيمل س بب  بً ئمببةبد ببىبيملببللبيفكببربىب بب بش ببتبيملببللبيفصببغري بيفبيفنبب ملب

بيملليس بافن لمبيفلي  ةبود لمبيبليثبويفن لمبيف غلية.بكبويهتمتبهذه(1670)يإلس هل 

بببلبظ بببربف ببب بيفبيفقبببرلبيسببب هلسبي  بببريبيفبيفقبببل بدبببلدبهلبببربيفن مببب ءبويمل س ببب  ب ًو
يفن م ببببةكبفقبببببلبكبببب لبف  ببببب بديسبف ن ببببمبأيضببببب ةكبوهبببب بفبببببرتبفببببليسبيبكمبببببةبيفبببب بأس بببببتبيفب

                                                        
 .23، ص1الدول ني، جأبو شامة، ك اب الروض ني يف أخبار  (1666)
 .82ابن شداو، امل،در السابق، ص (1667)
 .498، ص3ابن قاضي شهبة، عريخ ابن قاضي شهبة، ج (1668)
 .12م(، ص1980ااشور، سعيد، أضواء جديدة الى مدينة القدك يف ا،ر سالطني امل اليك، )ا ان،  (1669)
 .5جووة، و. صاوق، املدارك الع،رونية يف بالو الشام، ص (1670)
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لبأنشله بيفف طم للبف شربهلذهح مكبد لهل بك نتبيفقبل بي(1671)هلصر  نبةب بمبيفبذفبابكبًو
ت. بيفًل

وك لبهلربهلظ هربي ده سبيبركةبيفن م ةبيفب  تبيملقل بألبحتلابيمل ب لبيمًصبىبإ ب
.بونشبل بصبب  ب بفبيمل س ب  بيفن م ببةب(1672)ج هلنبةبإسب هل ةبهلبمبهلبب بأببقب بهبهلببربهلن هبل

يملخت فةبيفبيمًع سبيفنر  ةبيإلس هل ةبآنذيككبفك نبتبيفصب ةب بفبيمل ب لبيمًصبىبيفب  بتب
قببل بويمللسسببةبيف ظ هل ببةبيفب غببليدكبملبدببلديةبكحببرييةبهلببربفق بب ءبيفنببريربيفببذيربدسسببليبأوبيمل

.ب(1673)ّدسسبببليبيفبيف ظ هل بببةبيفب غبببليدبًبببلهلليبإ ب  بببتبيملقبببل بوأًببب هلليبف  ببب بيلسسبببللبيففقبببه
.بوكبببذفاب(1674)وكببب لبيفبيمل ببب لبيمًصبببىبالزينبببةبكتببب بكحبببري بكغبببريهبهلبببربيملريكبببزبيفن م بببة

ب.(1675)يبيبركةبيفشنريةبويف ثريةبيفبد ق لب ف  عفي دهر بيب   بيمد  ةبأ

فقببببلب ق ببببتبيفقببببل بهلركببببزيةبف سببببتقع ببيففكببببريبويفثقبببب يفبوكبببب لبف ن مبببب ءبويففق بببب ءب
كبوكثبببر ب، قببب  بيفبببلس بويمببب فسبف ن مببب ءب(1676)ويملفكبببريربويفشبببنريءبدوسبكحبببريبيفبيفقبببل 

لبوصهللابيفر، فةبي ربيفنبريببيفبس، بةبإ ب (1677)أكرببدف  بد ىبذفا  بتبيملقبل بة باب.بًو
ب.(1678)يم فسبيفن م ةبو، ق  بيفلس 

كذفاب، ق  بيمل  ظر بيف بك نتبةنقلب بفبيملبذيه بيملخت فبةبفك نبتبة بابيمب فسب
هلربأهمبيم فسبيفن م ةبويففكريةكبوملبةقتصربا فسبيمل  ظر بد بىبد مب ءبيفقبل بفقببلكب ب ب

ب.(1679)هلربك فةبيمًع سبيإلس هل ة

                                                        
 .18. ابد املهدي، و. ابد االي ، اْلياة األوبية يف الشام، ص4لدي، املعاهد امل،رية يف بيم املقدك، صاخلا (1671)
 .18اطية، سلي ان دسحاق، عريخ ال عليم يف فلسطني من الف ح العريب دىل اخر اهد األيوبيون، ص (1672)
 .5اخلالدي، املرجع السابق، ص (1673)
 .192، ص6الي، حم د كرو، خط  الشام، ج (1674)
. ابللد املهللدي، و. ابللد 160، ص13. ايقللوت اْل للوي، معجللم األوابء، ج183املقدسللي، أحسللن ال قاسلليم، ص (1675)

 .19االي ، اْلياة األوبية يف الشام، ص
 .17ابن العريب، العواصم من القواصم، ص (1676)
 .60املقدسي، مثري الغرام، ص (1677)
 .17ابن العريب، امل،در السابق، ص (1678)
 .107، ص1ران، قأح ام الق (1679)
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ل بهل بببب سيةبوهلركببببزيةبيشببببمبيففكببببربيفبيبضبببب س بيفنر  ببببةبفكبببب بهلبببب بةقببببلمكبأصببببح تبيفقبببب
يإلسبب هل ةكبيقصببلهبكبب بيفن مبب ءبويففق بب ءبويفقضبب  بويملفكببريربهلببربك فببةبيمًعبب سبف    ببليبهلببرب

ببلبسبب همبد مببب ءب  ببتبيملقببل بأيضبب ةبيفب(1680)د ببلمبهببذيبيملركببزبيبضبب سيبيفكحببريبيمل ببم .بًو
زوبيفصبببب  ىبد ببببىبيمللي ببببةبيفببببلف تبدببببرب  ببببتبيملقببببل بويستشبببب لبهلبببب  مبيفكثببببريبأ  بببب ءبيفغبببب

كم بذكرلبيفبيففص بيفث  بهلربيفح ببيفث  بهلربهذهبيفلسيسةبيفبةريجمبسجب اببب(1681)يملقلسة
ويفبذيب بب(1682)هبب(492يفقض ءبونبذكربه ب ب)يفق ضب بهلكب بدحبلبيف ب مبيمنصب سيكب كب

ت هبهلربًح بيفغزي بيفص  ح  بر. بأسرهبًو
 ت المقدس :المراكز العلمية والفكرية والثقافية في بي -

كاني القدس من أهم مراكز السطاء الفكري المرميز ل  الحياة الفكرية الر  قامي ع يها الحها ة السرمية ا  المية ل  حقبها 

م الكريالملر فة، لالرس يم يرم ل  المساجد، والس ماء يقصدون المساجد لرس يم الناس ال ين كانوا يقب ون ع س الس ـم امرناال  ألوامر القرآن 

 والسنة النبوية.

ولهال  عن المساجد، كاني هناك المجالس اللااة وميون الس مـاء والوز اء، لكاني أهم ح قان الد س  سقد ل  المساجد. ل سب 

المسجد  و ا  هاما  ل  مهمة الرس يم والرنقي  والمناظرة حرس مداية القرن اللامس الهجري ومسدها انريرن المدا س كمؤ سان 

 س الر م من وجو  المدا س، ا رمر الرد يس ل  المسجد األقصس كما كان مالسام). ومق  المد  ون يد  ون ل  ح قان  س يمية. وع

عند أعمدة المسجد  اخل الحرم القد  . وأضي  عد  كبير من المصاطب إلس المصاطب الموجو ة  اخل الحرم القد   اليري ، 

دن مؤ سان أخر  ه  الرمط، واللوان)، والزوايا.لهال  عن وجو   و  ل قراءآن والحدي  ومراكز ا ج   لرس يم والسبا ة والرهجد، ون

وقد شكل المسجد األقصس، كغيرا من المساجد الكبيرة ل  األقطا  ا  المية، مركزا  ل حياة الفكرية وال يمكن أن  نرسش الحياة 

ب ل مدا س، لهال  عن المكربان اللااة ماأل ر الفكريـة الر  مركزها المسجد  ون وجو  الكرب والملطوطان وخزاين الكر

 المقد ية القديمة.

 و نرناول ه ا المؤ سان ل  ه ا الفصل، وه  ب

                                                        
 .182املقدسي، امل،در السابق، ص (1680)
 .284، ص10ابن األيري، ال ام  يف ال اريخ، ج (1681)
، 1م، ج1973. وينظلللللر : العلي لللللي، األنلللللس االيللللل ،   203، ص20ابللللن اسلللللاكر، عريلللللخ مدينلللللة ومشلللللق، ج (1682)

 .436ص



 

 259 

 أوال  : المساجد :

كان المسجد المركلز الرييسل  ل رس ليم لل  الد  ا  لالم منل  عهلد النبل  

)وك لك الل فاء الراشدون ممن عينوا الوعاظ ب1683(ب، لكان له ح قان الس م ،

المساجد ليكونوا أول المد  ين. لكانلي ملا ة  لد يس ع لوم القلرآن الكلريم ل  

والحدي  النبوي اليري ، ومسدها ع لوم ال غلة، ومسلدها ع لم الرلا ي ، ومسلال 

 ، ه  الموا  الر   د س ل  المساجد.ب1684(الس وم األخر 

 .ب1685(وقد و   ذكر المسجد ألهميره ل  القرآن الكريم

. ب1686(جلدا  لل  المسلاجد ولهل ها وأحكامهللاوهنلاك أحا يل  نبويلة كنيلرة 

لكللان المسللجد ضللرو ة  ينيللة وضللرو ة ع ميللة وضللرو ة  يا للية وضللرو ة 

اجرماعيللة، لقللد ا للرلدمه المسلل مون للل   سللير شللؤونهم السامللة، وكانللي  و ا  

ل قهللاء حرللس يكللون القهللاء مسيللـدا  عللن  للأسير الدولللة و جالهللا لكللان مقللرا  

ا مبدأ إجراء القهاء ل  المساجد، ولم ينيئ ل رقاض ، لالقهاة هم ال ين قر و

 .ب1687(القهاة  و ا  لهم مل ا ل وا مجالسهم ل  المساجد حصرا  

وألن المسلاجد، ا للل ن كمساهلد ل س للم لقلد ضللمن ذللك كفللاءة الس ملاء مللن 

، لقللد كللان ع للس الس مللـاء أن ب1688(ناحيللة، وحريللة أهللل الس للم مللن ناحيللة أخللر 

. والسلالم ا  لالم  ب1689(هم أمام طالمهلميواا وا الد س ليحالظوا ع س مكانر

يفلر مالقهاء ألنه كان ل  المسجد، ويفلر مالس م ألنله كلان مالمسلجد، ويفللر 

مأعالم قراء القرآن، ويفلر مالصالحين ملن الزهلا  والمرصلولين مملن    لوا 

مالمساجد، لهؤالء جميسا  كانوا يمن ون مؤ سان إ المية عاملة احرفظلي مقلوة 

 .ب1690(ل  يدهاوعظمة ا  الم 

                                                        
 ، ابب العلم.22، ص1صحيح الب اري، ج (1683)
 .41، ص4ار بذكر اخلط  واآلار، جاملقريزي، املواا  واالا ب (1684)
. سلورة اإلسلراء، 22. سلورة اْللا، اآليلة 2. سلورة البقلرة، اآليلة 17. سورة اإلسراء، اآليلة 18سورة ال هف، اآلية  (1685)

 .24. سورة النور، اآلية 1اآلية 
 .420ينظر تف،ي  ذلك في ا ك به الزركشي، أاالم املساجد، ص (1686)
، 2. العلللي، أمحلد صللاحل، ت للوين الدولللة وتنظي هللا، م35م(، ص1981)ال ويللم،  مل نس، و. حسللني، املسللاجد، (1687)

 .47م(، ص1982. صبيح، نبي  أمحد، الرتبية يف اإلسالم ووور املسجد فيها، )جامعة قطر، 430ص
 .37م نس، و. حسني، املرجع السابق، ص (1688)
 .30الدوري، و. ابد العزيز، ال  وين ال اراي لامة العربية، ص (1689)
 .219اا يلي، و. رشيد ابد هللا، عريخ الدولة العربية اإلسالمية، ص (1690)
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لالس مللاء مللن الرحالللة المسلل مين منللل (المقد لل ب و(امللن جبيللرب و(امللن 

مطوطللةب و(امللن السرملل ب، كللانوا إذا نزلللوا م للدا  ا جهللوا إلللس المسللاجد لللو ا  

. لالمسلاجد لهلال  علن ب1691(ألهميرها الدينية والفكرية واالجرماعية والسيا ية 

مين المسل مين، ليهلا يجرمسلون  أنها مراكز ل سبا ة ول س م، كاني مراكز ا صال

 وييسرون مأنهم أمناء أمة واحدة ه  أمة ا  الم.

 . المسجد األقص  :1

يسد المسجد األقصس أول المؤ سلان ا  لالمية الرل  انط ل) منهلا شلسال 

، وكللان المسللجد األقصللس يط لل) ع للس مللا  اخللل السللو  أي ب1692(الس للم والفكللر

 .ب1693(ومنامر ومصاطب  ـو  الحرم اليري  من مساجد وقباب وأ وقة

ب، عنللدما جللاء منفسلله إلللس المدينللة لقللد أمللر الل يفللة عمللر مللن اللطللاب (

المقد للة، أمللر مرنظيلل  الصلللرة الميللرلة و للاحة األقصللس، سللم منللس مسللجدا  

 .ب1694(ب ومسراجهاغيرا  عند مسر  النب  (

ومسللد الصللحامة والرللامسين، جللاء خ فللاء منلل  أميللة وأمللدوا اهرمامللا  خااللا  

األقصس لبنوا ليه الصلرة الميرلة والمسجد األقصلس لل  عهلد عبلد مالمسجد 

. وقيل إنه مدأ مبنلاء القبلة ع لس الصللرة علام ب1695(هـ72الم ك من مروان عام 

، وأول ما منس نموذجا  اغيرا  ل قبة الر  هل  شلرق  قبلة الصللرة ب1696(هـ66

  . لكان المسلجد األقصلس وملا يهلم  اخلل  لوب1697(ا ن يقال لها قبة الس س ة

الحلرم القد لل  المسهللد الس ملل  الكبيللر الوحيللد للل  القللدس للل  القللرون األ مسللة 

 .ب1698(األولس ل هجرة

 هـ( :( )16. جامع عمر بن الخطاب )2

                                                        
 .17م(، ص1973ابد العزيز، حم د اْلسيين، اْلياة العل ية يف الدولة العربية اإلسالمية، )ال ويم،  (1691)
 .68، ص1م(، ج1999العلي ي، األنس االي ، م  بة ونديس، )اخللي ،  (1692)
 .386، ص1، املرجع نفسه، جالعلي ي، األنس االي  (1693)
 .26. وينظر : العسلي، معاهد العلم، ص236، ص1السيوطي، دخاف األخ،ا، ج (1694)
 .3. وينظر : جنم، كنوز القدك، ص299املقدسي، مثري الغرام، ص (1695)
 .102، ص2. اخلليلي، جعفر، موسواة الع بات املقدسة، ج241، ص1السيوطي، دخاف األخ،ا، ج (1696)
 .401، ص1األنس االي ، املرجع السابق، جالعلي ي،  (1697)
 .61، ص2ابن العريب، العواصم من القواسم، ج (1698)
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ب أقيم ه ا الجامع ل  المكان ال ي ا س ليه الل يفة عمر ملن اللطلاب (

 .ب1699(هـ16ل  القدس مسد الرحرير ا  الم  عام 

هلـ 589جامع من  نيلأ ه وقلد جلد وا منلاءا علام وقد اهرم المس مون مه ا ال

هللـ للل  السصللر 870، و للم إعللا ة منللاء ما نرلله عللام ب1700(للل  السصللر األيللوم 

 .ب1701(المم وك 

 : (1702). جامع المغاربة )القرن األول الهجري(3

بهللو  يلير المصللا   إللس أن الل يفللة الراشللد  ليدنا عمللر ملن اللطللاب (

ألنله قريلب ملن  ب1704(المغا ملة ، و لم  مجلامعب1703(أول من منس هل ا الجلامع

 ماب المغا مة مالقدس اليري .

، وهل ا ب1705(وييير طلراز منلاء الجلامع إللس أنله جلد  لل  السهلد السنملان 

واض  من النقش الكرام  المكروب ع س الرخام مأع س مدخ له، وكلان ذللك لل  

. ب1706(هلـ1288عهد الس طان عبد السزيز خان املن  ل طان محملو  خلان علام 

س أن هناك (مسجد الحيانب الر  أو   ه المصا   الرا يلية  مما ونيير هنا إل

 .ب1707(يكون ه ا الجامع نفسه

 : (1708). )الجامع العمري الكبير(4

، ويقللع ب1709(أنيللئ هلل ا الجللامع للل  لرللرة إ للالمية قبللل السصللر األيللوم 

مقاملللـل كنيسلللة القياملللة وع لللس مسلللد علللدة أمرلللا  ملللن  لللاحرها الكبلللر  لللل  

 .ب1710(القدس

                                                        
 .104. جنم، كنوز القدك، ص380، ص1العلي ي، األنس االي ، املرجع السابق، ج (1699)
ب.36. العسلي، معاهد العلم، ص381، ص1م، ج1999العلي ي، األنس االي ،    (1700)
 .99-98يخ القدك، صالعارف، املف،  يف عر  (1701)
 .102، ص1. الدابغ، بالوان فلسطني، ج15، ص2العلي ي، األنس االي ، املرجع السابق، ج (1702)
 .153، ص1ابن فق  هللا الع ري، مسالك األب،ار، ج (1703)
 .388. جنم، كنوز القدك، ص15، ص2العلي ي، األنس االي ، املرجع السابق، ج (1704)
 .496. العارف، املف،  يف عريخ القدك، ص153، ص1األب،ار، ج ابن فق  هللا الع ري، مسالك (1705)
 .80. العارف، عريخ اْلرم القدسي، ص15، ص2العلي ي، األنس االي ، املرجع السابق، ج (1706)
 .388. جنم، كنوز القدك، ص99، ص2العلي ي، األنس االي ، املرجع السابق، ج (1707)
 .294. وينظر : جنم، كنوز القدك، ص301، ص2ج العلي ي، األنس االي ، املرجع السابق، (1708)
 .212. وينظر : العارف، املف،  يف عريخ القدك، ص153، ص1ابن فق  هللا الع ري، مسالك األب،ار، ج (1709)
 .102، ص1. وينظر : الدابغ، بالوان فلسطني، ج178العارف، عريخ مدينة القدك، ص (1710)
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هـ، وهل ا واضل  ملن 878سنمان   م  رميم ه ا المسجد عام ول  السهد ال

 .ب1711(النقش الموجو  ع س البالطة الرخامية لوق مامه اللا ج 

 : (1712). مسجد الحيات )في القرن األول للهجرة(5

. ومللن ب1713(بهللو مسللجد قللديم منسللوب إلللس  لليدنا عمللر مللن اللطللاب (

 .ب1714(مةالمحرمل أنه من أسر البناء األموي ويجاو  ماب المغا 

                                                        
 .294. جنم، كنوز القدك، ص99، ص2م، ج1999العلي ي، األنس االي ،    (1711)
 .99، ص2العلي ي، األنس االي ، املرجع نفسه، ج (1712)
. ول للن اإلطللالع الللى صللورة 393. جنللم، كنللوز القللدك، ص99، ص2العلي للي، األنللس االيلل ، املرجللع نفسلله، ج (1713)

 (.178املسجد ابألير )
. جنلللم، كنلللوز 90اْلللللرم القدسلللي، ص. العلللارف، عريلللخ 153، ص1ابلللن فقللل  هللا الع لللري، مسلللالك األب،لللار، ج (1714)

 (.174، األير )388القدك، ص
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 : (1715). جامع المولوية 6

كاني مداية مناء ه ا الجامع لل  القلرن الراملع الهجلري، سلم و لع مطلراز 

جديلللد ملللن قبلللل قومنلللدا  للللواء القلللدس أي حلللاكم القلللدس السنملللان  لللل  علللام 

. وأالللب  خاالللا  ل طريقلللة المولويلللة نسلللبة إللللس أ بلللال الرامطلللة ب1716(هلللـ995

. و قلع محلا ة السلسدية لل  ب1717( لهلمالمولوية الل ين ا لل وا هل ا الزاويلة مقلرا  

، يقيم ليها المريدون المنرسبون إلس الطريقة، و خ ي ه ا الطريقة ب1718(القدس

. وما كا  ينقهل  ع لس  أ ليس ب1719(هـ925إلس القدس ل  أيام السنمانيين عام 

هلل ا الطريقللة مهللع  للنوان ألن  للالطين منلل  عنمللان كللانوا يؤيللدونها، لقللد 

للل  مريللدوها لهللا مكانللا  مالقللدس أ للموا (اللانقللاا ا سسللـي وزا  انريللا ها وا 

 المولويةب.

وهلل ا المبنللس يركللون مللن طللامقين مللن البنللاء كللان أولهمللا كنيسللة القديسللة 

، والطام) النلان  لسلكن ب1720((أ نسب الر  كاني ل ص يبين سم حول إلس مسجد

 .ب1721(المريدين من الطريقـة المولوية ل  السهد السنمان 

 : (1722)ي القرن الخامس للهجرة(. مسجد  الحريري )ف7

 م  ه ا المسجد مالمسجد الحريلري نسلبة لملن قلام مرلرميم هل ا المسلجد 

، لكللن إنيللاء هلل ا ب1723(هللـب886السللالم (شللمس الللدين إمللراهيم الحريللري، ن، 

، و رميملللله كللللان للللل  السصللللر ب1724(المسللللجد كللللان مدايللللة السصللللر األيللللوم 

ليله الصل وان اللملس  . وكان ه ا المسلجد مسلجدا  علامرا   قلامب1725(المم وك 

 .بب1726((ممدينة ميي المقدس

                                                        
 .53النابلسي، ابد الغين، امل  ار من اْلقرة األنسية، شر  : دحسان الن ر، ص (1715)
 .53النابلسي، ابد الغين، املرجع نفسه، ص (1716)
 .341. العسلي، معاهد العلم يف بيم املقدك، ص500العارف، املف،  يف عريخ القدك، ص (1717)
 .367. وينظر : جنم، كنوز القدك، ص500العارف، املرجع نفسه، ص (1718)
 .53النابلسي، ابد الغين، املرجع نفسه، ص (1719)
 .500العارف، املف،  يف عريخ القدك، ص (1720)
 .367. جنم، كنوز القدك، ص339العسلي، معاهد العلم يف بيم املقدك، ص (1721)
 .205م، كنوز القدك، ص. جن118، ص6الي، حم د كرو، خط  الشام، ج (1722)
 .255العارف، املرجع السابق، ص (1723)
 .292، ص1الدابغ، بالوان فلسطني، ج (1724)
 .205. جنم، كنوز القدك، ص194العسلي، معاهد العلم يف بيم املقدك، ص (1725)
 .152، ص2ابد املهدي، ابد االي ، املدارك يف بيم املقدك، ج (1726)
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 هـ( :590. مسجد النساء )8

هلـ، 583مسد أن حر  الس طـان االح اللدين األيلوم  ميلي المقلدس علام 

أزال مكانا  لطسام لر ان الهيكل وحول ه ا المكلان إللس مسلجد علر  ممسلجد 

من جلدا  ، ويقع إلس الزاوية الجنومية الغرمية من  و  الحرم أي ب1727(النساء

. ول  وقرنـا الحاضر ييكل القسم الجنلوم  ملن المسلجد ب1728(المسجد األقصس

مقللرا  ل مرحلل  ا  للالم ، والقسللم اليللرق  مللن المسللجد مقللرا  ل جنللة أعمللا  

 .ب1730(، والقسم األو ط مكانا  لمص س ل نساءب1729(المسجد األقصس

 : (1731)هـ(595. مسجد ولي هللا محارب )9

هلـ لل  السصلر األيلوم ، 595محلا بب علام أنيأ هل ا المسلجد (ولل  هللا 

 وأوق  ع يه أوقالا  كنيرة.

 : (1732)هـ(598. مسجد الجراحية )10

أقيم المسجد ع س الزاوية الجراحية أو المد  ة الجراحية ل  ح  اليلي  

جللراح مالقللدس. واللاحب الوقلل  هللو (األميللر حسللام الللدين حسللين مللن شللر  

اللالح الللدين ومللدلون للل  هللـب أحللد أمللراء 598الللدين عيسللس الجراحلل ، ن، 

. ويقع ل  الجهة الجنومية الغرمية من الزاوية الجراحيلة، ب1733(زاويره مالقـدس

 .ب1734(هـ1313و م  جديد مناء المسجد عام 

 ثانيا  : المدارس :

 جد  ا شا ة هنا إللس أن موضلول الملدا س لل  ملال  اليلام ميلكل علام 

 الم من أيام الرومان وميي المقدس ميكل خاص، هو قديم ل  حقبة ما قبل ا 

والبيللزنطيين. و يللير المصللا   إلللس أن مد  للة ميللرون إحللد  أ مللع مللدا س 

ميللهو ة للل  الدولللة الرومانيللة و هللدمي   للك المد  للة قبللل ا  للالم مسللبب 

                                                        
 .153، ص1،ار، جابن فق  هللا الع ري، مسالك األب (1727)
 .13، ص2م(، ج1973العلي ي، األنس االي ، طبعة م  بة ا  س ، )ا ان،  (1728)
 .70. وينظر : العارف، عريخ اْلرم القدسي، ص496العارف، املرجع السابق، ص (1729)
 .109. جنم، كنوز القدك، ص10ابد املهدي، ابد االي ، اْلركة الف رية يف ظ  املسجد األق،ى، ص (1730)
 .110جنم، كنوز القدك، ص (1731)
 .113. جنم، كنوز القدك، ص100، ص2م، ج1999العلي ي، األنس االي ،    (1732)
 .343. العسلي، معاهد العلم يف بيم املقدك، ص101، ص2العلي ي، األنس االي ، املرجع نفسه، ج (1733)
. العسلللي، 500القللدك، ص . العللارف، املف،لل  يف عريللخ101، ص2العلي للي، األنللس االيلل ، املرجللع نفسلله، ج (1734)

 .106أجداوان يف يرإ بيم املقدك، ص
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. وكاني ال غلة الال ينيلة لسلان الس لم لل    لك ب1735(الزلزال ال ي ضرب المدينة

 ر هم الس مية.المد  ة، الر   لر  منها أناس كاني لهم شه

وكان الس م يد س قديما  لل  أ ملع ملدا س (القسلطنطينية، وا  لكند ية،  

و ومية، وميرونب وقد أنيأ الروملان مد  لة لل  قيسلا يه مف سلطين وأخلر  

كما كان ل   لزة مف سلطين  ب1736(ل  أسينا، ول  ايدا مد  ة حكمة ذان شأن

، ومد  لة حلران ب1737(مد  ة قديمة، كمـا كان ل  أ يحا مد  ة أ سلها أي يلا

الر  أنيأها السريان وخرجي  جاال  شاميين ومد  لة نصلبين الرل  از هلرن 

 .ب1738(ل  القرن اللامس الميال ي

أة ـلللل  ا  لللالم ا لللرلدم المسلللجد كمسهلللد ل رس للليم لنيلللأ الرلللد يس منيللل

ب، ، لكللان جماعللة مللن الصللحامة يس مللون للل  مسللجد الر للول (ب1739(ا  للالم

أمل  عبلد اللرحمنب. ومقل  الرلد يس لل  المسلاجد ومنهم (أمو عنمان  ميسة من 

. واخر للل  المؤ خلللون لللل  نيلللأة الرسلللمية األوللللس ب1740(قايملللا  قرونلللا  طوي لللة

، لبنيللي ب1741(ل مللدا س لقيللل الللبسال أنهللا نيللأن للل  القللرن الرامللع الهجللري

الرللل  مناهلللا (أملللو مكلللر البيهقللل ، ن،  ب1742((المد  لللة البيهقيلللةب لللل  نيسلللامو 

اميللةب لل  مغللدا  (نسللبة إللس نظللام الم للك، ن، ، و(المد  للة النظب1743(هلـب458

 .ب1744(هـب485

وللل  القللرن الرامللع الهجللري، يلل كر أن هنللاك مد  للة الفللاطميين أو  ا  

هللللـ قللللرب  للللو  400الس للللم الفللللاطم  الرلللل  أنيللللأها الحللللاكم مللللأمر هللا عللللام 

 .ب1745(القدس

                                                        
 .10، ص 4الي، حم د كرو، خط  الشام، ج (1735)
 .12، ص 4الي، حم د كرو، املرجع نفسه، ج (1736)
 .12، ص 4الي، حم د كرو، خط  الشام، ج (1737)
 .13، ص 4الي حم د كرو، املرجع نفسه، ج (1738)
 ، ص5ابن خل ان، وفيات األايان، ج (1739)
 .8املقدسي، أحسن ال قاسيم، ص (1740)
 .8املقدسي، امل،در نفسه، ص (1741)
 .314، ص1املقريزي، اخلط ، ج (1742)
 .255، ص 2السيوطي، حسن ا اضرة، ج (1743)
 .5،ص3السب ي، طبقات الشافعية، ج (1744)
 .165املقدسي، امل،در السابق، ص (1745)
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وأ سي المد  ة النصرية لل  ميلي المقلدس ل يلالسية (نسلبة إللس اليلي  

، ومد  للة أملل  عقبللة ب1746(هللـب490يم نصللر اليللالس ، ن، نصللر مللن إمللراه

. ومسد أن حلر  الالح اللدين ميلي المقلدس علام ب1747(ل حنفية ل  ميي المقدس

 .ب1748(هـ أنيأ ليها المدا س واللوان) المرسد ة583

وزا  انريللا  المللدا س للل  ميللي المقللدس للل  السصللر األيللوم  وقللل للل  

لس ماء واأل ماء من المغرب . لأاب  ميي المقدس قب ة اب1749(السصر المم وك 

 .ب1750(والميرق ا  الم  ومركز إشسال لكري وحها ي ل  مال  اليام

 . مدرسة بيت المقدس :1

 للب) أن  حللدسنا عللن أهميللة هلل ا المد  للة للل  المسللجد األقصللس، والرلل  

 رجع إلس لررة مرقدملة إللس حقبلة اللالللة الراشلدة لل  عهلد الل يفلة عملر ملن 

 .ب1751(باللطاب (

 : (1752)هـ(395رسة الفاطمية أو دار العلم الفاطمية ). المد2

(أمو ع   المنصو  من السزيز ماا،  -عندما  ولس الل يفة الحاكم مأمر هللا

. أمللر ب1753(هللـب411-هللـ386هللـب للل  الفرللرة الرلل  حكللم ليهللا الللبال  (411ن، 

، وكللان مللن لروعهللا  ا  الس للم للل  ب1754(مننيللاء  ا  الس للم الفللاطم  للل  مصللر

 .ب1755(ميي المقدس

وعندما احرل الغزاة الص يبيون ميي المقدس،  وق  نيلاط هل ا المد  لة 

 .ب1756(أي  ا  الس م الفاطم 

                                                        
 .34، ص2م، ج1973العلي ي، األنس االي ،    (1746)
 .314، ص3امل،در السابق، ج املقريزي، (1747)
 .145ابن الع او، الف ح القسي يف الف ح القدسي، ص (1748)
 .107، ص1، ف1ابن س ران، األاالق اخلطرية يف ذكر أمراء الشام واازيرة، ج (1749)
 .157، ص1ابن فق  هللا الع ري، مسالك األب،ار، ج (1750)
 ينظر : الف،  الثالث من الباب الثاع من هذه الدراسة. (1751)
 .47. وينظر : العسلي، معاهد العلم، ص105، ص4القلقشندي، صبح األاشى، ج (1752)
 .244هل(، ص400-381الذهيب، عريخ اإلسالم، حواوث ) (1753)
 .222، ص4ابن تغري بروي، النجوم الزاهرة، ج (1754)
 .47. العسلي، معاهد العلم، ص131العارف، املف، ، ص (1755)
 .156م،ر والقاهرة، صالسيوطي، حسن ا اضرة يف أخبار  (1756)
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وكاني ه ا المد  ة مركلزا  مهملا  ملن مراكلز الحركلة الس ميلة والفكريلة 

 .ب1757(ل  ميي المقدس الر   سقد ليه المناظران و كنر ليها المجالس

 : (1758)هـ(450. مدرسة أبي عقبة )3

 .ب1759( حدسنا عن ه ا المد  ة، وأشرنا إلس نيأ ها والنياط ليها ب) أن 

 .(1760)هـ(600. المدرسة األمجدية، أو المدرسة الحنفية )4

 ميي مالمد  ة األمجدية نسبة إلس (مجلد اللدين حسلن ملن السلا ل شلقي) 

. و لصصلللي ب1762(هلللـب  لللم إنيلللاؤها600ولللل  علللام ( ب1761(الم لللك المسظلللمب

، ب1763(نهللا كانللي  سللمس مالمد  للة الحنفيللةالمد  للة مرللد يس الفقلله الحنفلل  أل

.  قلع ب1764(وكان يد س ليها (شلهاب اللدين البغلدا ي الميلهو  مالفقله الحنفل ب

، وعنلدما  لول  الم لك األمجلد لل  ب1765(ه ا المد  ة ل  ماب الحلرم اليلري 

 .ب1766(القدس و لن ل  المد  ة

، ب1767(لقد قامي ه ا المد  ة مدو ها الفكري والس مل  لل  ميلي المقلدس

 .ب1768(ااة ل  الفقه الحنف  ل لك وافي مالمد  ة الحنفيةوخ

وهناك من الباحنين من ير  أن ه ا المد  ة (والمد  ة المسظميةب ه  

واحلدة وال نس للم عنهللا  للو  أن السلليد جلا  هللا ال طفلل  كللان مد  للا  مهللا وكللان 

 .ب1769(مروليا  أوقالها

                                                        
 .222، ص4ابن تغري بروي، امل،در السابق، ج (1757)
 .416. وينظر : جنم، كنوز القدك، ص64ابن العريب، رحلة ابن العريب دىل املشرق، ص (1758)
 ينظر : الف،  الثالث من الباب الثاع من هذه الدراسة. (1759)
 .211، ص4ابن واص ، مفرج ال روب، ج (1760)
 .67الى الروض ني، ص أبو شامة، الذي  (1761)
 .211، ص4ابن واص ، مفرج ال روب، ج (1762)
 .17أبو شامة، الذي  الى الروض ني، ص (1763)
 .211، ص4ابن واص ، امل،در السابق، ج (1764)
 .190العسلي، معاهد العلم، ص (1765)
 .171، ص6ابن تغري بروي، النجوم الزاهرة، ج (1766)
 .417. جنم، كنوز القدك، ص394، ص1املقدك، ج ابد املهدي، و. ابد االي ، املدارك يف بيم (1767)
 .417. وينظر : جنم، كنوز القدك، ص270، ص4ابن واص ، امل،در السابق، ج (1768)
 . وينظر ما ك بناه ان املدرسة املعظ ية يف هذا الف،  نفسه.248العارف، املف، ، ص (1769)
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هـب، المد  ة 583هـب، المد  ة الصالحية (450مد  ة الناارية (وهناك مدا س أخر   حدسنا عنها ل  لصول  امقة، منها ب ال

هـب، المد  ة 598هـب، المد  ة الجراحية (593هـب، المد  ة الميمونيه أو المأمونية (590هـب، المد  ة األله ية (587اللرنية (

 هـب.600ـب، المد  ة النحوية (ه600هـب، المد  ة المسظمية (600مد  ة الد كاا ( –هـب، المد  ة اليالسية 600البد ية (

 ثالثا  : دور الحديث والقرآن :

ذكرنا  امقا  أن مساهد الرس يم لل  ا  لالم عاملة، وميلي المقلدس خاالة، 

، والمركللز الرس يملل  الرييسلل  للل  اللد  ب1770(كانللي مرنوعللة، أقللدمها الكنر للاب

 ا  الم ل  القدس هو المسجد األقصس المبا ك.

 ة مالدين انرق ي من المسجد إللس أكا يميلان لكن مسال الس وم  ير المرص

، كبيلي الحكملة ب1771(أ سها الل فاء ل  القرن النان  والنال  والرامع الهجري

هللـب، والمسهللد الس ملل  اللل ي أ سلله 218للل  مغللدا  اللل ي أ سلله المللأمون (ن، 

هللـب للل  قصللرا، و ا  الس للم الفللاطم  الرلل  أ سللي عللام 289المسرهللـد (ن، 

  أاغر منها، مسهلها يهلم مكربلة مسهلا واللبسال . وهناك  وب1772(هـب395(

هلـب، و ا  ع لم 354، منل  ا  ع م أملو حلا م البسلر  (ن، ب1773(ال يهم مكربة

 .ب1774(هـب  ماها  ا  الس م416 امو  من أ  شير (ن، 

محيللل  أالللبحي  – و  الس لللم  –و طلللو ن هللل ا األكا يميلللان الس ميلللة 

 .ب1775(مدا س حقيقية ل  القرن اللامس الهجري

سي المدا س، ل  البداية، لرد يس م هب ملن المل اهب األ مسلة، وقد أ 

. وقلد أنيلأن ب1776(و د يس الس وم الدينية وع وم الحدي  وع وم ال غلة السرميلة

، منللل ( ا  الحللدي  البسللطاميةب و( ا  السللنة ب1777( و  الحللدي  للل  ا  للالم

 الصبغيةب، أنياي لل  الن ل  األول ملن القلرن الراملع الهجلري، وهملا يسلبقان

                                                        
 .235، ص1ابن حجر، اإلصابة، ج (1770)
 ، ابب العلم.16ص، 1الب اري، صحيح الب اري، ج (1771)
 .41، ص4املقريزي، اخلط  املقريزية، ج (1772)
 .156السيوطي، حسن ا اضرة، ص (1773)
 .76م(، ص1972الديوه جي، سعيد، بيم اْل  ة، )املوص ،  (1774)
 .314، ص3املقريزي، امل،در السابق، ج (1775)
 .29، ص1الغزايل، دحياء الوم الدين، ج (1776)
 .9ظامية، صمعروف، و. انجي، مدارك قب  الن (1777)
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( ا  الحلللدي  النو يلللةب لللل   ميللل)، ويسلللبقان ( ا  الحلللدي  الكام يلللةب لللل  

 .ب1778(القاهرة

للل  مدينللة  ب1779(وقللد كانللي أول  و  ل قللرآن والحللدي  للل  ا  للالم منيللي

ب. ول  مال  اليام، كاني هناك  و  ل حدي  والقرآن (الليهيرية، الر ول (

الوجيهيللة، األشللرلية، الدالميللة، الجز يللة، الرشللا ية، السللنجا ية، الصللامونية، 

الحمصللية، الدوا ا يللة، السللامرية، السللكرية، اليللقيقية، الفاالل ية، النفيسللية، 

المسيديللةب. وللل  ميللي المقللدس كانللي ( ا  القللرآن السللالميةب و( ا  الحللدي ب 

 .ب1780(و( ا  اللطامةب

و ن كر مراكز  و  الحدي  و و  القرآن ل  ميي المقدس، و ـو  للن 

يللرح عنهللا مسللبب إنيللايها مللا مسللد القللرن السللا س نرطللرق إلللس الحللدي  وال

، المد  ة السلالمية (الموال يةب أو اللدا  ب1781(الهجري، وه  ب  و  الحدي 

،  ا  القلللللرآن ب1784(، الررملللللة السلللللسديةب1783(،  ا  اللطاملللللةب1782(المواللللل ية

 .ب1788(،  ا  السزب1787(،  ا  الير ب1786(،  ا  اليمنب1785(ا  المية

نيللأن للل  الحواضللر السرميللة كللان لللدو  القللرآن و و  الحللدي  الرلل  أ

ا  الميـة ل  القرن اللامس والسا س الهجري أسرا  ما زا  ل  از ها  الس وم 

. وع م القراءآن، أحد ع وم القرآن المهمة، وخااة مسد الفروحان ب1789(الدينية

ا  للالمية لللبال  اليللام. وكلل لك ع للوم الحللدي . لقللد لقلل  ع للم الحللدي  اهرمامللا  

 د  النان  ل  الريريع ا  الم  مسد القرآن الكريم.كبيرا  ماعربا ا المص

                                                        
 .9معروف، املرجع نفسه، ص (1778)
 .69، ص6الي، حم د كرو، خط  الشام، ج (1779)
 .74-69، ص6الي، حم د كرو، املرجع نفسه، ج (1780)
 .145. وينظر : جنم، كنوز القدك، ص94، ص2م، ج1999العلي ي، األنس االي ،    (1781)
 .42، ص2العلي ي، األنس االي ، املرجع نفسه، ج (1782)
 (.103، األير )264. وينظر : جنم، املرجع نفسه، ص41، ص2 ي، األنس االي ، املرجع نفسه، جالعلي (1783)
 .176. وينظر : جنم، املرجع نفسه، ص93، ص2العلي ي، األنس االي ، املرجع نفسه، ج (1784)
 .163. وينظر : جنم، املرجع نفسه، ص94، ص2العلي ي، األنس االي ، املرجع نفسه، ج (1785)
 (.130، األير رقم )315املرجع نفسه، صجنم،  (1786)
 (.197، األير رقم )410جنم، املرجع نفسه، ص (1787)
 (.170، األير رقم )382جنم، املرجع نفسه، ص (1788)
 .60، ص2طاان كربإ زاوه، مف ا  السعاوة، ج (1789)
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والس وم الفقهية. لكانلي   لك الس لوم  ب1790(واهرم ع ماء المس مين مالحدي 

 د س ل  ميي المقدس لل    لك اللدو  اللاالة ومجلالس المنلاظرة الرل  كلان 

 .ب1791(ييررك ليها ع مـاء يأ ون من األقاليم ا  المية األخر 

 ات :رابعا  : البيمارستان

لقللد أنيللاي البيما  للرانان منلل  السصللو  ا  للالمية األولللس ومللرزن للل  

السصر األموي، ألن حقبة ما قبل ا  الم لم  سر  البيما  لرانان حيل  كلان 

. وأول ب1792(الرطبيللللب يللللرم إمللللا للللل  ميللللون المرضللللس أو ميللللون المرطببيللللـن

ب عللام البيما  لرانان الرلل  مناهللا السللرب كانللي ع للس يللد (الوليللد مللن عبللد الم للك

هلللـ، لكانلللي البيما  لللرانان وملللا زاللللي ملللن مفلللاخر الحهلللا ة السرميلللة 88

 ا  المية.

ب كلان البيما  لران م جلأ ا لل  ول  أيام الل يفلة عملر ملن عبلد السزيلز (

، لكللان عبللا ة عللن  ا  ل سجللزة ب1793(منلله  ا ا  ل فقللراء وزو  مللالرمر والزيللي

 واأليرام ول مسالجة.

، واأليوم ، وعهلد المماليلك، ب1794(لسبا  وزا  االهرمام مها ل  السصر ا

ولم  قرصر مهمة البيما  رانان ع س السلال  لقلط ملل أ ن  و ا   س يميلا  مهملا  

 ، لأابحي  و ا  ل سال  ومكانا  لرد يس الطب.ب1795(وما زا  

وكانلللي هللل ا المراكلللز ممناملللة مساهلللد ع لللم ليهلللا مكربلللان، و لللنظم ليهلللا 

فروحة أمام كل طالب ع م وإن كان محاضران   قس ع س ط بة الس م، وكاني م

 .ب1796(مسسرا  

. ب1797(وقللد كانللي البيما  للرانان عنللد السللرب نوعللان، النامللي والمحمللول

لالنامرة كان مناؤها ال ينرقل أو يرغير مكانه. وه ا النول كلان منريلرا  لل  كنيلر 

                                                        
 ..76ال،احل، صبحي، الوم اْلديث وم،طلحه، ص (1790)
 .182املقدسي، أحسن ال قاسيم، ص (1791)
 .431، ص1قشندي، صبح األاشى، جالقل (1792)
 .258، ص4املقريزي، اخلط  املقريزية، ج (1793)
 .178ايسى، أمحد، عريخ البي ارس اانت يف اإلسالم، ص (1794)
م(، 1999ابللللد املللللنعم، أ. نبيلللللة، عريللللخ العلللللوم انللللد العللللرب، حماضللللرات م  ويللللة، معهللللد ال للللاريخ العللللريب )بغللللداو،  (1795)

 .177ص
. وينظللر : الللي، و. واوو سللل ان، معللامل الف للر العللريب يف الللرتاث العللريب، 47األطبللاء، ص ابللن أيب دصللبعة، طبقللات (1796)

 .27، ص1م(، ج1989مركز دحياء الرتاث العل ي، )بغداو، 
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البيما  ران (البيما  ران المنصو يب ل  مغدا ، ومن الب دان ا  المية منل (

البيما  للران النللو ي الكبيللرب للل   ميلل) اللل ي أ سلله (يب مالقللاهرة، والمؤيللد

 .ب1798(هـ539(نو  الدين زنك ب عام 

والبيما  للللرانان المحمولللللة (المرنق للللةب مللللن مكللللان إلللللس آخللللر حسللللب 

، و كون عا ة مجهزة مجميع ما ي زم ل مرضلس ومسلالجرهم وينقلل ب1799(الحاجة

ة، وكانلي  صلحب الل فلاء من مكان إلس مكان حي  ال يوجد ميما  رانان سامر

والم وك ل   فرا هم و حال هم و صحب الجيو  ل  حاللة الحلرب ومسهلها 

 .ب1800(كان كبيرا  جدا  حي   حمل ع س أ مسين جمال  

ب أول مللن أمللر مبنللاء ميما  للران مرنقللل أي لقللد كللان الر للول الكللريم (

. لقلللد أاللليب ب1801(هلللـ5مسريلللفس حرمللل  مرنقلللل أسنلللاء مسركلللة اللنلللدق علللام 

ب ل  الليمة الر  ب ل  المسركة وجس ه الر ول (م   سد من مساذ (الصحـا

ب أول ممرضللة *أنيللأها، وأعللدن ل مصللامين مللن أسللر الحللرب، وكانللي ( ليللدة

 .ب1802(ما  الم  داوي الجرحس و سهر ع س المصامين

نللر  أن ع للم الطللب عنللد السللرب لللم يقرصللر ع للس الررجمللة مللن األمللم 

كبيلرا  نريجللة الملنهج الس ملل  الل ي  للا وا  األخلر ، ملل  قللدم ع لس يللدهم  قلدما  

ع يلله للل  الرجرمللة والمالحظلللة والمرامسللة السللريرية، وملللا أضللالوا إليلله ملللن 

امركللا ان ع ميللة للل  الريللري ، والجراحللة، وطللب السيللون، والصللحة السامللة، 

. وا للرمر الطللب مز هللرا  عنللد السللرب للل  القللرون الو لللطس ب1803(و يرهللا

 .ب1804(اهد الد ا يةوأاب  لنا  وع ما   لصص له المس

                                                                                                                                                                   
 .54. وينظر : قاسم، حم وو اْلاج، املوجز ملا أضافه العرب، ص431، ص1القلقشندي، صبح األاشى، ج (1797)
 .258، ص4املقريزي، اخلط  املقريزية، ج (1798)
 .11. وينظر : ايسى، أمحد، عريخ البي ارس اانت يف اإلسالم، ص48ابن أيب أصيبعة، ايون األطباء، ص (1799)
 .293فرو ، ا ر، عريخ العلوم اند العرب، ص (1800)
 .144. وينظر : السبااي، من روائع حقارتنا، ص431، ص1القلقشندي، امل،در السابق، ج(1801)
. وينظللر : و. الامر جعفلر، طبابلة اْلللرب 451، ص1. ينظلر : كحاللة، أالالم النسلاء، جهلي رفيلدة بنلم سلعد األسللل ي *

 .131، ص1م(، ج1989اند العرب، مركز دحياء الرتاث، )بغداو، 
. ابللللد اللللرمحن، ح  للللم جنيلللل ، وراسللللات يف عريلللخ العلللللوم انللللد العللللرب، 451، ص1كحاللللة، أاللللالم النسللللاء، ج  (1802)

 .301ي ارس اانت يف اإلسالم، ص. وينظلر : ايسى، أمحد عريخ الب76ص
 .301ابن أيب أصبعة، طبقات األطباء، ص (1803)
 .243ماجد، ابد املنعم، عريخ اْلقارة اإلسالمية يف الع،ور الوسطى، ص (1804)
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وكللان مللن  قاليللد الل فللاء للل  كالللة السصللو  ا  للالمية اهرمللامهم الكبيللر 

وعنايرهم ل  المسريلفيان (البيما  لرانانب. لفل  أيلام األملويين، أقلاموا مسلال 

المسريفيان  واء كاني اللااة أي مرلصصة مبسال األمرا  والسامة أي 

 .ب1805(ل رجال، وقسم ل نساءلجميع األمرا ، ومنها ما كان يقسم إلس قسمين 

وللل  عهللد اللاللللة السبا للية، أاللب  االهرمللام شللديدا  مهلل ا المجللال، لكللان 

الل يفة ل  السصلر السبا ل  وحرمله وحاشليره وجنلدا يحرلاجون إللس األطبلاء، 

لقرموهم وأسروهم مسلاء ولم يكرف  الل يفة مطبيب واحد ملل مسيلرين أو أكنلر 

 .ب1806(لس م والمناابولو كانوا ع س   جان مرفاو ة من ا

وأول خ يفللة عبا لل  أ خللل للل  حاشلليره األطبللاء، و  للم ع يهللا  ييسللـا ، 

الل يفللة السبا لل  (أمللو جسفللر المنصللو ب، اللل ي ا للردعس كبيللر أطبللاء مدينللة 

جنديسامو  (جو جيوس اليلريويب ليسالجه من ادال ل   أ ه عندما عجز 

أيهلللا  (املللن . وعلللر  ملللن أطبلللاء المنصلللو  ب1807(أطبلللاء مغلللدا  ع لللس إمرايللله

. ومن اشهر أطباء الل يفة المهدي ب1808(ال جال ب وهو  ريان  ال غة والم هب

 (أم  قريش عيسس، وعبد هللا الطيفو يب.

هـب كان أشهر أطباي ه (جبراييل من 193-170ول  زمن ها ون الرشيد (

نجريللليولب، واشلللرهر لللل  زمنللله المسريلللفس الكبيلللر لللل  مغلللدا  الللل ي أملللر 

 .ب1809(مرأ يسه

الل يفللة المكرفلل ، عللين  ييسللا  للله الطبيللب اليللهير (أمللو مكللر  وللل  عهللد

. ومللن البيما  للرانان ب1810(مب الم قللب مجللالينوس السللرب932-864الللرازي، 

هللـ (عهللد 368الميللهو ة أيهللا  (البيما  للران السهللديب اللل ي أ سلله عللام 

هلللـ، أعيلللد  نظللليم 449مب لللل  مغلللدا ، ولللل  علللام 981-978الدوللللة البلللويه ، 

 .ب1811(ا  رانوإاالح ه ا البيم

                                                        
 .25م(، ص1987طوقان، قدري حاف ، العلوم اند العرب، وار أقرأ، )بريوت،  (1805)
م(، 1989األول، مركللز دحيللاء الللرتاث العل للي، )جامعللة بغللداو،  السللامرائي، و. ك للال، مللن أطبللاء الع،للر العباسللي (1806)

 .115ص
 .115السامرائي، من أطباء الع،ر العباسي األول، ص (1807)
 .116السامرائي، املرجع نفسه، ص (1808)
 .183ابقر، طه، موجز يف عريخ العلوم واملعارف، ص (1809)
 .240ابقر، طه، املرجع نفسه، ص (1810)
 .163األنباء، صابن أيب أصيبعة، ايون  (1811)
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أحد قلوا  الل يفلة المسلرسين  –وك لك ل  مصر أ س الحاكم امن طولون 

 .ب1812(هـب259ماا أ س (البيما  ران السري)ب ل  مصر عام (

وكان كبا  األطباء أمنال حنين من إ حاق، واللرازي، واملن  لينا، كلانوا 

لهال  عن مزاولرهم  داوي المرضس، ي قون المحاضران الطبية ع لس طلالب 

ك يان الطلب الم حقلة مكبريلان المسريلفيان، حلين كلان يرللر  منهلا األطبلاء 

 .ب1813(و من  لهم شها ان أي إجازان مالرلر 

ك لك كان الطبيب (امن المطرانب مقرما  من القايلد الالح اللدين األيلوم  

. ب1814(يرالقه ل  جميع مواقسه وحرومه حي  نصبي لله خيملة حملراء خاالة

الح اللللدين األيلللوم  لللل  مصلللر البيما  لللران وقلللد أنيلللأ أيهلللا  السللل طان اللل

. ولللللم يكللللن  أ لللليس البيما  للللرانان وقفللللا  ع للللس الل فللللاء ب1815(المنصللللو ي

والسالطين أو الرجال األ نياء، وإنما عمـل ع لس  أ يسلها األطبلاء ملن أمنلال 

. وكانلي هل ا ب1816( نان من سامي، وساملي ملن  لنان ملن ساملي ملن قلرة وحفيلدا

، وقلد ذكلر المقريلزي  فصليال  ب1817(عالية ل طلب البيما  رانان ممنامة مدا س

. و يلير المصلا   إللس أن لكلل ميما  لران ب1818(له ا البيما  رانان ل  مصر

 .ب1819(ناظر يير  ع س إ ا  ه، ويراقب المرضس واألطباء

لكاني البيما  رانان ل  ميي المقدس من المسالم الحهـا ية المهمة، لما 

الس مل  لل  از هلا  الحركلة الفكريلة   قدمه من وظاي  إنسلانية، وإللس  و هلا

والس ميللة للل  ميللي المقللدس ألنهللا  سللد مللن مساهللد الس للم. و للن كر مسللال هلل ا 

البيما  رانان ل  ميي المقدس حسب ما يرولر مين أيدينا من مصا   ومراجع 

  ناولي ه ا الموضول.

 : (1820)هـ(88. بيمارستان الوليد بن عبد الملك )1

                                                        
 .238ابن القفطي، أخبار العل اء أبخبار اْل  اء، ص (1812)
 .379ابن الندأل، الفهرسم، ص (1813)
 .746م(، ص1979الطيباوي، و. ابد اللطيف، حماضرات يف عريخ العرب واإلسالم، جنم العل ي)ومشق،  (1814)
 .205، ص1م(، ج1989اث )بغداو، ابد املنعم، أ. نبيلة، أطباء بغداو واه  اماهتم، مركز دحياء الرت  (1815)
 هل(.288ابم بن قرة، هو أبو اْلسن ابم بن قرة بن مروان بن ابم بن سالمويوك، )ت،  (1816)
 .231هون ه زيغرو، أير اْلقارة العربية يف أوراب، ص (1817)
 .405، ص2املقريزي، اخلط ، ج (1818)
 .63غوامنه، و. يوسف حسن، صفحات من عريخ القدك وفلسطني، ص (1819)
 .405، ص2املقريزي، امل،در السابق، ج (1820)
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ل  مال  اليام ميكل عام، ول  ميي المقدس  إن أول من ا ل  البيما  ران

. وهلو أول ملن عملل ب1821(ميكل خاص ل مرضس، هو (الوليد ملن عبلد الم لكب

. حيلل  عمللل أول  ا  ب1822(البيما  للران وأجللر  الصللدقان ع للس المجلل ومين

هـ وجسل ليها البيما  ران، وجسل ليه األطبلاء، وخصلص لهلم 88ضيالة عام 

 .ب1823(البيما  راناأل زاق، ولم يحد  مالهبط موقع 

 : (1824). مستشف  شارل )في القرن الثالث الهجري(2

. ب1825(أ س ه ا المسريفس ل  القدس الم ك شا لمان ل  زمن السبا ليين

وكلللان الغلللر  ملللن إنيلللاء هللل ا المسريلللفس  يلللواء الحجلللا  ملللن النصلللا  ، 

 .ب1826(ومسالجة مرضاهم أسنـاء قدومهم من أو ما إلس ميي المقدس

                                                        
 .431، ص1القلقشندي، صبح األاشى، ج (1821)
 .248ابن الوطوا ، غرر النقائر الفاضحة، ص (1822)
 .203م(، ص1939ايسى بك، و. أمحد، عريخ البي ارس اانت يف اإلسالم، املطبعة اهالية، )ومشق،  (1823)
 .022حم وو، و. شفيق أمحد، عريخ القدك، ص (1824)
 .55خسرو، سفرانمه، ص (1825)
 .100افيفي، الوجوو القبطي يف القدك، ص (1826)
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 : (1827)هـ(395فاطمي ). البيمارستان ال3

إنه أول مسريفس أ س ل  ميي المقدس وهو من المساهد الس مية الكبلر  

، وهلو ملن البيما  لرانان البديسلة ب1828(الر  أ سلها الفلاطميون لل  هل ا اللبال 

. وينفل) ع لس هل ا البيما  لرانان مبلالغ طاي لة  لأ   ب1829(جدا  ل  مدينة القدس

كبيللر مللن المرضللس، ويرقاضللس عللن طريلل) البللر وا حسللان ويسللالج ليلله عللد  

 .ب1830(األطباء  وا ب محد ة

وقد حبسي ع س البيما  ران الفاطم  مالقدس كنير من الوقلو ، ويسلالج 

، ويقلع هل ا المسريلفس ب1831(ليه عد  كبير من المرضس، و صر  لهم األ وية

. إن وجللو  هلل ا البيما  للران للل  ميللي ب1832(ع للس حالللة وا ي جهللنم مالقللدس

 .ب1833(م ع وم الطب ل  ميي المقدسالمقدس،  ليل ع س  قد

 : (1834)هـ(440. مستشف  القديس مار يوحنا )4

م، وأقيمي ل  مقلر كنيسلة 450أقيمي قديما  ل  السهد البيزنط  ل  السام 

يوحنا المسمدان الواقلع لل  اليلا ل الملؤ ي إللس حلا ة النصلا  . والواقلع أن 

منيللي عللام  لللالر   حللي األ   هلل  الرلل  ب1835( يللر مللا  يوحنللا ليلله كنيسللران

هللللـ. عنللللدما  خللللل 440م وطرازهللللا ميزنطلللل ، واألخللللر  منيللللي عللللام 450

الصلل يبيون إلللس القللدس وا للل وا الللدير والكنيسللرين مسريللفس. وعنللدما ا للرر  

اللالح الللدين القللدس أعللا  البنللاء مللع مللا أعللا ا مللن األمنيللة األخللر  لطايفللة 

، والمسريللللفس اليللللوم هللللو ألمللللرا  السيللللون و للللديرا جمسيللللة ب1836(الللللروم

 .ب1837(طانيةمري

                                                        
 .56. وينظر : خسرو، انصر، سفر انمه رحلة انصر خسرو، ص77املقدسي، أحسن ال قاسيم، ص (1827)
 .5اخلالدي، أمحد سامح، املعاهد امل،رية يف بيم املقدك، ص (1828)
 .141العارف، املف، ، ص (1829)
 .141فسه، صالعارف، املرجع ن (1830)
 .56خسرو، انصر، سفر انمه، ص (1831)
 .56خسرو، انصر، سفرانمة، ص (1832)
 .140العارف، املف، ، ص (1833)
 .56. وينظر : سركيس، عريخ القدك الشريف، ص99ال طيلي، بنيامني، الرحلة، ص (1834)
، 54ص. جنللللم كنللللوز القللللدك، 524و ص 73. العلللارف، املف،لللل ، ص20، العللللدو 19اجنيللل  يوحنللللا، اإلصللللحا   (1835)

 .214تسلس 
 .50ايسى، أمحد، عريخ البي ارس اانت يف اإلسالم، ص (1836)
 .458العارف، املف، ، ص (1837)
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. بيمارستان الفرسان أو جمعية فرسان المستشف  أو كنيسة ومستشف  فرسان القديس 5

 : (1838)هـ(493يوحنا )

ب، إحلد  الفللرق *وهل  (الداويلة ب1839(والمقصلو  مجمسيلة لر لان الهيكللل

م لحمايللة الحجللا  1119الللنال  الرلل  شللك ي أيللام الم للك م للدوين النللان  عللام 

وهللم جمسيلة لر للان المسريلفس. أ سللي  * ية، ولرقللة اال لبراب1840(المسليحيين

م، وقد أنياي ه ا الجمسية مسد ا ريالء الص يبيين ع لس 593ه ا الجمسية عام 

هـ، وأاب  مقلر هل ا الجمسيلة ملأو  ينلزل مله الحجلا  592ميي المقدس عام 

 .ب1841(المسيحيين مين يالا والقدس وك لك المرضس من المسيحيين

 : هـ(583. البيمارستان الصالحي )6

اللل ي أنيللأا البطللل اللالح الللدين األيللوم  مسللد  حريللر ميللي المقللدس عللام 

هـ، وامردأ السمل ليه مسال  المرضلس، والناعة األ ويلة، و لد يس ط بلة 583

هـ. وقد أملر الالح اللدين ملأن  كلون الكنيسلة المجلاو ة 588الطب، ل  السام 

الموقوللة لدا  اال بيرا  ما  رانا  ل مرضس ولو  النظر لل  هل ا، والوقلو  

 .ب1842(ع يه إلس القاض  (مهاء الدين يو  ب

ومللن األطبللـاء الللل ين قللدموا لللل  هللـ ا الما  للران يسقلللوب مللن الللقالب 

هللللللـب، و شلللللليد الللللللدين الصللللللو ي (ن، 626النصللللللران  المقد لللللل  (ن، 

 .ب1843(هـب639

 : (1844)هـ(583. بيمارستان عكا )7

                                                        
 .165. وينظر : العارف، املف، ، ص98، ص1املقريزي، اخلط ، ج (1838)
 .166. وينظر : العارف، املف، ، ص33، ص6ابن تغري بروي، النجوم الزاهرة، ج (1839)
بيني مه لل هم حماربللة املسللل ني ولنعللون أنفسللهم اللن الن للا  وغللريه. وهللم مللال وسللال  كثللري. الداويللة هللم ه واللة مللن ال،لللي *

 .98، ص1ول ازوا ابلقوة وال طااة ألحد اليهم سوإ امللك. وينظر : املقريزي، اخلط ، ج
 .118ابن منقذ، أسامة، ك اب االا بار، ص (1840)
هدفهم مساادة ال،ليبيني مث اخدت الداويلة واالسل بارية ابا عيلة وهم طائفة من رجال الدين املسيحيني من ديطاليا وكان  *

)الداويللة االسلل بارية( وهلللذه اا عيللة كانلللم نللزل للحجلللاج واارحللى املسللليحيني. وينظللر : ابلللن تغللري بلللروي، النجللوم الزاهلللرة، 
 .33، ص6ج
 .33، ص6. ابن تغري بروي، النجوم الزاهرة، ج98، ص1املقريزي، اخلط ، ج (1841)
 .45، ص3، اقد اا ان، جالعيين(1842)
، حللواوث 46، ص3هللل. العيللين، اقللد اا للان، ج584، حللواوث اللام 335، ص2ابللن كثللري، البدايللة والنهايللة، ج (1843)

 .232هل. وينظر : ايسى بك، أمحد، عريخ البي ارس اانت يف اإلسالم، ص584اام 
 .333، ص12ابن كثري، امل،در السابق، ج (1844)
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للس هلـ،  وجله إ583مسد أن حر  االح الدين األيوم  ميي المقلدس علام 

، ونزل مق سرها. لقد أوكل عما  ها، و جديد محا نها إلس (مهاء الدين ب1845(عكا

، اللل ي وقلل   ا  اال للبرا  ع للس الفقللراء، وجسللل  ا  األ للق  ب1846(قراقللو ب

، وولللللل  ذللللللك لقاضللللليها (جملللللال اللللللدين املللللن اليلللللي  أمللللل  ب1847(ما  لللللرانا  

ان، . إن إقامة  و  ل بايسين، ومأو  ل هسفاء، وأاحاب الساهلب1848(النجيبب

 .ب1849(ه  من إما ان الحها ة و اليل ا  قاء ا نسان

ب مر عند مقدمة الجامية من لقد  و  البالذ ي ب أن عمر من اللطاب (

أ   اليام مقوم مجل ومين ملن النصلا   للأمر أن يسطلوا ملن الصلدقان وأن 

 يجري ع يهم القون.

ب مح لة  ل وان لل  القلدس ع لس ضلسفاء الب لد، ووق  عنمان من عفان (

وأول ملللن أقلللام المسريلللفيان لللل  الللد  ا  لللالم الوليلللد ملللن عبلللد الم لللك لللل  

 .ب1850( مي)

لقد أقام الص يبيون لل  الملدن الرل  احر وهلا مسلال المسريلفيان لل  ميلي 

 المقدس كما ذكرنا.

ول  السصر األيوم  أنيأ الالح اللدين البيما  لران الصلالح  لل  ميلي 

واأل ويللة، كمللا   للب ليلله  المقللدس، وزو ا مكللل مللا يحرللا  إليلله مللن السقللاقير

 ب1852(. واهرم األيوميون والمماليلكب1851(األطباء ال ين يقومون مسال  المرضس

لللل  إقاملللة البيما  لللرانان و لللد يس الطلللب وقايلللة ألهلللل اللللبال  ملللن األومالللة 

والطواعين، لكاني البيما  لرانان لهلا مهملة الرلداوي والرلد يس. وينقسلم إللس 

 .ب1853(عدة أقسام حسب نول المر 

                                                        
 .233. وينظر : ايسى، عريخ البي ارس اانت، ص46، ص3العيين، اقد اا ان، ج (1845)
 .334، ص12ابن كثري، امل،در السابق، ج (1846)
 .334، ص12ابن كثري، البداية والنهاية، ج (1847)
 .233. وينظر : ايسى بك، أمحد، عريخ البي ارس اانت، ص335، ص12ابن كثري، امل،در نفسه، ج (1848)
 .116، ص6الي، حم د كرو، خط  الشام، ج (1849)
 .162، ص6الي، حم د كرو، املرجع نفسه، ج (1850)
 .612الع او األصفهاع، الف ح القيسي يف الف ح القدسي، ص (1851)
 .391، ص1م، ج1973األنس االي ،    (1852)
 .102، ص2األنس االي ، املرجع نفسه، ج (1853)



 

 278 

، ب1854(ب طبيلب60عد  األطباء ل  إحد  البيما  رانان أكنلر ملن (وم غ 

. ويسلين للل  كللل ب1855(ولل  كللل ميما  لران عللد  ملن الصلليا لة ألعلدا  األ ويللة

. وقلد وجلد ب1856(ميما  ران ناظر خاص مر بة أمير كبير، يقلوم ممهملة إ ا  له

لللل  نياملللة القلللدس وظيفلللة نلللاظر البيما  لللرانان وهللل  ملللن أجلللل الوظلللاي  

 .ب1857(وأعالها

                                                        
 .134ال طيلي، بنيامني، رحلة بنيامني، ص (1854)
 .135ال طيلي، امل،در نفسه، ص (1855)
 .38، ص4القلقشندي، صبح األاشى، ج (1856)
 .38، ص4القلقشندي، امل،در نفسه، ج (1857)
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 : *خامسا  : المصطبات أو المصاطب

أخلللل ن المللللدا س، للللل  الفرللللرة األيوميللللة،  هللللع نوعللللا  مللللن الهللللوامط 

والرس يمللان مالنسللبة لمللدا س مللن حيلل  البنللاء، وقاعللان الللد س، والوظللاي  

ا  ا يللة والس ميللة ل مللدا س، لهللال  علللن قبللول الطللالب، وشللروط قبلللولهم، 

 وعد هم، وعد  طالب كل شي  أو ح قة.

ول مللن الرنظلليم والرر يللب حرللس  للنهال هلل ا المللدا س و صللب  لظهللر نلل

مؤ سان  س يمية أكا يمية حقيقية مسرر  منجاز هلا ل طلالب. إللس جانلب ذللك 

ك ه، ا رمرن الد ا ة ل  المسجد األقصس كما كاني ع يه، ومد    المسجد 

األقصس هم مد    الحرم القد   والمقصو  مه ما موجو  من مدا س  اخل 

 القد  .  و  الحرم

لكاني أعدا  كبيرة من الطالب، مر ق  الس م مكالة لروعله، لقلد أالبحي 

أ وقللة الحللرم القد لل  والللدو  الرلل  لللوق الحللرم  سللرسمل كسللكن لط بللة الس للم. 

وأخلل  المد  للون يد  للون للل  ح قللان  ايريللة حللول أعمللدة المسللجد األقصللس 

 و اخل الحرم القد  ، حرس أابحي الح قان  سر  مييوخها.

جة له ا االز حام الكبير من قبل ط بة الس م، واز يا  ح قان اللد س، ونري

أيها  از ا ن أعدا  كنيرة ملن (المصلاطبب إضلالة إللس المصلاطب الرييسلية 

الر  كاني موجو ة أالال  حرلس يسلرطيع اليليوخ الس ملاء المد  لين ملن إلقلاء 

البيلة   و هم ع س طالب الس م المر ا ين الجالسين ع لس   لك المصلاطب. و 

ه ا المصلاطب اليلهيرة كانلي  هلم طلالب اللد س. واشلرهرن مصلطبة قبلة 

يو   ل  عهد االح الدين األيلوم   اخلل الحلرم القد ل  مأنهلا كانلي منبلرا  

ل س م ل  ين ير ا ون ميي المقدس. وظهرن ليملا مسلد مصلاطب أخلر   لا ن 

                                                        
ت  للون امل،للطبة مللن بنللاء حجللري منبسلل  مربللع الشلل  . وهللذه امل،للاط  من شللرة يف سللاحة اْلللرم القدسللي وترتفللع ن،للف  *

الغللريب أو اانللويب وهللا ملرت تقريبللا  اللن أرة سللاحة اْلللرم القدسلي وي،للعد دليهللا بواسللطة ورج للني حجلري ني ت للون يف ضلللعها 
حمراب مجي  وهلو بنلاء حجلري مسل طي  الشل   حنيلة حجريلة. ويوجلد للو  رخلامي فلوق اقلد ق لة ا لراب ك ل  اليله اسلم 

 الباع وألقابه.
وكانم امل،اط  تس ع   لل دريس من انحية، وإلضفاء طلابع مجلايل اللى سلاحة اْللرم الشلريف ملن انحيلة أخلرإ، ك لا يف 

 ن املالحق.ال،ورة ابملرفق م
. 273، ص2م، ج1973. العلي لي األنلس االيل ،   139، ص1ينظر : ابن فقل  هللا الع لري، مسلالك األب،لار، ج

. العللللارف، 203. العلللارف، قبللللة ال،للل رة املشللللرفة واملسلللجد األق،للللى املبلللار ، ص81العلللارف، عريللللخ اْللللرم القدسللللي، ص
. ابللد املهللدي، و. ابللد 271ئللف، كنللوز القللدك، ص. جنللم را71. فللان برشلليم، القللدك اإلسللالمية، ص213املف،لل ، ص

 .11االي ، اْلركة الف رية، ص
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لل  ميلي  ع س المنوال نفسه ل   أ ية  و ها الس م  كمؤ سلان سقاليلة  س يميلة

، ومصللطبة ب1859(، ومصللطبة البصلليريب1858(المقللدس ب مصللطبة قبللـة مو للس

، ب1862(، ومصلطبة  لبيل  لل يمانب1861(، ومصلطبة  لبيل قايربلايب1860(الظلاهر

 .ب1863(ومصطبة الطين

مما  قدم... يظهر ج يا  ما كان ع يه المسجـد األقصس وما زال من أهميلة 

 ع مية كبيرة ل  الحاضرة السرمية ا  المية.

ملللن  ب1864(سلللجد األقصلللس قلللايم ع لللس خمسلللة وأ مسلللون عملللو ا  ومنلللاء الم

اللداخل، لكلن خلا   المسللجد األقصلس وقبلة الصلللرة و اخلل الحلرم القد لل ، 

كانلللي هنلللاك البايكلللان والقنلللاطر واألعملللدة، و البلللا  ملللا كلللان حولهلللا يقلللام 

، لكانلي هل ا ب1865(المصطبان لغر  الصالة واللد س ملن قبلل طلالب الس لم

ح قلان اللد س والس لم، ملن  جميلع الطلالب حلول  المصطبان لها األهمية لل 

شيلهم ومس مهم. والحظنا أن مسظم المصاطب  اخل الحرم القد ل  اليلري  

والميهو ة منها قد منيي مسد القرن السا س الهجري لغر  الصالة ولغر  

 .ب1866(الرد يس

                                                        
 .21، ص2م، ج1973العلي ي، األنس االي ،    (1858)
 .22، ص2العلي ي، األنس االي ، املرجع نفسه، ج (1859)
 .273، ص2العلي ي، األنس االي ، املرجع نفسه، ج (1860)
 .40ي، معاهد العلم، ص. العسل97العارف، عريخ اْلرم القدسي، ص (1861)
 .239. جنم، كنوز القدك، ص8، ص2الدابغ، بالوان فلسطني، ج (1862)
 .22، ص2العلي ي، األنس االي ، املرجع السابق، ج (1863)
 .40. العسلي، معاهد العلم، ص33، ص2العلي ي، األنس االي ، املرجع السابق، ج (1864)
 .203شاو اإلمام، القدك يف الع،ر الوسي ، ص. وينظر : ر 254، ص5الي، حم د كرو، خط  الشام، ج (1865)
 .40. العسلي، معاهد العلم، ص39اخلالدي، املعاهد امل،رية يف بيم املقدك، ص (1866)
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 سادسا  : المكتبات العامة والخاصة :

ن ع للومهم ومللرسرهم، لالبللام يون عرلنللا منلل  القللدم أن القللدماء كللانوا يقيللدو

كربوا ع س ا جر، والهنو  ع س النحاس، والسلرب عملدوا إللس  لس  النليلل. 

 .ب1867(حرس شال الو ق المسمول مه ل  يومنا ه ا

وقد سبي أن السرب لم يدونوا ل  حقبة ملا قبلل ا  لالم ملرسرهم مالسرميلة. 

االلة للل  مللال  لكللنهم كللانوا أول مللن أ للرل إلللس الرللدوين خللا   الجزيللرة، وخ

ب أ   ه علام اليام. ومن أهم الكرب ل  اليام كان مصح  عنمان من عفان (

ل هجلللرة إللللس اليلللام ليكلللون االعرملللا  ع يللله، ونق لللي منللله علللدة نسللل  إللللس  30

 .ب1868(األمصا ، ومنها ما وضع ل  طبرية مف سطين

لقد اهرم المس مون كنيرا  مجمع الكرب واقرنايها. وكلان الل فلاء واللوز اء 

ألمراء يرنالسون ل  ه ا المهما ، لأقام السبا يون ل  مغدا  خزاين الكرلب وا

ل  زمن الرشيد والمأمون، وجمسي الكرلب لل  خزانلة  لميي  ا  الحكملة أو 

، والفللللاطميون أمللللدوا ( ا  الس للللمب مماللللان األلللللو  مللللن ب1869(ميللللي الحكمللللة

 .ب1870(المصنفان

قللا  الكنيللرة انريللرن المكربللان للل  السهللد األيللوم  وأوقفللي ع يهللا األو

. و للم  منعللا ة الكرللب ل س مللاء، وكانللي الكرللب ب1871(الجا يللة لرغطيللة نفقا هللا

حسب المواضيع، ولكل مكربة لهلرس. و نوعلي  ب1872( ر ب محجران ملر فة

(عامللة منللل الرلل  أنيللاي للل  المسللاجد والمللدا س والزوايللا  ب1873(المكربللان

منقفلللون واللللرمط واللوانللل)، واللاالللة الرللل  كونهلللا األملللراء واللللوز اء وال

 .ب1874(ألنفسهمب

ومقيي خزاين الكرب  زيد ماز يلا  الحهلا ة لل  ا  لالم، و نرقلل الكرلب 

هلـ، 351. إال أن  خلول اللروم إللس ح لب علام ب1875(ما مين األقطلا  ا  لالمية
                                                        

 .180، ص6الي، حم د كرو، خط  الشام، ج (1867)
 .180، ص6الي، حم د كرو، املرجع نفسه، ج (1868)
 .120اخلطي ، و. دبراهيم، وور ال عليم يف خرير بيم املقدك، ص (1869)
 .120اخلطي ، املرجع نفسه، ص (1870)
 .458، ص1املقريزي، اخلط ، ج (1871)
 .160محاوة، حم د ماهر، امل  بات يف اإلسالم، ص (1872)
 .39، ص2أبو شامة، الروض ني، ج (1873)
 .458، ص1املقريزي، امل،در السابق، ج (1874)
 .191، ص6الي، حم د كرو، خط  الشام، ج (1875)
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، وكل لك  خلول ب1876(هلـ461وإحراقهم حمص، وحري) المسجد األموي علام 

المرة األولس عام  –يه ، وإحراق كرب  ا  الس م لب1877(الص يبيين إلس طرام س

مسد أن جد ها (عما  من محمد من الحسلن ملن  –هـ 503هـ، والنانية عام 472

عما ب. له ا  ببي ضس  الحالة الس مية ل  ملال  اليلام أسلر الغلزو الصل يب ، 

. و  لم ذللك، للم  روقل  ب1878(لهال  عن ما قام مه الررا  ل  مال  اليام ومغلدا 

 مال  اليام عامة، وميي المقدس خااة.الحركة الس مية والنقالية ل  

ويف بيللم املقللدك، حفظللم لنللا سللجالت حمللاكم القللدك الشللراية دح،للاء برتكللات ال للاء 
القللدك مللن امل  بللات اللل  تشلل    الللى موضللواات م عللدوة ممللا يللدل الللى دطللالع واسللع لللدإ 

ر اللرتاث ه الء العل اء، فبقيم خزائن ال    العل يلة العاملة يف بيلم املقلدك خ لوي اللى ذخلائ
وار ك ل  العريب اإلسالمي، وكان من بينها : خزائن املسلجد األق،لى، وخلزائن ك ل  امللدارك، و 

املسجد األق،ى، وم  بة امل حف اإلسالمي، وم  بات األسر املقدسلية اخلاصلة وهلي أكثلر ملن 
 .(1879)مخسة اشر م  بة خاصة، أنشأت ما بعد القرن الساوك اهجري

كربلة المسلجد األقصلس، لهلال  علن مقيلة نلر  أن م… من خلالل ملا  قلدم

مكربللان المللدا س، ومكربللان األ للر المقد للية للل  ميللي المقللدس، كانللي كبقيللة 

المكربللان للل  السللالم ا  للالم ، ومركللزا  ل حيللاة الس ميللة والفكريللة، وكربللي 

المصللنفان الكنيللرة للل    للك المكربللان السامللة واللااللة واشللرهر منهللا كرللب 

 .ب1880(امة األخر الفهايل، وكرب المسا   الس

ومن خالل ه ا المؤلفان والكرب، نر  اللدو  الل ي لسبرله   لك المكربلان 

ل  الحياة الس مية والنقالية، وميان  سة إطالل ع ماء ميي المقدس ع س الررا  

السرملل  ا  للالم . ومللن أجللل الفايللدة السامللة، نللر  أن  البيللة الس مللاء وقلل  

ة الس م، لبق  ميي المقدس مركلز إشلسال مكربره ليسرفيد منها مقية الس ماء وط ب

سقلللال  ير لللا ا الس ملللاء ملللن ملر للل  األقطلللا  لينه لللوا ملللن ع لللم هللل ا المدينلللة 

 .ب1881(المقد ة

                                                        
 .191، ص6سه، جالي، حم د كرو، املرجع نف (1876)
 .192، ص6الي، حم د كرو، املرجع نفسه، ج (1877)
. اللللي، حم لللد كلللرو، املرجلللع 9. اخلاللللدي، املعاهلللد امل،لللرية يف بيلللم املقلللدك، ص188، ص1املقريلللزي، اخلطللل ، ج (1878)

 .194، ص6نفسه، ج
 .451. العارف، املف، ، ص15العسلي، معاهد العلم، ص (1879)
 .20. العسلي، معاهد العلم، ص25املقدك، ص اخلالدي، املعاهد امل،رية يف بيم (1880)
 .245. العارف، املف، ، ص25. العسلي، معاهد العلم، ص197، ص6الي، حم د كرو، خط  الشام، ج (1881)
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 المراكز الدينية والفكرية )مراكز العلم الصوفية( في بيت المقدس : -

هـ، قدم إلس المدينة المقد ة أعدا  كبيلرة 16مسد  حرير ميي المقدس عام 

 رسبلد واالعركلا  لل  المسلجد األقصلس، ملنهم قبيصلة ملن ذؤيلب، من الزهلا  ل

 –وهانسء من مسسو  ال ي عرضي ع يه إما ة ل سطين و لال، وأم الد  اء 

 .ب1882(ب. هؤالء ك هم عبا  وزها الصحام  أم  الد  اء (هجيمة، زوجة 

واز ا  عد هم ل  القرن النان  ل هجلرة، لقلدموا إللس ميلي المقلدس ل رسبلد 

هلـب و لنلي لل  ميلي 135هم (الزاهدة  امسة السدوية أم الليلر، ن، والزهد من

هلـب، و(ذا النلون المصلري سوملان ملن 206المقدس، و(ميلر ملن الحلا  ، ن، 

هـب ونسلبي إليله الزاويلة 161هـب، و(إمراهيم من أ هم، ن، 245إمراهيم، ن، 

هلللـب، و(محمللللد ملللن كللللرام 251األ هميلللة، وا ملللام (السللللري السلللقط ، ن، 

. وكنللرة السبللا  ب1883(هللـب و نسللب إليلله الفرقللة الكراميللة255ن ، ن، السجسللرا

والزهللا  والمرصللولين اللل ين قللدموا ميللي المقللدس ممللا أظهللر  طللو ا  لحركللة 

المرصلللولين وكلللان لهللل ا الطلللرق الصلللولية مؤ سلللا هم ملللن خوانللل)، و ملللط، 

 .ب1884(وزوايا

وظهلللللرن جماعلللللان الللللولية أخلللللر  لللللل  القلللللرن النالللللل  والراملللللع 

نهم ظهروا مقوة ل  القرن اللامس والسا س الهجري وما ، إال أب1885(الهجري

مسدها ل  ميي المقدس، لنلر  الصلول  السلالم املن النجيلب السلهرو  ي، قلدم 

 .ب1886(هـ599ميي المقدس 

، از ا ن ب1887(ومللا مسللد القللرن السللا س الهجللري للل  السصللر المم للوك 

حركللة المرصللولين للل  ميللي المقللدس حرللس زيللدن أعللدا  اللوانلل) والزوايللا 

هلـب شلجع الحركلة الصلولية، و ملج 801-784الرمط ألن الس طان مرقلوق (و

                                                        
. العسلللي، معاهللد العلللم، 295، ص1م، ج1973. العلي للي، األنللس االيلل ،   241املقدسللي، مثللري العللزام، ص (1882)

 .179. وينظر : العارف، املف، ، ص298ص
. وينظلللر : العسللللي، 295، ص1. العلي لللي، األنلللس االيللل ، امل،لللدر نفسللله، ج40املقدسلللي، امل،لللدر نفسللله، ص (1883)

 .22أجداوان يف يرإ بيم املقدك، ص
 .299. وينظر : العسلي، معاهد العلم، ص73، ص1. املقريزي، اخلط ، ج45املقدسي، امل،در نفسه، ص (1884)
 .293، ص1جم، 1999العلي ي، األنس االي ،    (1885)
 .173، ص1املقريزي، امل،در السابق، ج (1886)
 .71. وينظر : العسلي، أجداوان يف يرإ بيم املقدك، ص55املقدسي، مثري العزام، ص (1887)
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الرس يم األكا يم  مالرس يم الصول ، وأاب   جال الصلولية يرقاضلون  وا لب 

 .ب1888(عن ح قان ال كر

. وكانللي ب1889(ولقللد كللان الرس لليم الروحلل  هللو األ للاس لللد  المرصللولة

لرس للليم والسبلللا ة اللوانللل) واللللرمط والزوايلللا وأحيانلللا  الصلللوامع هللل  مراكلللز ا

 .ب1890(والمناظرة لكبا  المرصولين والزها  والفقهاء

و للنرناول أشللهر الللرمط واللوانلل) والزوايللا الرلل  كانللي موجللو ة وجللزء 

 منها ما يزال شاخصا  حرس يومنا الحاضر ل  ميي المقدس.

                                                        
. العللارف، املف،لل ، 135ااشللور، و. سللعيد، أضللواء جديللدة الللى مدينللة القللدك يف ا،للر سللالطني امل اليللك، ص (1888)

 .179ص
 .88، ص3ي، سلك الدرر، جاملراوي، حم د خلي  بن ال (1889)
 .309. وينظر : العسلي، معاهد العلم، ص399، ص3املقريزي، اخلط ، ج (1890)
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 أوال  : الُربَط :

لللم الرمللاط ويقللال للله (الركيللةب مالرركيللة، وهلل  مالسجميللة  ا  الصوليللـة و

 .ب1891(يرسرضوا ل فرق مين الرماط والزاوية واللانقاا

و سنللللل  الرملللللاط أيهلللللا  المكلللللان المسلللللد المسلللللبل لأللسلللللال الصلللللالحة 

. وأول من ا ل   ا ا  ل هيالة ل قا مين (الوليد من عبلد الم لك ملن ب1892(والسبا ة

، وك لك مسـدا الل يفة (عمر امن عبلد السزيلزب ا لل   ا   طسلام ب1893(مروانب

، للله الفهللل للل  ب1894(والفقللـراء، وكلل لك (نللو  الللدين محمللد زنكلل بالمسللاكين 

زيا ة عد  الرمط واللوان)، وكان يكرم الصلولية والفقهلاء والس ملاء وقلد جلد  

 .ب1895(الم ك الظاهر  و  الهيالة ل ر ل والوالدين

والرماط أيها  هو  ا   كن ألهل طري) هللا. والرماط والمرامطة مالزمة 

المللرامط يللدالع عمللن و اءا، والمقلليم للل  الرمللاط ع للس سغللر السللدو، لالمجاهللد 

 .ب1896(طاعة هللا يدلع مدعايـه البالء عن السبا  والبال 

، ب1897(لالرملاط ميلي الصلولية ومنللزلهم، ولكلل قلوم  ا ، والرملاط  ا هللم

وأط لل) الرمللاط ع للس نللول مللن النكنللان السسللكرية الرلل   بنللس ع للس الحللدو  

ل الرماط ملا يلرمط ليله الليلل واللرمط . وأاب1898(ا  المية  قامة المجاهدين

 .ب1899(والمرامطة مالزمة السدو لقوله  سالسب  اابروا واامروا و امطوا 

وقد اشرهرن الرمط مأنها كاني مدا س لرس يم ال ين يسييلون ليهلا، وكلان 

ليها ح قان الرس ليم، و س لم القلرآن الكلريم والحلدي ، والس ملاء يرلل ونها مكانلا  

                                                        
 .306. العسلي، معاهد العلم، ص134، ص6الي، حم د كرو، خط  الشام، ج (1891)
 .116. دبراهيم اخلطي ، وور ال عليم يف خرير بيم املقدك، ص399، ص3املقريزي، امل،در السابق، ج (1892)
 .306. العسلي، معاهد العلم، ص134، ص6ي، حم د كرو، خط  الشام، جال (1893)
 .179. العارف، املف، ، ص8اخلالدي، حم د سامح، املعاهد امل،رية يف بيم املقدك، ص (1894)
 .38، ص5ابن الع او اْلنبلي، شذرات الذه ، ج (1895)
 .428، ص3املقريزي، اخلط ، ج (1896)
 .307. وينظر : العسلي، معاهد العلم، ص81، صالغزايل، دحياء الوم الدين، امللحق (1897)
 .117. دبراهيم اخلطي ، وور ال عليم يف خرير بيم املقدك، ص160ابد الداأل، ابد هللا، الرتبية اند العرب، ص (1898)
 .200سورة ال ا ران، من اآلية  (1899)
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لوجو  مكربان مها ليلجسي الحركلة الس ميلة وشلجسي ع لس ل مطالسة والكرامة 

 .ب1900(الجها 

وأ  للب كرللب الصللولية ألفللي للل  الللرمط، وأحيانللا  كانللي مكانللا  ال رنسللاخ 

. لفلل  مللال  اليللام اشللرهر أيهللا  ( مللاط نجللم الللدين أيللوبب ب1901(القللرآن الكللريم

، وزوجة االح الدين (منلي عصلمي اللدين ب1902(و ماط (أ د الدين شيركواب

. ول  ميي المقدس كاني اللرمط ب1903(ب أقامي  ماطا  ل صولية ل  اليامخا ون

 .ب1904(ل  األال ميرا  ل مجاهدين

ول  القرن الرامع الهجري كان السديلد ملن اللرمط ع لس امرلدا  اليلواطئ 

، وهلل  محصللنة مللاألمرا  الرلل  كللان يقلليم مهللا المجاهللدون، ب1905(الف سللطينية

. وكانلي هل ا اللرمط ب1906(الروموكاني محطان اللرداء األ ر  المس مين مع 

للل   للزة وعسللقالن وا للدو  ويالللا وأ  للو . وللل  أسنللاء الحللروب الصلل يبية 

. وكلل لك مسللدها للل  القللرن السللامع الهجللري ب1907(أنيللئ السديللد مللن هلل ا الللرمط

 .ب1908(أيها  أنياي  مط موافها أمراجا  ل مراقبة

 لكللن  مللط ميللي المقللدس كللان هللدلها  للأمين أمللاكن إقامللة لللزوا  المدينللة

والحجللا  ويسللردل ع للس ذلللك مللن خللالل النقللو  الرلل  مللا زالللي ع للس هلل ا 

، ب1910(، ومنهللا ب  مللاط عللالء الللدين البصلليري أو  مللاط البصلليرب1909(الللرمط

                                                        
عللللللارف، املف،لللللل ، . ال59. كحالللللللة، ا للللللر، وراسللللللات اج  اايللللللة، ص428، ص3املقريلللللزي، امل،للللللدر السللللللابق، ج (1900)

 .179ص
. العلللارف، املف،للل ، 59. كحاللللة، ا لللر، وراسلللات اج  اايلللة، ص99، ص6ابلللن تغلللري بلللروي، النجلللوم الزاهلللرة، ج (1901)

 .179ص
 .428، ص3املقريزي، اخلط ، ج (1902)
 .99، ص6ابن تغري بروي، النجوم الزاهرة، ج (1903)
 .306العلم، ص. وينظر : العسلي، معاهد 399، ص3املقريزي، امل،در السابق، ج (1904)
. العلللارف، املف،للل ، 144، ص2، ق9. اللللدابغ، بلللالوان فلسلللطني، ج428، ص3املقريلللزي، امل،لللدر السلللابق، ج (1905)

 .179ص
 .307. العسلي، معاهد العلم ص8اخلالدي، أمحد سامح، املعاهد امل،رية يف بيم املقدك، ص (1906)
. العللارف، املف،لل ، 170م(، ص1961درية، أمحللد، ف للري، مسللاجد القللاهرة ومدارسللها، وار املعللارف، )اإلسلل ن (1907)

 .179ص
 .307. العسلي، معاهد العلم ص134، ص6الي،حم د كرو، خط  الشام، ج (1908)
 .118. وينظر : دبراهيم اخلطي ، وور ال عليم، ص143ابن جبري، الرحلة، ص (1909)
 .315. وينظر : العسلي، معاهد العلم، ص91، ص2م، ج1999العلي ي، األنس االي ،    (1910)
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، ب1913(،  مللللاط المللللا  ين ب1912(، و مللللاط الكللللر ب1911(والرمللللاط المنصللللو ي

 .ب1916(، و ماط مايرام حاويشب1915(، والرماط الزمن ب1914(والرماط الحموي

د  أهميللة الللرمط كمقللر  س لليم  وحلل  وأكللا يم  الحظنللا ملل… ممللا  قللدم

لساكنيها من المريدين ومن المرر  ين ع يها، وكان لهلا األسلر الس مل  واللدين  

 ل  ميي المقدس.

وقد أو  نا أ ماء ألهم الرمط الموجو ة ل  ميي المقلدس، ع ملا  أن هنلاك 

ملاب  مط أخر  ل  مدينة خ يل الرحمن منل، الرماط المنصو ي الواقع  جاا 

 الق سة ووقفة الم ك منصو  قالوون، و ماط الطواش .

وال حظنلا أن أ  لب الللرمط ملدلون مهللا ملن أنيلأها مللن الس ملاء والزهللا ، 

 والبسال من ه ا الرمط يقصدها الناس ل زيا ة والربرك.

كمللا الحظنللا أن مسللال الللرمط الرلل  كانللي ع للس  للاحل ل سللطين أي الرلل  

ا ذان مهمة عسلكرية، لهلال  علن الرس ليم أنياي ل  المدن الساح ية كان أ  به

والرسبللد، لكللن مللا كللان  اخللل ميللي المقللدس مللن  مللط كانللي ال  رسللم مالطللامع 

السسكري أي المرامطة مالنغو  والررمص ل سدو. إنما كاني ل رس م والرسبد ول  

مسال األحيلان ال لرقبال زوا  المدينلة ملن الحجلا  أو اللوا  ين ع لس المدينلة 

 المقد ة.

رمط مف سطين ميكل عام، ول  ميي المقلدس ميلكل خلاص، األسلر لكان ل 

 الس م  األكا يم ، ومقرا  ل سبا ة وطاعة هللا.

 ثانيا  : الخوانق :

اللانقاا مسناها البيي، وكاني مراكز  عطاء   وس الفقه والدين وال غلة 

، وهلل  مقللر ل صللولية وأول مللن مناهللا للل  مصللر ب1917(والرصللو  والحللدي 

 .ب1918(دين األيوم الس طان االح ال

                                                        
 .48. وينظر : جنم، كنوز القدك، ص43، ص2العلي ي، األنس االي ، املرجع نفسه، ج (1911)
 .153. وينظر : جنم، املرجع نفسه، ص8، ص2العلي ي، األنس االي ، املرجع نفسه، ج (1912)
 .  89، ص2العلي ي، األنس االي ، املرجع نفسه، ج(1913)
 .96، ص2م، ج1973العلي ي، األنس االي ،    (1914)
 .322. وينظر : معاهد العلم، العسلي، ص42، ص2العلي ي، األنس االي ، املرجع نفسه، ج (1915)
 .324. العسلي، معاهد العلم، ص8، ص2الدابغ، بالوان فلسطني، ج (1916)
 .118. وينظر : دبراهيم اخلطي ، وور ال عليم، ص428، ص3املقريزي، اخلط ، ج (1917)
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وقيل إن اللوان) حدسي ل  ا  الم محلدو  األ مسمايلة هجريلة، وجس لي 

. وأن أول خانقاا منيلي لل  ا  لالم ب1919(ليلر   الصولية ليها لسبا ة هللا  سالس

ل صولية كاني مرم ة ميي المقدس، مناها أمير النصا   حلين ا لرولس الفلرنج 

م للغ عللد ها أكنللر مللن  للرة وعيللرين ع للس الللديا  المقد للـة، للل  مللال  اليللام، و

. لقد كاني اللوان)  بنس ع س شكل مسلجد ل صلالة، و يلمل  رللا  ب1920(خانقاا

عديدة، وقيل إن أ لماء اللوانل) واللرمط كانلي  سلرسمل ملدون  مييلز لل  ملال  

 .ب1921(اليام

و لللاهمي اللوانللل) لللل  الحركلللة الرس يميلللة، لقلللد أقيملللي ليهلللا الح قلللان 

ال غلللة السرميلللة، والفقللله، وحفلللظ القلللرآن، ، وشلللم ي  لللد يس ب1922(الد ا لللية

والقراءان، والروايان. وكان المد  ون يقومون مالوعظ، والبسال مالقهلاء. 

واحرون اللوان) ع س خلزاين كرلب، وكلانوا ينسللون الكرلب. وخصلص لكلل 

. وكلان يسملل لل  ب1923(جماعة من الط بة المقيمين ماللوان) مد  ين لرس يمهم

حاجان الطالب من مأكلل وم لبس حرلس يرمكنلوا اللوان) من يقوم ع س  ولير 

 .ب1924(من الرفرغ ل رس م والرسبد  اخل اللانقاا

واهرم األيوميون مبنلاء اللوانل) حبلا  مالصلولية و قرملا  ا  لبحانه و سلالس 

لأقيم ل   مي) خانقاا الناارية والحسلامية الرل  أقامرهلا (أخلي الالح اللدين 

. ولل  القلاهرة، ب1925(هلـ587جينب عام  ي اليام أم األخير حسام الدين من ال

هللللـ ل فقللللراء 569أقللللام قنبللللز، أحللللد خللللدام القصللللر الفللللاطميين، خانقللللاا عللللام 

 .ب1926(والصولية

                                                                                                                                                                   
 .306. العسلي، املرجع نفسه، ص311، ص6الي، حم د كرو، خط  الشام، ج (1918)
 .241. العارف، املف، ، ص131، ص6الي، حم د كرو، املرجع نفسه، ج (1919)
 .177. غوامنة، نيابة بيم املقدك، ص131، ص6الي، حم د كرو، خط  الشام، ج (1920)
 .399، ص3املقريزي، اخلط ، ج (1921)
 .145الع او األصفهاع، الف ح القسي، ص (1922)
 .125النعم ومبيد النقم، صالسب ي، معيد  (1923)
 .118. دبراهيم اخلطي ، وور ال عليم، ص131، ص6الي، حم د كرو، املرجع السابق، ج (1924)
. العسلللي، 141، ص2م، ج1999. العلي للي، األنللس االيلل ،   145الع للاو األصللفهاع، امل،للدر السللابق، ص (1925)

 .118. دبراهيم اخلطي ، املرجع السابق، ص306معاهد العلم، ص
 .423، ص4. وينظر : حسن دبراهيم، عريخ اإلسالم، ج329، ص4ال  يب، فوات الوفيات، ج (1926)



 

 289 

ول  ميي المقدس أنيأ االح الدين األيوم  مسد  حرير ميي المقدس أول 

هللـ وأوقلل  ع يهللا قريللة اللو  583خانقللاا عرلللي ماللانقللاا الصللالحية عللام 

 .ب1927(ماهر

ل مياي  الصولية من كالة األجناس  لواء السلرب أو  وخصصي اللانقاا

، وعللد ن ميلليلة ب1928(السجللم، وكانللي مسللرقرا  ل طللالب اللل ين ييللرغ ون مللالس م

اللانقاا من الوظاي  الهامة، لنن شيلها ملن أ ملاب الوظلاي  الدينيلة، ويسلين 

. ول  القرن السا س كاني أ ماء اللوان) والرمط مما ال ب1929(مروقيع الس طان

. وأول اللوان) الر  أ سي ل  ب1930(الرفري) مينها ل  كنير من الحاالنيمكن 

القدس ه  خوان) الفرقة الكرامية، ليقول المقد   ب اللانقاا مرسبد الكلراميين 

 .ب1931(ل  إي ياء، وميي المقدس خ ) من الكرامية لهم خوان) ومجالس

ويص  ناار خسرو القدس ل  القرن الراملع المسلجد األقصلس ليقلول ب 

ول  عر  المسجد األقصس  واق ليها مص يان ومحا يب جمي لة يقليم مهلا (

 .ب1932(جماعة منهم ويص ون وال ي هبون ل جامع إال يوم الجمسةب

. ب1933(هللـب583ومللن اللوانلل) للل  ميللي المقللدس، اللانقللاا الصللالحية (

وهناك خوان) أخـر  كنيلرة أنيلاي لل  لرلران الحقلة وأ ن اللدو  نفسله ملن 

، واللانقلللللاا ب1934(وملللللن أشلللللهرها ب اللانقلللللاا الدوا ا يلللللةالناحيلللللة الس ميلللللة، 

، واللانقللاا ب1937(، واللانقللاا الفلريللةب1936(، واللانقللاا الرنكزيللةب1935(الكريميللة

 .ب1940(، اللانقاا المولويةب1939(، واللانقاا المنجكيةب1938(األ سر ية

                                                        
 .145الع او األصفهاع، امل،در السابق، ص (1927)
 .118. وينظر : دبراهيم اخلطي ، وور ال عليم، ص141، ص2م، ج1999العلي ي، األنس االي ،    (1928)
 .306. وينظر : العسلي، معاهد العلم، ص141، ص2العلي ي، األنس االي ، املرجع نفسه، ج (1929)
 .8اخلالدي، أمحد سامح، املعاهد امل،رية يف بيم املقدك، ص (1930)
 .179و ص 25املقدسي، أحسن ال قاسيم، ص (1931)
 .70و ص 57خسرو، انصر، سفرانمة، ص (1932)
 .331. العسلي، املرجع السابق، ص340، ص1العلي ي، األنس االي ، املرجع السابق، ج (1933)
 .338. العسلي، املرجع السابق، ص381، ص2العلي ي، األنس االي ، املرجع السابق، ج (1934)
 .338. العسلي، املرجع السابق، ص381، ص2العلي ي، األنس االي ، املرجع السابق، ج (1935)
 .339. العسلي، املرجع السابق، ص162، ص1ابن فق  هللا الع ري، مسالك األب،ار، ج (1936)
 .339. العسلي، املرجع السابق، ص255، ص4درر ال امنة، جابن حجر، ال (1937)
 .339. العسلي، املرجع السابق، ص38، ص2العلي ي، األنس االي ، املرجع السابق، ج (1938)
 .339. العسلي، املرجع السابق، ص130، ص5ابن حجر، امل،در السابق، ج (1939)
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و بللين مللن خللالل مللا  سرضللنا للل  الحللدي  عنلله إن اللوانلل) هلل  مللن 

قللدس الرلل  نالللي اهرمامللا  خااللا  لللد  األمللراء المؤ سللان الدينيللة للل  ميللي الم

والسللالطين والم للوك وخااللة للل  السصللر األيللوم . وكانللي ميللون ل صللولية، 

لحركة المرصولة زا ن ل  السصر األيوم  وم غ أقصلس انريلا ا لل  السصلر 

المم وك ، ويس ل البسال أن الرسبد واالعركا  ل  اللوان) كان ل لدعاء مسلدما 

ة وميلي المقللدس خاالة ملن  ملا  و سل يب ملن جللراء أالاب ملال  اليلام عامل

الغزو الصل يب ، لالرجلأ النلاس ل رسبلد واللدعاء ا  لبحانه و سلالس حرلس ينرهل  

 ه ا الغزو ويزول عن المقد ان ا  المية ل  ميي المقدس.

وكللذلك أن بعللر اخلوانلللق، اللل  ذكرانهللا كانلللم تشللرت  ابل سلل ية أو تشلللرت  ابمل للان ملللع 
ااي بسلللب  أن ملللن أقلللام هلللذا اللللرتاث اإلسلللالمي أو أوقفللله رمبلللا ي لللون حولللله دىل امللللدارك أو اللللزو 

مسجد. مع العلم أن الزاوية كانم صغرية اْلجم ال ت سع دىل لعلدو قليل  ملن امل عبلدين، واللراب  
 خول دىل م ان يراب  به اجملاهدون، وبعدها أصبحم رث  أماكن لل  ،وفة والزهاو.

ج لا  وأكثللر اسل عداوا  السلل يعاب أالداو كبللرية ملن ال،للوفية، ول لن اخلانقللاه كانلم أكللرب ح
ول ن بعد الع،ر األيويب صارت ت شابه اخلوانق واألربطة وحىت املدارك واخلوانق ت شابه حىت أن 
بعلللر امللللدارك أطللللق اليهلللا خانقلللاه، واخلوانلللق أطللللق اليهلللا راب  للعل لللاء وال،لللوفية ونلللذكر أن 

 .بعر اخلوانق والزوااي خ،،م للنساء

 ثالثا  : الزوايا :

. وقلد كثللرت ب ثلرة الطللرق (1941)اللزوااي كاخلانقلات والرابطللات، دال أهنلا تقلام فيهللا األذكلار
واملشايخ، وزاوت يف الع،ر األيويب وامل لوكي. وااوة ما ت ون الزوااي أصغر من اللرب  واخلوانلق، 

 .(1942) اف وال عبدوهي مأخوذة من فع  )انزوإ( مبعت اجذ ركنا  من أركان املسجد لالا 

وكانللم اللللزوااي تطللللق اللللى انحيللللة ملللن نلللواحي املسلللاجد ال لللربإ، ك لللا كانلللم تنشلللأ حلللول 
ضللريح ويل مشللهور. وارتبطللم الللزوااي أباللاء املشللاهري مللن الزهللاو الللذين هللم طللالب مللن املريللدين 

                                                                                                                                                                   
 .367لقدك، ص. جنم، كنوز ا53النابلسي، امل  ار من اْلقرة األنسية، ص (1940)
 .499. العارف، املف، ، ص136، ص6الي، حم د كرو، خط  الشام، ج (1941)
 .175. غوامنة، نيابة بيم املقدك، ص435، ص2املقريزي، اخلط ، ج (1942)
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ااي يف ، وسلامهم اللزو (1943)الذين ي بعوهنم، وكانوا  دون الرااية وااله  ام من السالطنب وامللو 
 .(1944)ال عليم ل حفي  القران، وتعليم العلوم الدينية

وكللللللان شلللللليو  ومدرسللللللي الللللللزوااي يدرسللللللون مللللللن فيهللللللا مللللللن املريللللللدين، ك للللللا يدرسللللللون يف 
. لذلك كلان، يف بعلر األحيلان، يطللق اسلم املدرسلة اللى الزاويلة، وقاملم اللزوااي (1945)املدارك

 .(1946)يف بيم املقدك بدور ف ري  ان  اخلانقاه

 : (1947)ية الوفائية أو دار معاوية )القرن الثاني الهجري(. الزاو1

 ب1949(. كاني قديما   سر  ملدا  مساويلة*المنجكية ب1948( قع  جاا المد  ة

(ألن مساوية من أم   فيان  كن ليهاب. و سر  مدا  اليلي  (شلهاب اللدين ملن 

. وقللد  للولس ميلليلرها ب1951(. وعرلللي مبنلل  أمل  الولللا لسللكنهم مهلاب1950(الهلايمب

. وقامي مدو ها الفكري والس م  عاملة، ولل  الرصلو  ب1952(الس ماءعد  من 

 .ب1953(ع ما  و  وكا  ل  ميي المقدس

 هـ( :450. الزاوية النصرية )2

. ب1954(هلـب و لميي مالناالرية490أ سها الييلـ  (نصلر المقد ل ، ن، 

.  قللع ع لس ملاب الرحملة، ملن أمللرا  ب1955(و سلـر  أيهلا  مالمد  لة النصلرية

                                                        
 .118. دبراهيم اخلطي ، وور ال عليم، ص423، ص4دبراهيم، حسن، عريخ اإلسالم، ج (1943)
 .148، ص6الي، حم د كرو، خط  الشام، ج (1944)
 .308. وينظر : العسلي، معاهد العلم، ص435، ص2املقريزي، اخلط ، ج (1945)
 .175. غوامنة، نيابة بيم املقدك، ص148، ص6الي، حم د كرو، املرجع السابق، ج (1946)
 .38. وينظر : العسلي، أجداوان يف يرإ بيم املقدك، ص81، ص2م، ج1999العلي ي، األنس االي ،    (1947)
 .601، ص1. النعي ي، الدارك يف عريخ املدارك، ج84، ص11مع، جالس اوي، القوء الال (1948)
 املنج ية نسبة دىل األمري منجك، وايل الشام. *
. حيلللث يع قلللد أن معاويلللة بلللن أيب سلللفيان سللل ن يف ذللللك 81، ص2العلي لللي، األنلللس االيللل ، املرجلللع السلللابق، ج (1949)

 .275املوقع اندما أقام ابلقدك. ينظر : جنم، كنوز القدك، ص
. ابللن اهللائم، اللامل مشلللهور ابلرايضلليات، وكللان مللن مشلللايخ 81، ص2العلي للي، األنللس االيلل ، املرجللع السلللابق، ج (1950)

 .275املدرسة ال،الحية، وكان يس ن ابلزاوية. وينظر : جنم، كنوز القدك، ص
 .81، ص2العلي ي، األنس االي ، املرجع السابق، ج (1951)
 .345. وينظر : العسلي، معاهد العلم، ص99ايان، صالسيوطي، نظم العقبان يف أايان األ (1952)
 .40. وينظر : العسلي، أجداوان يف يرإ بيم املقدك، ص148، ص6الي، حم د كرو، املرجع السابق، ج (1953)
 .395، ص3ابن الع او، شذرات الذه ، ج (1954)
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. وقلد كلان اليلي  نصلر المقد ل  ملن كبلا  ب1956(ليلرق  و  الحرم القد ل  ا

 .ب1957(الس ماء والمد  ين القديرين، وعالما  وإماما  ل  ع م الحدي 

يحيلس ملن ع ل ب مللن  –وأوكلل أملر المد  لة إللس القاضل  (املن الصلايغ 

. كل لك  وجلله ا ملام المرصللـو  أملو حامللد الغزالل  إلللس ب1958(شليوخ اليللالسية

لزاوية النصرية الر  أالبحي  سلر  ليملا مسلد القدس واعرك  مالمد  ة أو ا

 .ب1959(مالغزالية. وليها شرل ا مام الغزال  ل  كرامة كرامه (إحياء ع وم الدينب

ل  عهد الم لك المسظلم (عيسلسب املن أخل  الالح اللدين، جلد  المد  لة 

، وأابحي زاويلة النصلرية لقلراءة القلرآن، ووقل  ع يهلا كربلا  ب1960(النصرية

 .ب1961(كنيرة

س الرد يس ليها ل  أواخر القرن السا س وأوايل القرن السلامع وممن  ول

املللن  –الهجلللري اليلللي  ( قللل  اللللدين عنملللان ملللن عبلللد اللللرحمن ملللن عنملللان 

 .ب1962(الصالحب

 : (1963)هـ(500. الزاوية األفغانية أو الزاوية القادرية )3

.  لم إنيلاء ب1964( قع مالقرب من الزاوية النقيبندية ل  حا ة الوا  مالقدس

م، وهل ا منبلي 1043اوية لأللغانيين من أ بلال الطريقلة القلـا  ية علام ه ا الز

، ولكللن كللان  أ يسللها ع للس يللد ب1965(ع للس نقللش كرللام   لل كا ي مللأع س مللدخ ها

 .ب1966(هـب561السا   المرصو  اليي  (عبد القا   الجيالن ، ن، 

                                                                                                                                                                   
 .60، ص4ايقوت اْل وي، معجم البلدان، ج (1955)
 .61، ص4ايقوت اْل وي، امل،در نفسه، ج (1956)
 .96. وينظر : العسلي، معاهد العلم، ص34، ص1م، ج1999العلي ي، األنس االي ،    (1957)
 .177، ص8السب ي، طبقات الشافعية، ج (1958)
 ، املقدمة.1الغزايل، دحياء الوم الدين، ج (1959)
 .186. وينظر : العارف، املف، ، ص413، ص1النعي ي، الدارك يف عريخ املدارك، ج (1960)
 .96. وينظر : العسلي، املرجع السابق، ص256، ص2ت  ة امل  ،ر، ج ابن الوروي، (1961)
 .186. وينظر : العارف، املرجع السابق، ص256، ص2ابن الوروي، امل،در نفسه، ج (1962)
 .500. العارف، املف، ، ص116النابلسي، اْلقرة األنسية، ص (1963)
 .372. جنم، كنوز القدك، ص362العسلي، معاهد العلم، ص (1964)
. وينظلر : سلجالت ا   لة الشلراية ابلقلدك، 372. جنلم، كنلوز القلدك، ص116ابلسي، امل،در السلابق، صالن (1965)

 هل.1144، لسنة 113، ص225رقم 
 .372. جنم، املرجع السابق، ص65اْلسيين، تراجم أه  القدك، ص (1966)
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، أي ب1967(كما  يير المصا   إلس أن هل ا الزاويلة  يلر الزاويلة القا  يلة

لقا  ية الر  أوقفها األمير (ناار الدين محملد ملن عبلد القلا  ب أيلام المد  ة ا

السلل طان مر للباي، وهلل  أيهللا   يللر الزاويللة القا  يللة الموجللو ة للل  الل يللل 

. وهلل   يللر الررمللة الكيالنيللة الرلل  أنيللأها (الحللا  جمللال الللدين ب1968(مف سللطين

 .ب1969(هـ753مه وان الكيالن ب عام 

 : (1970)هـ(585. الزاوية الخنثنية )4

أنيللأها اللالح الللدين األيللوم ، وأقفهللا ع للس اليللي  (جللالل الللدين أحمللد 

هللـ، وهللو  جللل مللن أهللل الصللالح، وهللو أول مللن  للولس 587الياشلل ب عللام 

 مييلرها، أي اليي  الياش .

 قللع الزاويللة خللا   السللو  الجنللوم  لمسللجد األقصللس، خ لل  منبللر نللو  

 .ب1971(الدين زنك ، ومناؤها قديم من أيام الرومان

يانللا ، كانللي  سللمس مالزاويللة الحنفيللة، ووقلل  السلل طان اللالح الللدين وأح

نصلل  المد  للة  ماطللا  ل مرصللولة، ونصللفها مد  للة ل فقلله، لجمللع مللين الس للم 

 .ب1972(والسمل

 : (1973)هـ(586. الزاوية الجراحية )5

. واقفها اليي  األميلر (حسلام ب1974( قع ل  منطقة اليي  جراح ل  القدس

هلـب الطبيلب الللاص 598سلس الجراحل ، ن، الدين حسين من شر  الدين عي

، وله ا الزاوية وق ، ووظاي  مر بة، ومها قبلو  ب1975(لصالح الدين األيوم 

 .ب1976(جماعة من المجاهدين قيل إنهم من جماعة الجراح 

                                                        
 .253. العارف، املرجع السابق، ص151، ص6الي، حم د كرو، خط  الشام، ج (1967)
 .151، ص6حم د كرو، املرجع نفسه، جالي،  (1968)
 .208. وينظر : جنم، املرجع السابق، ص45، ص2م، ج1999العلي ي، األنس االي ،    (1969)
 .100. وينظر : العسلي، املرجع السابق، ص34، ص2العلي ي، األنس االي ، املرجع نفسه، ج (1970)
و. ابلللد االيللل ، امللللدارك يف بيلللم املقلللدك، . وينظلللر : 166، ص1ابلللن فقللل  هللا الع لللري، مسلللالك األب،لللار، ج (1971)
 .426، ص2ج
 .148، ص6. وينظر : الي، حم د كرو، خط  الشام، ج57ابن بطوطة، الرحلة، ص (1972)
 .213، ص1. وينظر : الدابغ، بالوان فلسطني، ج48، ص2م، ج1999العلي ي، األنس االي ،    (1973)
 .334. العسلي، معاهد العلم، ص499العارف، املف، ، ص (1974)
 .104. العسلي، أجداوان يف يرإ بيم املقدك، ص48، ص2العلي ي، األنس االي ، املرجع السابق، ج (1975)
 .343. العسلي، معاهد العلم، ص148، ص6الي، حم د كرو، خط  الشام، ج (1976)
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 : (1977). زاوية الشيخ بدر الدين )القرن السادس الهجري(6

ملد ان، ن، أنيأ ه ا الزاوية (السيد ملد  اللدين ملن محملد ملن يو ل  ملن 

. ويوجلد لل  هل ا الزاويلة أضلرحة اليلي  ملد  وجماعلة ب1978(هـب مالقدس650

مللن الصللالحين، وقللد خ لل  اليللي  مللد  ذ يللة عرلللوا مالبللد يين أو مبنلل  أملل  

 .ب1979(الولا

ومن خالل المصا  ، يبدو أن المد  لة البد يلة الرل  أنيلأها (ملد  اللدين 

الصل يبيين ملالقرب ملن  هـب ال ي ا ريهد وهو يقا ل614محمد الهكا ي، ن، 

مدينة نام س لل  جبلل الطلو ، أن هل ا المد  لة ليسلي الزاويلة البد يلة نفسلها 

والرللل  نحلللن مصلللد ها، وأن المصلللا    يلللير إللللس أن شلللهداء البد يلللة، هلللم 

الهكللا يون، اللل ين قللدموا مللن م للدة الهكا يللة للل  المواللل للل  السللراق ليقللا  وا 

  .الص يبيين مع الس طان االح الدين األيوم

لقلد الحظنلا مملا  قلدم أن الزوايللا كاللانقلان والرماطلان، إال أنهلا أاللغر 

حجمللا  وأنهللا  قللام ليهللا األذكللا ، وقللد كنللرن مكنللرة الطللرق والميللاي  الزهللا  

 المرسبدين وخااة ل  السصر األيوم  والمم وك .

وكاني أكنر مراقد السظملاء والزهلا  أشلبه مزوايلا و كايلا يقصلدها النلاس 

لربرك. والبسال من الزوايا كاني لهال  عن الرسبلد مراكلز لرحفيلـظ ل زيا ة وا

القرآن و س يم الدين، و حروي ع س خزاين ل كرب، وه ا جسل لها اللدو  المهلم 

 مالرس يم.

والللى اللللرغم أن اللللزوااي واللللرب  واخلوانلللق يف بعلللر األحيلللان، كانلللم م سسلللات ش ،لللية،  
مجااة من األمراء يدرسلهم اللى حنلو خلال  كانم ااوة بيم رج  صاحل م عبد زاهد   ع حوله

ملللن الشلللل ليات والرايلللات. والحظنللللا أن الع،لللر األيللللويب هلللو فللللرتة ال أسللليس الفعلللللي لل للللدارك 
 والزوااي والرب  واخلوانق، وأن ا،ر امل اليك كان ام داوا  م طورا  للع،ر األيويب يف هذا اجملال.

 لمقدس :مقابر العلماء ومن دفن فيها من القضاة في بيت ا -

إن الللبال  والبقللال واألاللقال وخااللة ا  للالمية  كللون كاألشلللاص لهللا 

مالم  ومسلالم  ميزهلا علن  يرهلا، لالملدن المقد لة  كلون ملن  لما ها منلو  

الر للل واألنبيللاء والصللحامة والرللامسين ومراقللد لألوليللاء والزهللا  الصللالحين 
                                                        

 344. وينظر : العسلي، معاهد العلم، ص47، ص2العلي ي، األنس االي ، املرجع السابق، ج (1977)
 .125. وينظر : جنم، كنوز القدك، ص47، ص2 ي، األنس االي ، املرجع السابق، جالعلي (1978)
 .205. العسلي، معاهد العلم، ص154، ص6الي، حم د كرو، املرجع السابق، ج (1979)
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ي المقللدس ومكللة المرسبلدين مللن الس مللاء والفقهللاء، وللل  ط يسلـة هلل ا المللدن ميلل

المكرمة. وقد حف ي ع لس ملد  السصلو  ومنل  حا سلة ا  لراء والمسلرا  لل  

الصلرة الميرلة وع س مدا  األ مسة عير قرنا  وحرس وقرنا الحاضر ممراقلد 

الصحامة والرامسين واألولياء الصالحين والزها  والس ماء والفقهاء وقلا ة الفلر  

 وا ل  ه ا النر  الطاهر المقدس.ا  الم ، وعظماء المس مين ال ين  لن

وال عجللب أن ير للب الل فللاء والصللحامة والرللامسين والم للوك واألمللراء 

والسالطين ل  الدولة السرمية ا  المية، مأن يدلنوا حين ولا هم ل  سر  ميلي 

المقدس أ   األنبياء أ   ا  راء والمسرا ، أ   أولس القب رلين، أ   

كة وأن يرركوا لل  والاياهم ملأن يلدلنوا لل  المحير والمنير، األ   المبا 

 ه ا النر  الطاهر.

وهناك الكنيلر ملن األحا يل  النبويلة اليلريفة الرل   بلين لهلل اللدلن لل  

 ميي المقدس، وقد أو  ن كرب لهايل المسجد األقصس ه ا الفهل السظيم.

وللل  المسللجد األقصللس و للاحة الحللرم القد لل  ومللا حولهمللا مللن األ   

  الغفير من األنبياء، حرس أن مسال المس مين   بلوا لل   للن مبا ك  لن السد

 .ب1980(د ولا ه ل  ميي المقدسـب مس(الر ول 

و يير ا يان الكريمة واألحا ي  النبوية اليلريفة وا شلا ان الرا يليلة 

ب وملن (إلس أن سر  ميي المقدس يهم أعدا ا  كبيرة من الحامة   لول هللا 

ب (عبلا ة ملن الصلامي (الحامة   لول هللا  م هلؤالء ملنـ. وأهلب1981(الرامسين

هـب ال ي ع   م  و ول  و لن ل  ميي المقلدس34األنصا ي، ن، 
، وكل لك ب1982(

ال ي  لن ل  ميي الرحملة مالقلدس، ومسلدها  ب1983(هـب41(شدا  من أوس، ن، 

 .ب1984(شد الرحال إلس ميي المقدس كبا  الس ماء ل  ا  الم

القد   ول  الب دة القديملة لل  ويوجد ل  ميي المقدس  اخل  و  الحرم 

 القدس عدة  رب وأضرحة ومقامان أولياء مدلونون ليها أولياء االحين.

وع لس الللر م ملن انللدسا  الللبسال منهلا نريجللة السواملل الطبيسيللة، ونريجللة 

علدم االهرمللام و للرميم   لك ا سللا  ا  للالمية ملن جهللة، ومللا قاملي ملله القللوان 

                                                        
 .511. وينظر : هي  ، حم د حسنني، حياة حم د، ص36ابن فركا ، اباث القدك، ص (1980)
 .16: العسلي، أجداوان يف يرإ بيم املقدك، ص . وينظر257املقدسي، مثري الغرام، ص (1981)
 .27. وينظر : العسلي، معاهد العلم، ص132، ص2السيوطي، دخاف األخ،ا، ج (1982)
 .25املقدسي، امل،در نفسه، ص  (1983)
 .26املقدسي، امل،در نفسه، ص  (1984)
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السيرة قرون األخيرة ملن الهجلرة ملدءا  لبيي المقدس ع س مدا   ب1985(الغازية

 من الغزو الص يب  وانرهاء  مالكيان الصهيون .

وإلللس جانللب المقللامر الرييسللية النالسللة للل  ميللي المقللدس الرلل  ضللمي للل  

هنللاك مللدالن أخللر  ضللمي  لللان مسللال  ب1986(ا ة ا  للالم السظللامـسراهللا قلل

 األولياء ومنها ب

 : (1987). الترب1

الغر ، و البلا  ملا يكلون شليدها أشللاص  وه  عبا ة عن مبان  مرسد ة

. وكاني ه ا ب1988(ل  حيا هم ليدلنوا ليها مسد مما هم، أو شيدن لهم مسد ولا هم

الرللرب  يللكل جللزءا  مللن مد  للة أو مسللجد أو زاويللة منللل الررمللة الكيالنيللة 

 والررمة السسدية.

 : (1989). في المدارس والزوايا والخوانق والربط2

اوها أو أ ، ب1990(احامها المرساقبون أو ملن هلم ملن ذ يلرهمو لن ليها مني 

منللل المد  للة اللا ونيللة. ومسللال هلل ا المللدا س والزوايللا كللان يرللل   لللكنا  

ل مرولس ل  حيا ه سم  لـن ليه مناء  ع س وايره
 .ب1991(

 : (1992). األضرحة والقبور3

منيي لوق   ك األضرحة والقبو  أو مالقرب منها مقامان أو مزا ان أو 

 .ب1993(نظرا  ل مكانة الدينية الر  كان يرمرع مها هؤالء مساجد أو زوايا

 : (1994). القبور العادية4

                                                        
 .55، ص2ابن خل ان، وفيات األايان، ج (1985)
 .27، ص1املقريزي، اخلط ، ج (1986)
 .1973، طبعة ا ان، 39، ص2م، ج1999 ي، األنس االي ،   العلي (1987)
 .443، ص5ابن الع او، شذرات الذه ، ج (1988)
 .287، ص5الذهيب، العرب، ج (1989)
 .287، ص8الزركلي، األاالم، ج (1990)
 .39، ص2العلي ي، األنس االي ، املرجع السابق، ج (1991)
 .55، ص2ابن خل ان، وفيات األايان، ج (1992)
 .243اْلقرة األنسية، ص النابلسي، (1993)
 .22. وينظر : أجداوان يف يرإ بيم املقدك، ص96املقدسي، مثري العزام، ص  (1994)
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وه  قبو  لمجموعة ملن المجاهلدين مملن  اللع علن ميلي المقلدس، ولل  

 ب ب1995(مسال األحيان كاني مجموعان، ومن   ك قبو  اليهداء

شهداء البد ية، وهم ليسوا شهداء مسركة مد ، مل اليهداء ال ين قلدموا  -

الح الدين من الموالل ملع عملد هم (ملد  اللدين الهكلـا ي، ن، مع ا

 .ب1996(هـب ال ين  السوا عن ميي المقدس614

 .ب1997(مقبرة المد  ة المسظمية ومها قبو  مجاهدين وقبو  ع ماء -

 رمة مركة خان، ومها قبو  المجاهدين من اللوا زمية وقايدهم (مركـة  -

 هـب.644، ن، ب1998(خان

 .ب1999(ماب الغوانمةقبو  من   انم عند  -

وللل   اخللل القللدس القديمللة هنالللك  للرب وأضللرحة ومقللامر منهللا ب مقللامر 

هـب وجماعة آخرين 334األخييديين وليها قبر (محمد من طغج األخييد، ن، 

 .ب2000(من األخييديين

وهناك  رب ومقامر أخر  ضمي  للان وأضلرحة لجماعلة ملن الس ملاء 

الرلرب األوحديلة و قلع عنلد ملاب السرب والمس مين ل  ميي المقدس، ومنهلا ب 

، ومقبللللرة المد  للللة ب2002(، ومقللللامر المد  للللة األمينيللللةب2001(حطللللة مالقللللدس

، ومقبللللللرة المد  للللللة ب2004(، ومقبللللللرة المد  للللللـة الصللللللبيبيةب2003(الم كيللللللة

 .ب2006(، ومقبرة المد  ة األ  ونيةب2005(الجاولية

                                                        
 .183املقدسي، أحسن ال قاسيم، ص (1995)
 .505. وينظر : العارف، املف، ، ص24، ص2م، ج1999العلي ي، األنس االي ،    (1996)
 .23اوان يف يرإ بيم املقدك، ص. وينظر : العسلي، أجد36ابن فركا ، اباث النفوك، ص (1997)
 .132، ص1السيوطي، اخاف األق،ى، ج (1998)
 .505. وينظر : العارف، املرجع السابق، ص96املقدسي، مثري العزام، ص  (1999)
 .505. وينظر : العارف، املرجع السابق، ص27، ص1املقريزي، اخلط ، ج (2000)
 هل.1241، لسنة 273، ص207سجالت ا   ة الشراية ابلقدك رقم  (2001)
 .31. وينظر : أجداوان يف يرإ بيم املقدك، ص274، ص2م، ج1973العلي ي، األنس االي ،    (2002)
 .225. وينظر : العسلي، معاهد العلم، ص38، ص2م، ج1999العلي ي، األنس االي ،    (2003)
 225. وينظر : معاهد العلم، للعسلي، ص274، ص2م، ج1999العلي ي، األنس االي ،    (2004)
 271. وينظر : العسلي، معاهد العلم، ، ص271، ص2م، ج1999العلي ي، األنس االي ،    (2005)
 .1351، ص3. وينظر : ابد الرزاق البيطار، حالة البشر، ج43، ص2م، ج1999العلي ي، األنس االي ،   (2006)



 

 298 

وقلد حف لي   للك المقلامر مرللان اليللهداء مملن  لقطوا  لاعللا  علن عرومللة 

وضمي   لك المقلامر  للان عظملاء ملن الفقهلاء والمرسبلدين ملن  ميي المقدس.

الزهللا  الصللولية ومللن األعيللان، و للو  نللو   المقللامر الرييسللية النالسللة الرلل  

 هم  لان ا ال  من األعيان والس ماء والفقهاء والقهاة والمجاهدين، وهل  

 ماميال، وماب الرحمة، والساهرة.
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 : (2007)أوال : مقبرة ماِمالا 

بيت –وقيل باب هللاـ وقيل زيتون الملةـ واسمها عند اليهود  (2008)التسمية )مما َمنَّ هللا( قيل أصل

 .(2009)وعند النصارى بابيال -ملوا

الب لد، وليهلا  ب2010(و قع مظاهر القدس من جهة الغلرب وهل  أكبلر مقلامر

. و و  علللن ب2011(خ للل) كبيلللر ملللن األعيلللان والس ملللاء والصلللالحين واليلللهداء

 نل لن  لل  ميلي المقلدس لل  زيرلون الم  َّلة لكأنملا  نل لن  لل  الحسن أنه قال ب (ملن 

 .ب2012( ماء الدنياب

ويوجللد ممقبللرة مللامال قبللة محكمللة البنللاء  سللر  (مالكبكبيللةب، ويوجللد للل  

و ط ه ا المقبرة الزاوية الق ند ية وه  أاال  كنيسة من مناء الروم، و سر  

دم إلللس ميللي المقللدس . لقللد قللب2013(أيهلا  مالللدير األحمللر ول نصللا   ليلله اعرقلا 

د يب لأقلام مهلا جماعلة ملن الفقلراء لنسلبي ـ جل يلدعس (اليلي  إملراهيم الق نل

 .ب2014(إليه

ال    ونمللللـا  و يللللير المصللللـا    ب2015(168و ب للللـغ مساحللللـة مقبللللـرة مللللام 

 .ب2016(الرا يليـة إلس أن المقبرة ا رسم ي كمقبرة قبل ا  الم

للال ب  –مللة و يللير مسللال المصللا   إلللس أن  سللميرها (ميللرقة مللن ك  مللاء م 

 ب ب2017(ومال ا م ذلك المكان ل   امر الزمان لقول الياعر

ال     عس هللا وا ينا المقدس إنه  حو   وضة الفر وس جـدا  مام 

 أحيـي مـن عالم الغيـب ماء مال  مرسر  ضوان ومهبط  حمة

                                                        
 .64م(، ص1968، طبعة )النجف، 2العلي ي، األنس االي ، ج (2007)
 .87سية يف الرحلة القدسية، صالنابلسي، اْلقرة األن (2008)
 .313، ص2، ت9. الدابغ، بالوان فلسطني، ج87النابلسي، امل،در نفسه، ص (2009)
 .505. وينظر : العارف، املف، ، ص64، ص2م، ج1968العلي ي، األنس االي ،    (2010)
 .120. العسلي، أجداوان يف يرإ بيم املقدك، ، ص271، ص2م، ج1999العلي ي، األنس االي ،    (2011)
 .64، ص2م، ج1973العلي ي، األنس االي ،    (2012)
 .313، ص2، ت9. وينظر : الدابغ، املرجع السابق، ج122، ص2م، ج1999العلي ي، األنس االي ،    (2013)
 .313، ص2، ت9. وينظر : الدابغ، املرجع السابق، ج122، ص2م، ج1999العلي ي، األنس االي ،    (2014)
 .505. وينظر : العارف، املف، ، ص72وك، صابن فركا ، اباث النف (2015)
 .120. وينظر : العسلي، أجداوان يف يرإ بيم املقدك، ، ص72ابن فركا ، امل،در نفسه، ص (2016)
 . ومل نقف الى قائله.505. وينظر : العارف، املف، ، ص163الرحالة الدمياطي اللقي ي، سوانح األنس، ص (2017)
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ال  كمقبرة ، ومسلد الغلزو الصل يب  ب2018(ول  اد  ا  الم، ا رسم ي مام 

هـ، ألقوا مجن  المسل مين الل ين ذمحلوهم عنلدما احر لوا 492ام لبيي المقدس ع

 .ب2019(ألفا ب 70القدس محدو  (

وعنللدما حللر  السلل طان اللالح الللدين ميللي المقللدس، جسللل لهلل ا المقبللرة 

، ألن جنللد السلل طان اللالح الللدين عسللكروا ب2020( للياجا  وجسللل ع يهللا مصلل س

ال  ع لس اللانقلاا مالقدس قرب المقبرة. ووق  الس طان االح الدين مقبرة ملام  

، ومسد الرحرير السرم  ا  الم  لبيي المقدس ب2021(الر  وقفها ع س الصولية

ال   سرسمل كمقبرة  . ب2022(مقيي مام 

ال  جنمللان خ لل) كبيللر مللن الصللحامة  لل  هلل ا القللرون الطللوال، وا ن مللام 

والرلللامسين واألعيلللان والس ملللاء والفقهلللاء والقهلللاة والصلللالحين والمرصلللولين 

لمجاهللدين، لمللا لهلل ا المقبللرة مللن قللد  كبيللر للل  الرللرا  السرملل  واليللهداء وا

 .ب2023(ا  الم 

ال  هلل ا األسللر ا  للالم  اللل ي ضللم مللين جنبا لله ا ال  مللن  إن مقبللرة مللام 

، قللد  سللر  كغيللرا مللن ا سللا  ا  للالمية للل  ميللي ب2024(عظمللاء المسلل مين

، حيل  1948المقدس، لإلهمال مسد االحرالل الصهيون  ل مدينة المقد ة علام 

، وجس لوا ليهلا حديقلة عاملة، وجلزءا  أخلر منهلا ب2025(قاموا ميل) طرقلان ليهلا

موقلللل  ل سلللليا ان، وجللللزءا  آخللللر أقامللللـوا ملللله لنللللدقا  ضلللللما   للللم  (لنللللدق 

 .ب2026(مالزاب

                                                        
 .505. وينظر : العارف، املف، ، ص122، ص2ج م،1999العلي ي، األنس االي ،    (2018)
 .313، ص2، ت9. الدابغ، بالوان فلسطني، ج87النابلسي، اْلقرة األنسية، ص (2019)
. وينظلللر : األب )ابران ابملللا 63. اللللي سلللعيد حللللف، شللليء ملللن عرانلللا، ص72ابلللن فركلللا ، امل،لللدر السلللابق، ص (2020)

 .B. Maistermann, Guide to the Holy Land, P. 290يسرتمان(، 
 ، )نا وقفية صال  الدين األيويب(.1022لسنة  424صفحة،  95سجالت ا   ة الشراية ابلقدك،  (2021)
 .505. وينظر : العارف، املف، ، ص123، ص2العلي ي، األنس االي ، املرجع السابق، ج (2022)
 .119املقدك، ص . العسلي، أجداوان يف يرإ بيم163الرحالة الدمياطي اللقي ي، سوانح األنس، ص (2023)
 .505العارف، املف، ، ص (2024)
 .163العسلي، املرجع السابق، ص (2025)
 .505العارف، املف، ، ص (2026)
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لقد  لن ل  هل ا النلر  الطلاهر الكنيلر ملن عظملاء المسل مين، كالقاضل  

لفقهاء الكبلا  ، أحد اب2027(هـب585ضياء الدين الهكا ي عيسس من محمد (ن، 

والقهاة الميهو ين، وحهر مع االح الدين مسظم مسا كه ومنها للر  ميلي 

 المقدس.

وهنلللا  ال ثلللري ملللن اظ لللاء املسلللل ني مملللن وفنلللوا يف هلللذه املقلللربة ملللا بعلللد القلللرن السللللاوك 
 اهجري...

 : (2028)ثانيا  : مقبرة باب الرحمة

ديبج بب م.بوهببذهبكبوفببلربوي(2029)ةقببمبهلقببرب باببيفرلببةبال ببهللابسببلسبيبببرمبيفقلسبب 
كبوف  بب بدببلدبكحببريبهلببرب(2030)يملقببرب بًل ببةبجببليةبوهللنلسببةبجببليةبفقردبب بهلببربيمل بب لبيمًصببى

هبببببكبودحبببب د ب بببببرب58هلبببب  مب) ببببليدب ببببربأو بيمنصبببب سيكب كبب(2031)يفصبببب   ةبويموف بببب ء
بسض بينبد  م .ب(2032)هب(34يفص هلتب كب

.ب(2033)هبب16مبوة تنم بهلقرب ب)اببيفرلبة(بكمقبرب بإسب هل ةبهل بذبيففبتعبيفنمبريبدب 
لبوسدبذكرب)اببيفرلة(بيفبيفقرآلبيفكر ب قلفهبةن  ب:ب}يلمبيقبلابيمل ب فقللبويمل  فقب  ب ًو
ف ذيربآهل ليبأنظرولبنقتحسبهلربنلسكمبً  بيسجنليبوسيءكمبف فتم ليبنلسيةبفضربب    مب  لسب

بصلربينبيفنظ م.…ب(2034)فهبابباط هبف هبيفرلةبوظ هرهبهلربًح هبيفنذيب{

لمفسللرون للل  قوللله  سللالس مللأن السللو  اللل ي يحجللز ميللي الجنللة ونظللر ا

والنا ، وهو ميي المقدس عند موضع يسر  موا ي جهنم، والمسلرو  (مبلاب 

ب ب "إن  للو  ميللي الرحمللةب، وقللال عبللد هللا مللن عبللاس وعبللد هللا مللن عمللر (

المقلللدس اليلللرق  ماطنللله ليللله المسلللجد، وظلللاهرا ملللن قب للله السلللـ اب يسنللل  
                                                        

. وينظللللر : العسلللللي، 110، ص6. ابللللن تغللللري بللللروي، ج476، ص1م، ج1999العلي للللي، األنللللس االيلللل ،    (2027)
 .163املرجع السابق، ص

 .509. وينظر : العارف، املف، ، ص121، ص2العلي ي، األنس االي ، امل،در نفسه، ج (2028)
 .313، ص2، ق9. الدابغ، بالوان فلسطني، ج204النابلسي، اْلقرة األنسية، ص (2029)
 .133. العسلي، أجداوان يف يرإ بيم املقدك، ص121، ص2العلي ي، األنس االي ، امل،در السابق، ج (2030)
 .276، ص4ابن حجر، هتذي  ال هذي ، ج (2031)
 .460، ص2م النبالء، جالذهيب، سري أاال (2032)
 .204النابلسي، اْلقرة األنسية، ص (2033)
 .13سور اْلديد، اآلية  (2034)
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. قلـال المفسلرون ب أي ب2036(ه  سالس ب  ال ي ما كنا حولله . وقولب2035(جهنم"

ملللن  للللن حولللله ملللن األنبيلللاء والصلللالحين ومهللل ا جس للله مقد لللا  أي المسلللجد 

 .ب2037(األقصس

وقللد جللاء ذكللر مقبللرة الرحمللة للل  كرللب الرللا ي  ا  للالمية، لقللد ذكرهللا 

 ب ب2039(لقال ل  شسرا ب2038(الدمياط  ال قيم 

 ـم شدا  مباب الرحمةواليه  يمم مقام عبا ة من الصـامي

 من احبة الملرا  أينع  وحة  لهما ا مامان ال ـ ان  فياـا

 منراهـا لازا مأ لـع   بـة  شهدا المياهد والمواق  ك ها

. ويقال إن ماب الرحمة هلو عبلا ة ب2040(وقيل إنها كاني مدلنا  لألخييدين

قللد   قهمللا عمللر مللن  ب2041(عللن مللامين مرجللاو ين ومرحللدين يس وهمللا قو للان

. ويسللم  المسلليحيون البللامين ب2042(ب منلل  أن حللر  القللدس ولرحهللاللطللاب (ا

ب  خل القلدس لل  الملرة (مجرمسين مالباب ال هب ، وهم يسرقدون أن المسي  

 .ب2043(األخيرة من ه ا الباب

، واالعرقلا  السللايد أن ب2044(ويقلال إن  سلمية البلامين أحيانلا  مبلاب الدهريلة

م وحللواء مسللد عصلليانهما أمللر  مهمللا سللم  سللمية مللاب الرومللة  يللير إلللس  ومللة آ 

، ويوم القيامة يلر  النلاس ملن ب2045( يير إلس  حمة هللا لهما مسد قبول الرومة

                                                        
 . 106، ص7القرطيب، أبو ابد هللا بن حم د، ااامع ألح ام القران، ص (2035)
 .1سورة اإلسراء، من اآلية  (2036)
 .139، ص10القرطيب، امل،در السابق، ج (2037)
 .72اللقي ي، سوانح األنس، ص (2038)
 .72للقي ي، امل،در نفسه، صا (2039)
 .65م، ص1968العلي ي، األنس االي ،    (2040)
 .135. وينظر : العسلي، أجداوان يف يرإ بيم املقدك، ص27، ص1الع ري، مسالك األن،ار، ص  ، ج (2041)
 .62، ص2م، ج1973العلي ي، األنس االي ،    (2042)
 .70املقدسي، أحسن ال قاسيم، ص (2043)
 .59انصر خسرو سفرانمة، صخسرو، انصر، رحلة  (2044)
 .100ال طيلي، بنيامني، رحلة بنيامني، ص (2045)
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، لري) إلس الجنـة ولري) إلس النا ، ويسليرون ع لس ب2046(ه ين البامين لريقين

 .ب2047(الصراط الممرد من ماب الرحمة إلس ماب الطو  مالقدس

لزيللا ة مللن الرحالللة ومللن المللؤ خين كانللي مقبللرة مللاب الرحمللة  قصللد ما

، شللأنها للل  ذلللك شللأن المقللامر األخللر  للل  ميللي ب2048(والسبللا  والصللالحين

ب والرلللامسين والس ملللاء والزهلللا  المقلللدس  هلللم  للللان الللحامة   لللول هللا (

 .ب2049(والقهاء والمجاهدين

 وممن  لن ل  سر  ه ا المقبرة الطاهر من عظماء المس مين ب

هلـب. أول ملن  لولس القهلاء 34مي ملن قليس (ن، القاض  عبا ة ملن الصلا -1

 .ب2050(ل  ميي المقدس، ولما  ول   لن ل  ميي المقدس

                                                        
 .59ابن بطوطة، رحلة ابن بطوطة، ص (2046)
 .135. وينظر : العسلي، املرجع السابق، ص59ابن بطوطة، امل،در نفسه، ص (2047)
 .70املقدسي، امل،در السابق، ص (2048)
 .58خسرو، سفرانمة، ص (2049)
 .386، ص1م، ج1999. العلي ي، األنس االي ،   386، ص7، جابن سعد، الطبقات ال ربإ (2050)
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هلـب. شلهد 41القاض  شدا  من أوس من ساملي ملن المنل   األنصلا ي (ن،  -2

 .ب2051(مد ا  و ول  ماليام. وكان عالما  ومن األمراء ل  ميي المقدس

ليه الفرقة الكراميلة لل  ميلي هـب. و نسب إ250ا مام محمد من كرام (ن،  -3

 .ب2052(المقدس، وكان له عمو  ومصطبة ل  ميي المقدس ل رد يس

وهنلللا  ال ثلللري ملللن اظ لللاء املسلللل ني مملللن وفنلللوا يف هلللذه املقلللربة ملللا بعلللد القلللرن السللللاوك 
 اهجري...

 : (2053)ثالثا  : مقبرة الساهرة

السلللاهرة ملللن مقلللامر المسللل مين الواقسللللة لللل  ميلللي المقلللدس لللل  مللللاب 

الساهرة مالقرآن الكريم لقوله  سالس ب  يلوم  رجل  ولقد ذكرن  ب2054(ةالساهر

 أمصللا ها خاشللسة  ق للوب يومالل  واجفللة   ربسهللا الرا لللة  الراجفللة 

قلالوا   لك إذا  أيل ا كنلا عظاملا نللرة  يقولون أينا لمر و ون لل  الحلالرة 

دي  هل أ اك ح لنذا هم مالساهرة  لننما ه  زجرة واحدة  كرة خا رة 

 .ب )2055إذ نا اا  مه مالوا   المقدس طو   مو س 

وقيل إن أ   المحير  سمس الساهرة، وه  أ   القيامة وهل   لاحة 

الحيلللر ووجللله األ  . وقيلللل األ   السريهلللة البسللليطة، والسلللاهرة عنلللد 

 .ب2056(السرب األ   الر   بس   الكها ع س السهر ل سري ليها لينجوا منها

نللامون ع يهللا، ويسللهرون، والمقبللرة مر فسللة ومسنلس السللاهر ب أ   ال ي

ع س جبل عال ومهلا جماعلة ملن الصلالحين. وقيلل السلاهرة ب هلو البقيلع الل ي 

                                                        
. ويلللذكر ابلللن 287-286، ص4. ابلللن حجلللر، هتلللذي  ال هلللذي ، ج264، ص1األصلللفهاع، حليلللة األوليلللاء، ج (2051)

هلل، وقيل  : 58هلل، وقيل  : ملات ابلشلام الام 64حجر دن هنا  خالف حول عريخ وفاته حيث ذكر أبن عريخ وفاته الام 
 .هل41مات سنة 

 .201. العسلي، أجداوان يف يرإ بيم القدك، ص296، ص1العلي ي، األنس االي ، املرجع السابق، ج (2052)
، 2، ت9. وينظللللللر : الللللللدابغ، بللللللالوان فلسللللللطني، ج122، ص2العلي للللللي، األنللللللس االيلللللل ، املرجللللللع السللللللابق، ج (2053)

 .312ص
 .142ي، املرجع السابق، . وينظر : العسل122، ص2العلي ي، األنس االي ، املرجع السابق، ج (2054)
 .16-6سورة النازاات، اآلايت  (2055)
 .120، ص2م، ج1999العلي ي، األنس االي ،    (2056)
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ب مسلرو  إلس جانب طو  زيرا ملن جهلة الغلرب وقريبلا  ملن مصل س عملر (

 .ب2057(مالساهرة

ويوجد أ فل جبلل السلاهرة كهل  ملن السجايلب،  لم  الزاويلة األ هميلة 

 .ب2059(خ ه  حي الجبل ل  الرة عظيمة  سمس الكران،  اب2058(وه  ل فقراء

والمقبرة الر  ه  الساهرة يس و  ق  هل ا المغلا ة، ومغلا ة الكرلان هل ا 

 .ب2060( صل إلس  حي الصلرة اليريفة

إن لهلل الللدلن لل    للك المقلامر للل  ميلي المقللدس قلد ذكللر لل  أكنللر مللن 

و  األنبيلاء، إشا ة  ا يلية، لهل  األ   المقد لة الرل  ليهلا ألل  قبلر ملن قبل

 .ب2061(ومن مـان ل  ميي المقدس لكأنما مان ل  السماء

وقللد والل  الرحالللة خسللرو مقوللله ب والسللاهرة اللحراء عظيمللة شللديدة 

اال رواء ويقال إنها أ   الحير يوم القيامة و يجمع هللا الل ) هناك، ولهل ا 

 يأ   كنير من الناس إلس ه ا الصحراء ويرفر لون ل سبلا ة  اجلين أن يلد كهم

المون ليها. لنذا جاء وعد ا خرة يكونون أول من يبس . ول  حالة الساهرة، 

مقبللرة عظيمللة، وأمللاكن كنيللرة ج ي للة، يصلل   ليهللا النللاس ويرلسللون أكفهللم 

. وقيللل إن السللاهرة هلل  أ   القيامللة ميهللاء لللم يسللفك ع يهللا ب2062(مالللدعاء

 .ب2064(ب(، ول  موضع الساهرة اسد منه عيسس ب2063( م

من مقامر المس مين المهمة لكملا أ لس ذكرهلا لل  القلرآن  ومقبرة الساهرة

والرلرا ، لقلد  و   ب2065(الكريم ل   و ة النازعان، لقد ذكر هلا كرلب األسلر

 ضس هللا عنهماب ب  زجرة واحدة  أي نفلة واحدة للنذا هلم، (عن امن عباس 

                                                        
 .408، ص4ابن كثري، ال فسري، ج (2057)
 .62، ص2م، ج1968العلي ي، األنس االي ،    (2058)
 .62، ص2العلي ي، األنس االي ، املرجع نفسه، ج (2059)
 .62، ص2ملرجع نفسه، جالعلي ي، األنس االي ، ا (2060)
 .235، و ص62، ص2العلي ي، األنس االي ، املرجع نفسه، ج (2061)
 .55خسرو، انصر، سفرانمة، ص(2062)
 .72املقدسي، أحسن ال قاسيم،  (2063)
 .72املقدسي، امل،در نفسه،  (2064)
 .50املنهاجي، السيوطي، اخاف األق،ى، ص (2065)
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أي اللاليللل) أجمسلللين مالسلللاهرة، أي ع لللس وجللله األ   مسلللدما كلللانوا لللل  

 .ب2066(مطنها

قالوا ب كنا ج و ا  ذان يلوم  - ض  هللا عنهما  -ن ح يفة وامن عباس وع

لينرهلون إللس األ   … ب قلال ب (يحيلر النلاس لوجلا  لفيفلا  (عند   لول هللا 

يقال لهـا الساهرة. وأن ه  ناحية ميلي المقلدس  سلع النلاس و حم هلم ملأذن هللا 

 .ب2067( سالسب

 .ب2068(وقال القرطب  ب الساهرة ه  أ   اليام

هـ نزل 16و   ناار خسرو مرح ره أن الجيش القا م لفر  القدس عام وأ

، ع لس مقبلرة ب2070(، وقد أط ) ا م (مقبرة المجاهلدينبب2069(ل   هل الساهرة

الساهـرة ألن المجاهلدين الل ين اشلرركوا لل   حريلر القلدس ملع الالح اللدين 

عرقلا  األيوم  وا ريهدوا أسنلاء للر  ميلي المقلدس  لنلوا لل    لك المقبلرة، واال

السايد مأن مقبرة المجاهدين ما هل  إال جلزءا  ملن المقبلرة الكبيلرة الرل  يط ل) 

 .ب2071(ع يها ا م مقبرة ماب الساهرة

وقلال عنمللان مللن أملل  عا كللة ب أن السلاهرة ا للم مكللان مللن األ   مسينلله 

 .ب2072(وهو الصقع ال ي مين جبل أ يحا وجبل حسان يمدا هللا كي  شاء

ن عللد  كبيللر مللن عظمللاء المسلل مين للل  هلل ا المقبللرة الرلل  ضللمي  لللا

عصللو  ملر فللة والرلل  كانللي  للامقا  أو للع ممللا ع يلله ا ن، كانللي  يللمل ع للس 

الجللزء األكبللر مللن حلل  مللاب السللاهرة وحرللس أ   المرحلل  الف سللطين  للل  

 .ب2073( ا يلنا المساار

                                                        
 .196، ص19القرطيب، ااامع ألح ام القران، ج (2066)
 .50. وينظر : املنهاجي، السيوطي، امل،در السابق، ص72ابن فركا ، اباث النفوك، ص (2067)
 .198، ص19القرطيب، ااامع ألح ام القران، ج (2068)
 .20سفرانمة، ص (2069)
 .509. وينظر : العارف، املف، ، ص72املقدسي، امل،در السابق،  (2070)
 .143ي، أجداوان يف يرإ بيم املقدك، ص. وينظر : العسل20خسرو، انصر، امل،در السابق، ص (2071)
. العسللي، أجللداوان يف يللرإ بيللم 509. العللارف، املف،لل ، ص198، ص19القلرطيب، االلامع ألح للام القلران، ج (2072)

 .143املقدك، ص
 .143. العسلي، املرجع نفسه، ص509العارف، املرجع نفسه، ص (2073)
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و جد  ا شا ة هنا إلس أن مقبرة اليهداء قريبة من مقبرة السلاهرة  مملا 

و مملللللا اال لللللم نفسللللله الللللل ي أط للللل) ع لللللس (مقبلللللرة ب2074(هللللل  امرلللللدا  لهلللللا

. ول  وقرنلا الحاضلر للم يبل) شل ء يل كر ملن شلواهد القبلو  ب2075(المجاهدينب

 .ب2076(األسرية ل    ك المقبرة

 ومن عظماء المس مين ممن  وا ي جنمانهم ل    ك المقبرة ب

هلـب. كلان 245القاض  عبد الرحمن ملن إملراهيم ملن عملر الدميلق ، (ن،  -1

 .ب2077(لفقه ع س م هب األوزاع  وكان قاضيا  ل  طبرية مف سطينيد س ا

القاضلللل  عبللللد هللا مللللن الوليللللد يللللن  للللسد أمللللو محمللللد األنصللللا ي، (ن،  -2

 .ب2078(هـب388

 .ب2079(هـب492القاض   سد من أحمد من محمد أمو القا م النسوي، (ن،  -3

 .ب2080(هـب527القاض  محمد من أحمد من يحيس األموي، (ن،  -4

 .ب2081(هـب596د الرحيم من ع   من الحسن البيسان ، (ن، القاض  عب -5

                                                        
 .145ع نفسه، ص. وينظر : العسلي، املرج72املقدسي، أحسن ال قاسيم،  (2074)
 .509. وينظر : العارف، املرجع السابق، ص72املقدسي، أحسن ال قاسيم،  (2075)
 .300. العسلي، معاهد العلم، ص509العارف، املرجع السابق، ص (2076)
 .121، ص6. وينظر : ابن حجر، هتذي  ال هذي ، ج480الذهيب، تذكرة اْلاف ، ص (2077)
 .424ص ،1م، ج1999العلي ي، األنس االي ،    (2078)
 .203، ص20ابن اساكر، عريخ ومشق، ج (2079)
 .439، ص1العلي ي، األنس االي ، املرجع السابق، ج (2080)
 .325، ص4ابن الع او، شذرات الذه ، ج (2081)
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 .ب2082(هـب598القاض  محمد من ع   من محمد من يحيس القريي ، (ن،  -6

وهنلللا  ال ثلللري ملللن اظ لللاء املسلللل ني مملللن وفنلللوا يف هلللذه املقلللربة ملللا بعلللد القلللرن السللللاوك 
 اهجري...

 أسماء من دفن من القضاة في بيت المقدس :

عالم ممدن لدم نسدتطع الوقدوف علدى أمداكن دفدنهم وهناك مجموعة من األ

 في القدسـ ومن هؤالء :

هلـب. ملن  واة   لول هللا 52ليروز الدي م ، أملو عبلد هللا الحميلري، (ن،  -1

)ب2083(ب. 

هلللـب. مللن قهلللاة مللال  اليلللام وكلللان 112القاضلل   جلللاء مللن حيلللوة، (ن،  -2

 .ب2084(يسرسـان مه ل  القهاء عند الل فاء

 .ب2085(هـب296مو س النو رري، (ن، القاض  عيسس من  -3

 .ب2086(هـب308القاض  عبد هللا من سامي من يسقوب، (ن،  -4

القاضللللل   لللللي  اللللللدين الميلللللطوب ع للللل  ملللللن أحملللللد الهكلللللا ي، (ن،  -5

 .ب2087(هـب588

 .ب2088(هـب596القاض  محب الدين طاهر من نصر هللا من جهبل، (ن،  -6

ي هل ا المدينلة لقد عر  المسل مون مدينلة القلدس مأ لماء علدة. وقلد احر ل

منلل  لجللر ا  للالم مكانللا  مرموقللا  للل  الللدين ا  للالم  الحنيلل . لكللان الوجللو  

السرم  ا  الم  ل  ميي المقدس خااة، ول سطين ميكل عام، ل  حقلب ملا 

قبللل ا  للالم، وا للرمر الوجللو  السرملل  ا  للالم  للل  هلل ا البقللال المقد للة 

                                                        
 .31أبو شامة، الذي  الى الروض ني، ص (2082)
. 126، ص1، ج. الللبالذري، ف للو  البلللدان31. املقدسللي، مثللري الغللرام، ص389، ص5ابللن سللعد، الطبقللات، ج (2083)

 .33، ص2املنهاجي السيوطي، دخاف األخ،ا، ج
 .187، ص5. الذهيب، عريخ اإلسالم، ج96، ص8ابن اساكر، عريخ مدينة ومشق، ج (2084)
 .101، ص2، ق9. وينظر، الدابغ، بالوان فلسطني، ج266، ص1م، ج1999العلي ي، األنس االي ،    (2085)
 .176، ص27ابن اساكر، عريخ ومشق، ج (2086)
 .302، ص12ابن كثري، البداية والنهاية، ج (2087)
 .103، ص2العلي ي، األنس االي ، املرجع السابق، ج (2088)
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ة، وأاب  نو  ا  الم ييع الطاهرة مسد مسا ك الرحرير والفروحان ا  المي

 ل  األ   المبا كة الر  ما ك هللا حولها.

وع س الر م من اخرال  الدول الر   ساقبي مالسيطرة ع س ميي المقدس 

ميكل خاص، ول سطين ميلكل علام، إال أن هل ا البقسلة الطلاهرة أالبحي ملن 

 أهم المراكز الحها ية النقالية ل  حاضرة السالم السرم  ا  الم .

اني المسالم األسرية ل  ميي المقدس شاخصة وشاهدة ع لس  لا ي  هل ا لك

المدينللة المقد للة،  للواء   للك المبللان  السمرانيللة ذان الطللراز ا  للالم  مللن 

مدا س ومساجد وميما  رانان و و  حدي  ومصطبان وخزاين كرب و رب 

وقبللو  وأضللرحة ومقللامر ضللمي آال  اليللهداء والمجاهللدين مللن الصللحامة 

 ، و لان الس ماء والفقهاء والقهاة واألعيان.والرامسين

لهلل ا اليللواهد أاللبحي جللزءا  مللن الرللرا  السرملل  ا  للالم ، والرللرا  

النقال  والحها ي له ا البقسة الطاهرة المقد ة   م كلل المحلاوالن الفاشل ة 

الرلل  حاولللي و حللاول طمللس هلل ا المسللالم األسريللة الرراسيللة، إال أنهللا  للربقس 

لسالم ا  الم ، و ربقس مقد ة ألن هللا  لبحانه و سلالس شاخصة ل  حاضرة ا

 قد وهبها   ك القد ية.

و حك  ه ا اليلوص الحها ية المسما يلة  لا ي  أملة إ لالمية عريقلة 

مجيللـدة، هلل  أمللة ا  للالم الحنيلل . لقللد أ  ك المسلل مون أهميللة ميللي المقللدس 

 مر ك البقسة الطاهرة. مالنسبة ل سقيدة ا  المية، ل لك ا  بطوا  وحيا  وعقايديا  

لقد  ناولنا لل  هل ا الفصلل مملن  للن لل  سلر  ميلي المقلدس ملن القهلاة 

والس ماء والفقهاء والزها  وأماكن  لنهم. وه ا  مة ل مدن المقد ة أن  حرلوي 

ع للس منللو    للل وأنبيللاء، وقبللو  ا ال  مللن عظمللاء المسلل مين، ومللنهم مللن 

 ميي المقدس.كـان ير ـب أو يوا  أن يدلن ل  سر  أ   

و ربسنللا ا يللان القرآنيللة الكريمللة واألحا يلل  النبويللة اليللريفة الرلل   بللين 

لهللل الللدلن للل  ميللي المقللدس، وكرللب لهللايل ميللي المقللدس  ناولللي ذلللك. 

والحظنا أن هناك الكنيلر ملن الرلرب والقبلو  واألضلرحة، لكننلا للم نرو لع أو 

س المقامر الرييسلية نرناولها ماألطروحة والرمحيص مل اقرصرن أطروحرنا ع 

 النالسة ل  ميي المقدس، وممن  لن ليها من ع ماء ولقهاء وقهاة.

كما أننا لم نرناول من  لن ليها من الزها  واألعيان لهلي) الفحان هل ا 

الد ا لة. وهنلاك مسلال القهلاة مملن  لنللوا لل  ميلي المقلدس لكننلا للم نسللرطع 
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هلم  لنلوا لل  سلر  ميلي حصر ا م المقبرة الر  ضمي  لا هم الطاهرة، إال أن

 المقدس ميكل عام، لأو  نا مسههم حسب الرس سل.

وهناك مقامر أخلر  لل  ميلي المقلدس وا ن  للان كنيلرين ملن عظملاء 

ب، و رملة علالء اللدين المس مين منلل المقبلرة اليو لفية، ومقبلرة النبل   او  (

لررمللة البصلليري، والررمللة األوحديللة، والررمللة الجالقيللة، والررمللة السللسدية، وا

الكيالنيللة، والررمللة الطيللرمرية، و رمللة القرملل ، والررمللة المهمازيللة، و رمللة 

 اليي  جراح، والقيمرية...
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 )االستنتاجات والتوصيات(
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 الخاتمة

 )االستنتاجات والتوصيات(

بيلم بعد هذه ااولة يف رحاب هذه األرة الطاهرة، وبعد معايشة وقيقلة للرتاث القلدك و 
املقدك، كلان لزاملا  اللّي أن أخلدث الن الن لائا الل  توصللم دليهلا، واالسل ن اجات العل يلة الل  
اسللل طعم تسلللجيلها، واآلراء الللل  أحللل  أن أطرحهلللا أملللام البلللاحثني والدارسلللني، وأمجلهلللا ضللل ن 

 النقا  اآلتية :

راسلللة حملللورا  ملنلللابع حقلللارية ويقافيلللة اظي لللة تسللل حق الد –وال تلللزال  –كانلللم القلللدك  -1
املوّسللعة يف كلل  جانلل  مللن ااوانلل  العل يللة، فيسلل طيع امللل ر  أن ي  لل  انهللا ال ثللري، 
ويس طيع األوي  أن يسج  حوها الدراسات الل  جلا اآلواب والفنلون، وكلذلك الامل 

للذا فلذن ملا ك ل  انهلا حي لاج دىل املزيلد … االق ،او واالج  اع، واامل السياسة والف لر
 مجيع ااوان  واملظاهر اإلنسانية ال  جا هذه املدينة.من الدراسة وال بحر يف 

أشلارت هللذه الدراسللة دىل أن القللدك وبيللم املقللدك كانللم حاضللرة دسللالمية قلبللا  وقالبللا ،  -2
يف مجيع بنياهنا ومرافقها، ودن ما قدم ه من اطاء ال ي ويقايف منلذ مـلات السلنني، ودن 

ل ل  هلذا َبْ،ل ة حلّق ت كلد اظ لة سلي ون … ملا تركله لنلا العل لاء اللذين أرخلوا للقلدك
 هذه املدينة املباركة، وتدحر أهواء أاداء العرب واإلسالم.

دن الشللللواخا املل وسللللة يف اآلار العل يللللة، واملراكللللز ال علي يللللة اللللل  ال تللللزال معاملهللللا دىل  -3
 يومنا هذا، هي من أاظم اإلجنازات اْلقارية ال  ت كد الى اروبة القدك.

اف جهلللوو مجيلللع البلللاحثني يف الع للل  امل واصللل  ل أكيلللد هويلللة دن الباحلللث يلللرإ أن تقلللا -4
القلللدك العربيلللة، وداطلللاء املزيلللد ملللن الدراسلللات، وتلللوفري وسلللائ  النشلللر، وتسلللهي  مه لللة 
الدارسلني حللول عريللخ القللدك، وتشلجيع ا ققللني لللذخائر الللرتاث العلريب يف نشللر كلل  مللا  

ار اللللوطن العلللريب ك للل  الللن القلللدك وبيلللم املقلللدك واملسلللجد األق،لللى، وأن ت لللوىل أقطللل
 والعامل اإلسالمي مه ة الع   وال نسيق وتقدأل الدام الالزم إلجناز هذا املشروع.

دن ملللا جلللاء يف هلللذه الدراسلللة هلللو مللل  م ألحلللد ااوانللل  العل يلللة الللل  أجنزهلللا امل رخلللون  -5
سللبيال  جديللدا  لدراسللات أخللرإ  –برأينللا  –والدارسللون اللن فلسللطني ومللدهنا، وسلل  ون 
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كثلللرية خ لللاج أن ُيسلللرب غورهللللا، وللللا  اللثلللام الللن كثلللري ملللن معاملهللللا   م ع قلللة يف جوانللل 
 بدراسات م  ،،ة تربز اظ ة ان  اء هذه املدن دىل األمة العربية.

دن النقللا  اللل  ذكرانهللا مللا هللي دال دطاللللة ن  للت أن جنللد ال أكيللد اليهللا يبقللى مسلل  را  يف 
ملا سلل  ملن حلق األملة ال يعلوو  نفس ك  اريب ومسلم غيور الى تلراث العلرب واإلسلالم، ألن

دال ابلللدفاع انهلللا ب للل  الطللرق والوسلللائ ، ومنهلللا العلللم اللللذي يلللرو الللى كللل  ال  رصلللات ويلجلللم 
األفللللواه اللللل  خللللاول أن تللللزور ال للللاريخ وتطعللللن إبجنللللازات العللللرب اْلقللللارية وحقهللللم يف فلسللللطني 

 وااص  ها القدك.

نبيلة سلوف تعلزز يف تقلافرها لذا فذن ف،ول هذه الدراسة، وما تفرع انها من مباحلث جا
ملللع جهلللوو البلللاحثني، وراسلللة تلللراث القلللدك ك دينلللة اربيلللة دسلللالمية قلللدمم اطلللاء  ال يلللا  زاخلللرا  

 …ابإلجنازات ارب هذه القرون
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 بسم هللا الرحمن الرحيم
ا أَْن يَُكوَن لَُهْم اْلِخيََرةُ ِمْن أَْمِرِهمْ َوَما َكاَن لِ  .1 ُ َوَرُسولُهُ أَْمر   ُمْؤِمٍن َوال ُمْؤِمنٍَة إِذَا قََض  َّللاه

 36سورد األحزاب، من اآلية 

 يا أيها الذين آمنوا ال تدخلوا بيوت النبي إال أن يؤذن لكم إل  طعام غير ناظرين إناه .2

 53سورد األحزاب، من اآلية 

ِميُع اْلبَِصيرُ اَن الهِذي أَْسَرى بِعَْبِدِه لَْيال  ِمْن اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم إِلَ  اْلَمْسِجِد األَْقَص  الهِذي بَاَرْكنَا َحْولَهُ لِ ُسْبحَ  .3  نُِريَهُ ِمْن آيَاتِنَا إِنهه ُهَو السه

 1سورد اإلسراء، اآلية 

تَْينِ َوقََضْينَا إِلَ  بَنِي إْسرائِيَل فِي اْلِكتَابِ  .4   لَتُْفِسُدنه فِي األَْرِض َمره

 4ا ية   و ة ا  راء، من

ةٍ َوِليُتبُروا َما َعلَْوا تَتْبِيًرا  .5 َل َمرَّ  َوِليَدُْخلُوا اْلَمْسِجدَ َكَما دََخلُوهُ أَوَّ

 7ا ية   و ة ا  راء، من

 َوال تَِزُر َواِزَرةٌ ِوْزَر أُْخَرى .6

 و ة  - 18 و ة لاطر، من ا ية  - 164 و ة األنسام، من ا ية  - 15 و ة ا  راء، من ا ية 

 7الزمر، من ا ية 

 َوقََض  َربَُّك أاَلا تَْعبُُدوا إاِلا إِيهاهُ َوبِاْلَواِلَدْيِن إِْحَسان ا   .7

 23 و ة ا  راء، من ا ية 

فُُهْم فََما يَزِ َوإِْذ قُْلنَا لََك إِنه َربهَك أََحاَط بِالنهاِس َوَما َجعَْلنَا  .8 ِ ْؤيَا الهتِي أََرْينَاَك إاِلا فِتنَة  ِللنهاِس َوالشهَجَرةَ اْلَمْلعُونَةَ فِي اْلقُْرآِن َونَُخوا ا الرُّ  يُدُهْم إاِلا ُطْغيَان ا َكبِير 

 60سورد اإلسراء، اآلية 

 َوَما أُوتِيتُْم ِمْن اْلِعْلِم إِالّ قَِليالً  .9

 85 سورة اإلسراءـ من اآلية
 د ا نَْغِفْر لَُكْم َخِطيئَاتُِكْم َسنَِزيُد اْلُمْحِسنِيَن َوإِْذ قِيَل لَُهْم اْسُكنُوا َهِذِه اْلقَْريَةَ َوُكلُوا ِمْنَها َحْيُث ِشئـتُْم َوقُولُوا ِحطهةٌ َواْدُخلُوا اْلبَاَب ُسجه  .10

 161سورد األعراف، اآلية 

ا إِلَ  األَْرِض  .11 ْينَاهُ َولُوط   الهتِي بَاَرْكنَا فِيَها ِلْلعَالَِميَن  َونَجه

 71سورد األنبياء، اآلية 

ىا َوعِ   َوَداُووَد َوُسلَْيَماَن إِْذ يَْحُكَماِن فِي اْلَحْرِث إِْذ نَفََشْت فِيِه َغنَُم اْلقَْوِم َوُكنها ِلُحْكِمِهْم َشاِهِدينَ  .12 ْمنَاَها ُسلَْيَماَن َوُكىال    آتَْينَىا ُحْكم  ْرنَا َمىَع َداُووَد اْلِجبَىاَل فَفَهه ىا َوَسىخه ْلم 

ْيَر َوُكنها فَاِعِلينَ   يَُسباِْحَن َوالطه

 79-78 و ة األنبياء، ا يران 

 

اِلُحوَن  .13 ْكِر أَنه األْرَض يَِرثَُها ِعبَاِدي الصه بُوِر ِمْن بَْعِد الذاِ  َولَقَْد َكتَْبنَا فِي الزه

 105سورد األنبياء، اآلية 

ِ يَقُصُّ اْلَحقَّ َوهَُو َخْيُر اْلفَاِصِلينَ إِِن  .14  اْلُحْكُم إالّ ّلِِلَّ

 57سورة اإلنعامـ اآلية 
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 إِْن يَُكْن ِمْنُكْم ِعْشُروَن َصابُِروَن يَْغِلبُوا ِمائَتَْيِن  .15

 65سورد األنيال، اآلية 

  اْلعَِليُم اْلَحِكيُم قَالُوا ُسْبَحانََك ال ِعْلَم لَنَا إاِلا َما َعلهْمتَنَا إِنهَك أَْنتَ  .16

 32سورد البقرد، اآلية 

د ا َوقُولُوا  .17 ةٌ نَْغِفْر لَُكْم َخَطايَاُكْم َوَسنَِزيُد اْلُمْحِسنِيَن َوإِْذ قُْلنَا اْدُخلُوا َهِذِه اْلقَْريَةَ فَُكلُوا ِمْنَها َحْيُث ِشئْتُْم َرَغد ا َواْدُخلُوا اْلبَاَب ُسجه  ِحطه

 58ية سورد البقرد، اآل

ُ ِليُِضيَع إِيَمانَكُْم  .18  َوَما َكاَن َّللاَّ

 143اآلية  سورد البقرد، من

َماِء فَلَنَُولِّيَنََّك قِْبلَةً تَْرَ اَها فََوّلِ َوْجَهَك َشْطَر اْلَمْسِجِد اْلحَ  .19  َرهُ َراِم َوَحْيُث َما كُنتُْم فََولُّوا ُوُجوَهكُْم َشطْ قَدْ نََرى تَقَلَُّب َوْجِهَك فِي السَّ

 144سورد البقرد، من اآلية 

 

ِ فاَل تَْقَربُوَها  .20  َوأَْنتُْم َعاِكفُوَن فِي اْلَمَساِجِد تِْلَك ُحدُودُ َّللاَّ

 187اآلية  سورة البقرةـ من
َ ُمْبتَِليُكْم بِنََهٍر  .21  إِنه َّللاه

 249سورد البقرد، من اآلية 

ْيتُوِن  .22  َوُطوِر ِسينِيَن  َوالتاِيِن َوالزه

 2-1سورد التين، اآليتا  

ِ َكثِيًرا  .23  َوَمَساِجدُ يُذَْكُر فِيَها اْسُم َّللاَّ

 40سورة الحجـ من اآلية 
 َوَجاَء أَْهُل اْلَمِدينَِة يَْستَْبِشُروَن  .24

 67سورد الاجر، اآلية 

ا بَِجَهالٍَة فَتُْصبُِحوا َعلَ  َما فَعَْلتُْم نَاِدِمينَ يَا أَيَُّها الهِذيَن آَمنُوا إِْن جاَءكم فَاِسٌق بِنَبٍَإ فَتَبَيهنُوا أَْن تُِصي .25  بُوا قَْوم 

 6 و ة الحجران، ا ية 

بَْينَُهْم بِسُوٍر لَدُِ اءكْم فَاْلتَِمسُوا نُوًرا فَُضِرَب يَْوَم يَقُوُل اْلُمنَافِقُوَن َواْلُمنَافِقَاُت ِللَِّذيَن آَمنُوا اْنظُُرونَا نَْقتَبِْس ِمْن نُوِركُْم قِيَل اْرِجعُوا َورَ  .26

ِِ اْلعَذَاُب  ْحَمةُ َوَظاِهُرهُ ِمْن قِبَِل ِِ الرَّ  بَاٌب بَاِطنُُِ فِي

 13سورة الحديدـ اآلية 
 

 لَقَْد أَْرَسْلنَا ُرُسلَنَا بِاْلبَياِنَاِت َوأَْنَزْلنَا َمعَُهْم اْلِكتَاَب َواْلِميَزاَن ِليَقُوَم النهاُس بِاْلِقْسطِ  .27

 25د، من ا ية  و ة الحدي

ُ الهِذي ال إِلَهَ إاِلا ُهَو اْلَمِلُك اْلقُدُّوُس السهالُم اْلُمْؤِمُن اْلُمَهْيِمُن اْلعَِزيُز اْلَجبهاُر الْ  .28 ا يُْشِرُكوَن ُهَو َّللاه ِ َعمه  ُمتََكباُِر ُسْبَحاَن َّللاه

 23سورد الاشر، اآلية 

 ِذيَن ال يَْعلَُمونَ َهْل يَْستَِوي الهِذيَن يَْعلَُموَن َواله  .29

 9 و ة الزمر، من ا ية 

 َولَْوال َكِلَمةٌ َسبَقَْت ِمْن َرباَِك إِلَ  أََجٍل ُمَسمًّ  لَقُِضَي بَْينَُهْم  .30
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 14 و ة اليو  ، من ا ية 

 َوأَْمُرُهْم ُشوَرى بَْينَُهمْ  .31

 38 و ة اليو  ، من ا ية 

 ّقٍ َمْنشُوٍر فِي رَ  َوِكتَاٍب َمْسطُوٍر  َوالطُّوِر  .32

 3-1سورة الطورـ اآليات 
 بِاْسِم َربَِّك الَِّذي َخلََق  .33

 َعلََّم اإلنَساَن َما لَْم يَْعلَمْ  الَِّذي َعلََّم بِاْلقَلَِم  اْقَرأْ َوَربَُّك األْكَرُم  َخلََق اإلنَساَن ِمْن َعلٍَق  اْقَرأْ

 5-1سورة العلق، اآليات 
 

 َوَرابُِطوا  اْصبُِروا َوَصابُِروا .34

سورد آل عمرا ، من اآلية 

200 

ا  .35  َوتَأُْكلُوَن التَُّراَث أَكال  لَمًّ

 19سورد اليجر، اآلية 

 ن َواْلقَلَِم َوَما يَْسطُُروَن  .36

 1سورة القلمـ اآلية 
 قَاَل الَِّذيَن َغلَبُوا َعلَى أَْمِرِهْم لَنَتَِّخذَنَّ َعلَْيِهْم َمْسِجدًا  .37

 21اآلية  سورد الكهف، من

َكاةِ فَاِعلوَن  َوالَِّذيَن هُْم َعْن اللَّْغِو ُمْعِرُ وَن  الَِّذيَن هُْم فِي َصالتِِهْم َخاِشعُوَن  قَدْ أَْفلََح اْلُمْؤِمنُوَن  .38 َوالَِّذيَن  َوالَِّذيَن هُْم ِللزَّ

 هُْم ِلفُُروِجِهْم َحافِظُوَن 

 5-1سورد المؤمنو ، اآليات 

هُ آيَة  َوآَوْينَاُهَما إِلَ  َرْبَوٍة ذَاِت قََراٍر َوَمِعينٍ َوَجعَْلنَا ا .39  ْبَن َمْريََم َوأُمه

 50سورد المؤمنو ، اآلية 

َ يُِحبُّ اْلُمْقِسِطيَن  .40  َوإِْن َحَكْمَت فَاْحُكْم بَْينَُهْم بِاْلِقْسِط إِنه َّللاه

 42سورد المائدد، من اآلية 
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ِ ُشَهَداَء بِاْلِقْسِط َوال يَْجِرَمنهُكْم َشنَآُن قَْوٍم َعلَ  أاَلا تَْعِدلُوا اْعِدلُوا ُهوَ يَا أَيَُّها الهِذيَن آَمنُ  .41 اِميَن ّلِِله َ َخبِيٌر بَِما تَْعَملُونَ وا ُكونُوا قَوه َ إِنه َّللاه   أَْقَرُب ِللتهْقَوى َواتهقُوا َّللاه

 8سورة المائدة، اآلية 
ُ لَكُْم َوال تَْرتَدُّوا َعلَى أَدْبَاِركُْم فَتَْنقَِلبُوا َخاِسِريَن يَا قَْوِم ادُْخلُوا األَ  .42  ْرَض اْلُمقَدََّسةَ الَّتِي َكتََب َّللاَّ

 21سورة الما دةـ اآلية 
ِ َوَكىانُوا َعلَْيىِه ُشىَهَداَء فىال تَْخَشىْوا إِنها أَنَزْلنَا التهْوَراةَ فِيَها ُهد ى َونُوٌر يَْحُكُم بَِها النهبِيُّوَن الهِذيَن أَْسلَُموا ِللهِذيَن َهادُ  .43 بهانِيُّوَن َواألَْحبَىاُر بَِمىا اْسىتُْحِفُظوا ِمىْن ِكتَىاِب َّللاه وا َوالره

ُ فَأُْولَئَِك ُهمْ   ُرونَ اْلَكافِ  النهاَس َواْخَشْونِي َوال تَْشتَُروا بِآيَاتِي ثََمن ا قَِليال  َوَمْن لَْم يَْحُكْم بَِما أَنَزَل َّللاه

 44سورة المائدة، اآلية 
اِلُموَن  .44 ُ فَأُْولَئَِك ُهْم الظه  َوَمْن لَْم يَْحُكْم بَِما أَنَزَل َّللاه

سورة المائدة، من اآلية 
45 

ُ فَأُْولَئَِك ُهْم اْلفَاِسقُونَ  .45  َوَمْن لَْم يَْحُكْم بَِما أَنَزَل َّللاه

سورة المائدة، من اآلية 
47 

ُ َوأَْن اْحُكْم بَيْ  .46  نَُهْم بَِما أَنَزَل َّللاه

سورة المائدة، من اآلية 
49 

ُسولَ  .47 َ َوأَِطيعُوا الره  َوأَِطيعُوا َّللاه

سورة المائدة، من اآلية 
92 

ُ الَِّذيَن آَمنُوا ِمْنكُْم َوالَِّذيَن أُوتُوا اْلِعْلَم دََرَجاٍت  .48  يَْرفَْع َّللاَّ

 11سورة المجادلةـ من اآلية 
اِجفَةُ يَْوَم تَْرجُ  .49 اِدفَةُ  ُف الرَّ أَ ِدذَا  يَقُولُوَن أَ ِنَّا لََمْردُودُوَن فِي اْلَحافَِرةِ  أَْبَصاُرَها َخاِشعَةٌ  قُلُوٌب يَْوَمئٍِذ َواِجفَةٌ  تَتْبَعَُها الرَّ

ةٌ َخاِسَرةٌ  كُنَّا ِعَظاًما نَِخَرةً   َهــْل أتَاَك َحِديُث ُموَسى  فَإِذَا هُــْم بِالسَّــاِهَرةِ  َواِحــدَةٌ فَإِنََّما ِهَي َزْجَرةٌ  قَالُوا تِْلَك إِذًا َكرَّ

 إِذْ نَادَاهُ َربُُِّ بِاْلَواِدي اْلُمقَدَِّس طًُوى 

-6سورة النازعاتـ اآليات 
16 

 إِْن ُهَو إاِلا َوْحٌي يُوَح  َوَما يَْنِطُق َعْن اْلَهَوى  .50

 4-3سورة النجم، اآليتان 
 َب اْلفَُؤاُد َما َرأَى َما َكذَ  .51

 11سورد النجم، اآلية 

ْدَرةَ َما يَْغَش   ِعْنَدَها َجنهةُ اْلَمأَْوى  ِعْنَد ِسْدَرِة اْلُمْنتََه   َولَقَْد َرآهُ نَْزلَة  أُْخَرى  .52 ْبىَرى لَقَىْد َرأَى ِمىْن آيَىاِت َرباِىِه اْلكُ  َما َزاَغ اْلبََصُر َوَمىا َطغَى   إِْذ يَْغَش  الساِ

 

 18-13سورد النجم، اآليات 

 

َ يَأُْمُر بِاْلعَْدِل َواإِلْحَسانِ  .53  إِنه َّللاه

 90سورد النال، من اآلية 

اُموَن َعلَ  الناَِساءِ  .54 َجاُل قَوه  الراِ
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سورة النساء، من اآلية 
34 

َ يَأُْمُرُكْم أَْن تَُؤدُّوا األََمانَاِت إِلَ  أَْهِلَها َوإِذَا  .55  َحَكْمتُْم بَْيَن النهاِس أَْن تَْحُكُموا بِاْلعَْدلِ إِنه َّللاه

سورة النساء، من اآلية 
58 

ا قَ  .56 ا ِممه ُموَك فِيَما َشَجَر بَْينَُهْم ثُمه ال يَجُدوا فِي أَنفُِسِهْم َحَرج  ا فَال َوَرباَِك ال يُْؤِمنُوَن َحته  يَُحكاِ  َضْيَت َويَُسلاُِموا تَْسِليم 

 65ية سورة النساء، اآل
57.  َ ُسوَل فَقَْد أََطاَع َّللاه  َمْن يُِطْع الره

سورة النساء، من اآلية 
80 

58.  ِ ِِ ثُمَّ يُدِْرْكُِ اْلَمْوُت فَقَدْ َوقََع أَْجُرهُ َعلَى َّللاَّ ِ َوَرسُوِل ِِ ُمَهاِجًرا إِلَى َّللاَّ   َوَمْن يَْخُرْج ِمْن بَْيتِ

 100سورة النساءـ من اآلية 
اإِنها أَنَزْلنَ  .59 ُ َوال تَُكْن ِلْلَخائِنِيَن َخِصيم  ِ ِلتَْحُكَم بَْيَن النهاِس بَِما أََراَك َّللاه  ا إِلَْيَك اْلِكتَاَب بِاْلَحقا

ب105سلس بيف   ءكبيآليةب
ُ ِلْلَكافِِريَن َعلَ  اْلُمْؤِمنِيَن َسبِيال   .60  َولَْن يَْجعََل َّللاه

سورة النساء، من اآلية 
141 

ْيىِر فَُهىْم يُوَزُعىوَن َوُحِشَر ِلُسلَ  .61 ُسىلَْيَماُن َحتهى  إِذَا أَتَىْوا َعلَى  َواِد النهْمىِل قَالَىْت نَْملَىةٌ يَاأَيَُّهىا النهْمىُل اْدُخلُىوا َمَسىاِكنَُكْم ال يَْحِطَمىنهُكْم  ْيَماَن ُجنُوُدهُ ِمىْن اْلِجىناِ واإِلْنىِس َوالطه

 َوُجنُوُدهُ َوُهْم ال يَْشعُُروَن 

 18-17مل، اآليتا  سورد الن

ِ َواآلَصالِ  .62 ُ أَْن تُْرفََع َويُْذَكَر فِيَها اْسُمهُ يَُسباُِح لَهُ فِيَها بِاْلغُُدوا  فِي بُيُوٍت أَِذَن َّللاه

 36سورد النور، اآلية 

ى َظاِهَرة  َوقَدهْرنَا فِيهَ  .63 ا آِمنِيَن َوَجعَْلنَا بَْينَُهْم َوبَْيَن اْلقَُرى الهتِي بَاَرْكنَا فِيَها قُر  ْيَر ِسيُروا فِيَها لَيَاِلي َوأَيهام   ا السه

 18سورد سبأ، اآلية 

ِ َوال تَتهبِْع اْلَهَوى فَيُِضله  .64 ِ يَا َداُووُد إِنها َجعَْلنَاَك َخِليفَة  فِي األَْرِض فَاْحُكْم بَْيَن النهاِس بِاْلَحقا  َك َعْن َسبِيِل َّللاه

 26سورة ص، من اآلية 
  َما أَْنَت قَاٍض فَاْقِض  .65

 72سورة طه، من اآلية 
 

ِ ِزدْ  .66 ُ اْلَمِلُك اْلَحقُّ َوال تَْعَجْل بِاْلقُْرآِن ِمْن قَْبِل أَْن يُْقَض  إِلَْيَك َوْحيُهُ َوقُْل َربا ا فَتَعَالَ  َّللاه  نِي ِعْلم 

 114ا ية من  و ة طه، 

ُ يَْقِضي بِاْلَحقاِ  .67  َوَّللاه
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سورة غافر، من اآلية 
20 

َ ِمْن ِعبَاِدِه اْلعُلََماُء  .68  إِنََّما يَْخَشى َّللاَّ

 28سورة فاطرـ من اآلية 
 فَقََضاُهنه َسْبَع َسَماَواٍت فِي يَْوَمْيِن   .69

سورة فصلت، من اآلية 
12 

 َواْستَِمْع يَْوَم يُنَاِد اْلُمنَاِد ِمْن َمَكاٍن قَِريٍب  .70

 41سورد ق، اآلية 

ٍة َرسُ  .71  وٌل فَِإذَا َجاَء َرُسولُُهْم قُِضَي بَْينَُهْم بِاْلِقْسِط َوُهْم ال يُْظلَُمونَ َوِلُكلاِ أُمه

 47 و ة يونس، ا ية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ب -الملحق 

 األحاديث النبوية الشريفة التي وردت بالبحث

ب ب إنما يسالر إلس سالسة مسلاجد مسلجد ب ب قال   ول هللا (عن أم  هريرة ( .1

 سجد إي ياءب.الكسبة، ومسجدي، وم

ب ب (للم يبسل  هللا علز وجلل نبيلا  إال جسلل قب رله اللرة ميلي قال   لول هللا ( .2

 المقدسب.



 

 321 

 ب ب (أ   المحير والمنير أ وا لص وا ليهب.قال   ول هللا ( .3

ب ب (لهل الصالة ل  المسجد الحرام ع لس  يلرا ممايلة ألل  قال   ول هللا ( .4

 المقدس خمسماية االةب.االة، ول  مسجدي أل  االة، ول  مسجد ميي 

ب ب (ال  يـد الرحال إال إلس سالسلة مسلاجد ب المسلجد الحلرام، قال   ول هللا ( .5

 ومسجدي ه ا، والمسجد األقصسب.

ب ب (من أهل مسمرة من ميي المقدس كاني له كفا ة لما قب هلا قال   ول هللا ( .6

 من ال نوبب.

اليام من مسدي ملن السلريش  ب ب (يا مساذ أن هللا  يفر  ع يكمقال   ول هللا ( .7

إلس الفران  جلالهم ونسلاؤهم وإملاؤهم مرامطلون إللس يلوم القياملة لملن أخرلا  

 منكم  احال  من  واحل اليام أو ميي المقدس لهو ل  جها  إلس يوم القيامةب.

و وي عللن ط حللة مللن عبيللد هللا الفيللا ، وهللو مللن السيللرة المبيللرة، إنللـه قللال  .8

 ب ب ( نزيه من كل  وءب.هللام لقال الر ول (ب ب ما مسنس  بحان ل نب  (

ب ب (يا جبريلل كيل  حالنلا لل  الال نا إللس ميلي المقلدسمب. قال   ول هللا ( .9

 لأنزل هللا عز وجل ب  وما كان هللا ليهع إيمانكم .

ب ب (ال  يلد الرحلال إال ب قلال ب قلال   لول هللا (لقد  وي عن أم  هريلرة ( .10

 الحرام، والمسجد األقصس، ومسجدي ه اب.إلس سالسة مساجد ب المسجد 

ب ب (ال  يد الرحال إال إللس سالسلة مسلاجد ب ب عن النب  (و و  أمو هريرة ( .11

 مسجدي ه ا، والمسجد الحرام، والمسجد األقصسب. 

ب قلال ب (سالسلة أملالك ب م لك موكلل ب عن النبل  ( و  عبد هللا من مسسو  ( .12

 كل مالمسجد األقصسب.مالكسبة، وم ك موكل ممسجدي، وم ك مو

ب ب (ملن أ ا  أن ينظلر إللس مقسلة ب قـال ب قال   ول هللا ( و  امن عباس ( .13

 من مقال الجنة ل ينظر إلس ميي المقدسب.

ب قللال ب (أ مللع مللن مللداين الجنللة مكللة ب عللن   للول هللا ( و  أمللو هريللرة ( .14

 والمدينة و مي) وميي المقدسب.

ل ب (وال يي لي لة أ لري مل  إللس ميلي ب قلاب عن النبل  ( و  أمو هريرة ( .15

 المقدس عن يمين الصلرةب.
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ب يقول ب ب قال ب  مسي   ول هللا ( و   يدنا ا مام ع   من أم  طالب ( .16

 ( يد البقال ميي المقدس، و يد الصلو  الرة ميي المقدسب.

ب ب (الللرة ميللي المقللدس  وي عللن عبللا ة مللن الصللاحب عللن النبلل  محمللد ( .17

ع س نهر من أنها  الجنة و حي النل ة آ لية املرأة لرعلون ع س نل ة والنل ة 

 ومريم مني عمران  نظمان  موط أهل الجنة إلس يوم القيامةب.

ب ب (من أهل السمرة من ميي المقدس كاني له كفا ة لما قب ها قال   ول هللا ( .18

 من ال نوبب.

 بب أنهللا  للمسي   للول هللا (وللل   وايللة أخللر  عللن أم  لل مة زو  النبلل  ( .19

يقول ب (من أهل محجة أو عمرة من المسجد األقصس إلس المسجد الحلرام  فلر 

 هللا له ما  قدم من ذنبه وما  أخر ووجبي له الجنةب.

ب قللال ب (الل يي لي للة ب عللن الر للول (وقللد  وي عللن  لليدنا أملل  هريللرة ( .20

 أ ري م  إلس ميي المقدس عن يمين الصلرةب.

ب ب (ملن حلج وأعرملر ال   لول هللا (لقد  وي عن أم  إمامة الباه   قال ب قل .21

 وا س مبيي المقدس، وجاهد و امط، لقد ا ركمل جميع  نر ب.

ب (ال  للزال طايفللة مللن ب قللال ب قللال   لول هللا (لقلد  وي عللن أملل  هريلرة ( .22

أمر  يقا  ون ع س أمواب ميي المقدس وما حوله ال يهرهم خ الن من خل لهم، 

 ظاهرين عدوهم إلس أن  قوم الساعةب.

لقد  وي عن ميمونة ( ض  هللا عنهاب أنها قالي ب ق ي يا   ول هللا ألرنلا علن  .23

ب ب (أ   المحير والمنيلر، ايرلوا للزو وا للنن الرة ميي المقدس. قال (

الصالة ليه مأل  االة ليما  واا، لمن لم يسرطع منكم أن يأ يله ويلزو ا ل يهلد 

 هب.إليه زيرا  يسر  ليه، لنن من أ ر  ليه كمن ا س لي

ب لسلأله ب إنه كلان عنلد   لول هللا (لقد  وي عن الصحام  شدا  من أوس ( .24

ب ب (للليس ب ب (مللا لللك يللا شللدا مب، قللال ب ضللاقي ملل  الللدنيال قللال (الر لول (

 ع يك، إن اليام يفر ، ويفر  ميي المقدس، و كون أني وولدك أيمة ليهب.

ب ب أي مسللجد (ب قللال ب  للألي   للول هللا لقللد  وي عللن أملل  ذ  الغفللا ي ( .25

وضللع أوال م قللال ب (المسللجد الحللرامب ق للي ب سللم أيم قللال ب (المسللجد األقصللسب 

ق للي ب كللم مينهمللام قللال ب (أ مسللون عامللا ، واأل   لللك مسللجد لحينمللا أ  كللي 

 الصالة لصلب.
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ب ب (من أهل لقد  وي عن أم   مة ( ض  هللا عنهاب قالي ب قال   ول هللا ( .26

له كفا ة لما قب ها ملن الل نوبب، لقاللي أم  ل مة  مسمرة من ميي المقدس، كاني

 (  ب ب للرجي لبيي المقدس مسمرة.

ب ب (ومللن أحللرم مللن ميللي المقللدس مسرمللرا  وللل  شللهر قللال الر للول الكللريم ( .27

 ب. مهان عا لي عير  زوان مع   ول هللا 

ب ب (من ا س ل  ميي المقدس  كسرين خر  من ذنومله منلل قال   ول هللا ( .28

 أمهب. يوم ولد ه

هللـب أن  جللال   للأل 78ب (ن، وعللن جللامر مللن عبللد هللا األنصللا ي السلل م  ( .29

ب ب (األنبيلاءب قلال ب سللم ب عملن يلدخل الجنلة أوال . لقللال الر لول (الر لول (

 منم قال ب (اليهداءب قال ب سم منم قال ب (مؤذنو ميي المقدسب.

ر ينا مالبقاء مسدك لأين قال ذو األاامع الجهن  الرميم  ب ق نا يا   ول هللا إن أم .30

 ب ب (ع يك مالبيي المقدسب. أمرنام قال (

ب قال ب (ملن زا  هـب قال ب إن   ول هللا (93و وي عن أنس من مالك (ن،  .31

ميي المقدس محرسبا  أعطاا هللا  سالس سلواب ألل  شلهيد وحلرم هللا  سلالس لحمله 

 وجسدا ع س النا ب.

ب قلال ب (ال  قلوم ن   لول هللا (هلـب قلال ب إ103و و  عطاء من يسلا  (ن،  .32

السللاعة حرللس يسللوق هللا خيللر عبللا ا إلللس ميللي المقللدس وإلللس األ   المقد للة 

 ليسكنهم إياهاب.

ب ب (يلا مسلاذل إن هللا ب قلال ب قلال   لول هللا (لقد  وي عن مسلاذ ملن جبلل ( .33

عللز وجللل  لليفر  ع لليكم اليللام مللن مسللدي، مللن السللريش إلللس الفللران،  جللالهم 

مللاؤهم مرامطللون إلللس يللوم القيامللة، لمللن اخرللا  مللنكم  للاحال  مللن ونسللاؤهم وإ

  واحل اليام أو ميي المقدس لهو ل  جها  إلس يوم القيامةب.

ب ب (إن هللا مللا ك ليمللا مللين السللريش إلللس الفللران وخللص وقللال   للول هللا ( .34

 ل سطين مالرقديسب.

 ب علن ملن يملون ويلدلن لل  أ   ميلي المقلدس، قلال وي عن   ول هللا ( .35

).ب ب (مقبو  ميي المقدس ال يس بب 

 ب ب (من مان ل  ميي المقدس لكأنما مان ل  السماءب.قال   ول هللا ( .36



 

 324 

 ب ب (من  لن ل  ميي المقدس نجا من لرنة القبر وضيقرهب.قال   ول هللا ( .37

ب قللال ب (ال هللـب، عللن الر للول (241وقللد  و  ا مللام أحمللد مللن حنبللل (ن،  .38

الحلل) ظللاهرين لسللدوهم قللاهرين ال يهللرهم مللن  للزال طايفللة مللن أمرلل  ع للس 

خالفهم وال ما أاامهم من األعداء حرلس يلأ يهم أملر هللا وهلم كل لكب. قلالوا ب يلا 

   ول هللا وأين همم. قال ب (مبيي المقدس وأكنا  ميي المقدسب.

ب قلال ب (ملن أ لس ميلي المقلدس ب أن   ول هللا (و وي عن أنس من مالك ( .39

   جانب.  فر له و لع له أ مع

ب ب (إن ا عز وجل ماملا  مفروحلا  لل   لماء اللدنيا ملنزاء ميلي قال   ول هللا ( .40

المقدس ينزل منه كل لي ة  بسون أل  م لك يسلرغفرون لملن أ لس ميلي المقلدس 

 يص ون ليهب.

ب نولل  ب أنله قلال ب كنلا يوملا  عنلد   لول هللا (لقد  وي عن زيد من ساملي ( .41

ب ب (طومس ألهل اليامب، لق ي ب لم ذاك يا ل هللا (القرآن من الرقال لقال   و

 ب ب (ألن الماليكة ما طة أجنحرها ع يهب.  ول هللام قـال (

ب قللال ب ق للي يللا   للول هللا، أي مسللجد وضللع للل  حللدي  أملل  ذ  الغفللا ي ( .42

األ   أوال م قللللال ب (المسللللجد الحللللرامب. ق للللي ب سللللم أيم. قللللال ب (المسللللجد 

ام قال ب (أ مسون  نة، وأينما أ  كرك الصلالة لصلل األقصسب. ق ي ب كم مينهم

 لننه مسجدب.

ب وأنا نلايم لل  مسلجد المدينلة خهلر و وي عن أم  ذ  قال ب أ ان  نب  هللا ( .43

من  مرج ة لقال ب (أال أ اك نايما  ليلهب. ق لي ب يلا نبل  هللا   برنل  عينل . قلال ب 

لمقد لة المبا كلة. (كي   صنع إذا أخرجي منهمب ق ي ب أ ل  اليلام واأل   ا

قللال ب (كيلل   صللنع إذا أخرجللي منللهمب قللال ب مللا أاللنع يللا نبلل  هللام أضللرب 

ب ب (أال أ للك ع للس خيلر مللن ذللك وأقللرب  شلدا م  سللمع مسليف . لقلال النبلل  (

 و طي) و نساق لهم حي   اقوكب.

ب ب (وهللا لو أن  عندا أل يلركم قبلرا إللس جانلب الطريل) عنلد قال   ول هللا ( .44

 األحمرب.الكنيب 

ب يقللول ب (إن ب قللال ب  للمسي   للول هللا (و وي عللن عبللد هللا مللن عمللر ( .45

 لل يمان امللن  او  ع يهمللا الصللالة والسللالم  للأل هللا سالسللا  لأعطللاا اسنللين ونحللن 

نرجو أن  كون له النالنة، لسلأله حكملا  يصلا   حكمله لأعطلاا هللا إيلاا، و لأله 

يسنل  المسلجد  –لل  هل ا المسلجد  أيما  جل خر  من ميرله ال يريلد إال الصلالة
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خر  من خطياره منل يوم ولد ه أمه، لنحن نرجو أن يكون هللا علز  –األقصس 

 وجل قد أعطاا إيااب.

ب ب (أ يللي مللالبراق لركبرلله حرللس ب قللال ب قللال (و وي عللن أنللس مللن مالللك ( .46

أ يي ميي المقدس، لرمطره مالح قة الرل  يلرمط مهلا األنبيلاءب. قلال ب (سلم  خ لي 

ب مننلاء ملن خملر مسجد لص يي ليه  كسرلين، سلم خرجلي لجلاءن  جبريلل (ال

 …ب.ب أخررن الفطرةوإناء من لبن، لأخررن ال بن لقال جبريل (

هـب قال ب قال   ول هللا  58و و  عن عبد هللا من حوالة  ض  هللا عنه (ن،  .47

) ،وجنلد ب ب ( يصير األمر إلس أن  كونوا أجنلا ا ، جنلد ماليلام وجنلد، ملاليمن

مالسراقب. قال أمن حوالة ب خير ل  يا   ول هللا أن أ  كي ذلك. لقال ب (ع يك 

ماليام لننها خيرة هللا من أ ضه، يجربل  إليهلا خير له ملن عبلا ا، لنملا إن أميلرم 

 لس يكم ميمينكم، وا قوا من ع  كم، لنن هللا  وكل ل  ماليام وأه هب.

 أ  كراهير  ل يام قال ب (أ د ي  ب ب ل ماول   واية أخر  قال   ول هللا ( .48

ما يقول هللا  سالس اليامم إن هللا  سالس يقول ب يا شام، أنلي الفو   ملن ملال ي 

 أ خل ليك خير   من عبا ي، إن هللا  كفل ل  ماليام وأه هب.

هلـب قلال ب  83ول   واية أخر  قلال وايلل ملن األ لفع ملن كسلب الكنلان  (ن،  .49

نلاس أجنلا ا ، لجنلدا  ماليلام وجنلدا  ملاليمن، وجنلدا  ب ب (يجنلد القال   ول هللا (

ملالسراق، وجنللدا  مالميلرق، وجنللدا  مللالمغربب لق لي ب يللا   لول هللا إنلل   جللل 

حدي  السن لنن أ  كي ذلك الزمان لأيهما  أمرن  يا   ول هللا. قال ب (ع يكم 

للنذا  ماليام. لننها افوة هللا  سالس مـن أ ضـه، يسوق إليهلا الفو ه ملن خ قله،

وهلو الغلدير وهلو قطسلة ملن الملاء يرركهلا  –أ يرم لس يكم ماليمن لا قوا مغندن ا. 

 وقد  كفل مسه  سالس ل  ماليام وأه هب. -السيل 

ب ب (لما ك مرن  قريش ل  الحجر لجال هللا لل  ميلي المقلدس، قال   ول هللا ( .50

 لطفقي أخبرهم عن آيا ه وأنا أنظر إليهب.

ب قللال ب (إن الجنللة لللرحن شللوقا  إلللس ميللي المقللدس.  وي عللن أنللس مللن مالللك ( .51

 المقدس من جنة الفر وس وه   رة األ   يسن  الصلرةب. وميي

ب ب (ال  يلد الرحلال إال إللس سالسلة مسلاجد، المسلجد الحلرام، قال   لول هللا ( .52

 ومسجدي ه ا، والمسجد األقصسب.
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المسىجد الحىرام، ( : )ل تشد الرحال إل إلىى ثالثىة مسىاجد، ) قال رسول هللا .53
 ومسجدي هذا، والمسجد األقصى(.

 ب ب (من ول  القهاء لقد ذم  مغير  كينب.قال   ول هللا ( .54

ب ب (القهاة سالسة ب لقاضيان ل  النا ، وقا  ل  الجنة، لأما ال ي ل  الجنة ب لرجل عر  الح) لقهس مه. وأما ال  ان ل  قال   ول هللا ( .55

   الح)، و جل قهس ع س جهل، لهما ل  النا ب.النا  ب لرجل عر  الح)، لجا  ل

 ب ب (إذا حكم الحاكم، لاجرهد، لأااب، ل ه أجران، وإذا حكم لاجرهد، لأخطأ، ل ه أجرب.قال   ول هللا ( .56

ن وال ع م ل  ب إلس اليمن قاضيا ، لق ي ب يا   ول هللا  ر  ن  وأنا حدي  السب قال ب مسنن    ول هللا (ب لسيدنا ع   (قول   ول هللا ( .57

مالقهاءم لقال ب (إن هللا  يهدي ق بك وينبي لسانك، لنذا ج س مين يديك اللصمان لال  قهين حرس  سمع من ا خر كما  مسي ملن األول، 

 لننه أحر  أن يربين لك القهاءب. قال ب لما زلي قاضيا ، أو ما شككي ل  قهاء مسد.

 لأااب ل ه أجران، وإذا حكم لاجرهد لأخطأ ل ه أجرب.ب ب (إذا حكم الحاكم لاجرهد، قال   ول هللا ( .58

ب ب (القهاة سالسة ب واحد ل  الجنة واسنان ل  النا ، لأما ال ي ل  الجنة لرجل عر  الح) لقهس مه. و جل عر  الح) قال   ول هللا ( .59

 لجا  ل  الحكم لهو ل  النا ، و جل قهس ل ناس ع س جهل لهو ل  النا ب.

(يد هللا مع … ب (إن هللا عز وجل مع القاض  ما لم يجر، لنذا جا  مريء هللا منه، ولزمه الييطان ب. ول   واية أخر  ب قال   ول هللا ( .60

 القاض  حين يقه ب.

 ب ب (من ول  القهاء لقد ذم  مغير  كينب.قال   ول هللا ( .61

  مقفاا، سم يرلع  أ له إللس السلماء، للنن قلال ألقله، ألقلاا لل  ب ب (ما من حاكم يحكم مين الناس إال جاء يوم القيامة وم ك أخقال   ول هللا ( .62

 مهواة أ مسين خريفا ب.

 ب ب (إن هللا مع القاض  ما لم يجر، لنذا جا  وك ه إلس نفسهب.قال   ول هللا ( .63

و جل قهس ل ناس ع س جهل ب ب (القهاة سالسة ب إسنان ل  النا  وواحد ل  الجنة.  جل ع م الح) لقهس مه لهو ل  الجنة. قال   ول هللا ( .64

 لهو ل  النا . و جل جا  ل  الحكم لهو ل  النا . لق نا ب إن القاض  إذا اجرهد لهو ل  الجنةب.

 ب ب (ال يحكم أحد مين اسنين وهو  هبانب، ول   واية أخر  ب (ال يقه  القاض  مين اسنين وهو  هبانب.قال   ول هللا ( .65

 ـك  جالن لال  قه  لألول حرس  سمع كالم ا خر لسو   د ي كي   قه ب.ب ب (إذا  قاضس إليقال   ول هللا ( .66

 ب ب (من أمر س مالقهاء مين المس مين ل يسدل مينهم ل  لحظه وإشا  ه ومقسدا ومج سهب.قال   ول هللا ( .67

 مين ماال يرلع ع س ا خرب.بب (ومن امر س مالقهاء مين الناس، لال يرلسن او ه ع س أحد اللصوعن أم   مة قالي ب قال   ول هللا ( .68

 و  عن ع قمة من وايل عن أميه وايلل ملن حجلر عنله قلال ب كنلي عنلد النبل (  .69

  ع لس  –أي ا لرو   -ب لأ اا  جالن يلرصمان لقال أحدهما  ب إن ه ا انرلز

أ ض  ل  الجاه ية وقال ا خر ب ه  أ ض  أز عها، قلال آللك مينلة قلال ب ال 

 بال  ما ح   ع يه، قال ليس لك إال ذلك.قال ل ك اليمين قال إنه ليس ي

ب ب (النللاس و و  عللن امللن عمللر  ضلل  هللا عنهمللا قللال ب قللال   للول هللا ( .70

 كا مل الماية، ال يجد الرجل ليها  اح ةب.

ب ع للس الليمن قللال لله ب (قللدم ب إنلله عنلدما ا للرسمل ع يلا  (و و  علن النبل  ( .71

 الوضيع قبل اليري ، وقدم الهسي  قبل القويب.
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 (ال يقه  القاض  إال وهو شبسان  يانب.ب ب (ال   ول هللا ق .72

ب ب (لسنلة هللا ع لس الراشل  والمر يل ب. ولل   وايلة أخلر  قال   لول هللا ( .73

 ب ب (لسن   ول هللا الراش  والمر ي ب.(قال   ول هللا 

ب ا رسمل عامال  ع س الصدقة، لجاءا (و و  عروة من الزمير أن   ول هللا  .74

لللرغ مللن عم لله، لقللال ب يللا   للول هللا هلل ا اللل ي لكللم، وهلل ا اللل ي  الساملل حللين

ب ب لهللال قسلدن للل  ميلي أميللك وأملك وانرظللرن (أهلدي لل ، لقللال   لول هللا 

 أيهد  لك أم الب.

ب ب (أما مسد لما مال الساملل نسلرسم ه ليأ ينلا ليقلول ب هل ا ملن قال   ول هللا ( .75

أميه وأمه. لنظلر هلل يهلد  إليله عم كم وه ا ال ي أهدي ل ، لهال قسد ل  ميي 

أم ال، واللل ي نفللس محمللد ميللدا، ال يقبللل أحللد مللنكم منهللا شللياا  إال جللاء ملله يللوم 

 ب ب (هدايا األمراء   ولب.(القيامة يحم ه ع س عنقهب. وقال   ول هللا 

ا ، لنن الدنيا مالغ ا خرة وال  كونوا كال ب ب (ليس خيركم من  رك  نياا  خر ه، وال آخر ه لدنياا حرس يصيب منهما جميسقال   ول هللا ( .76

 ع س الناسب.

ب ب (إنما أنا مير وأنه يأ ين  اللصم ل سل مسهلكم أن يكلون أم لغ ملن مسلال لأحسلب أنله الا ق لأقهل  لله مل لك، لملن وقال   ول هللا ( .77
 لرصمون إل  وإنما أنا مير، ولسل مسهكم  ول   واية أخر  ب (إنكم …قهيي له مح) مس م لننما ه  قطسة من النا  ل يأخ ها أو ليرركهاب

أن يكون الح) محجره من مسال وإنما أقه  لكم ع س نحو مما أ مع منكم، لمن قهيي له من ح) أخيه شياا ، لال يأخ ا، لننما أقطع له قطسة 

 من النا  يأ   مها يوم القيامةب.

 ألرااب.ب ب (من ألرس مفريا  ير سبي لننما إسمه ع س من قال   ول هللا ( .78

ب قال ب (إن هللا ال يقبال الس م انرزاعا  ينرزعه من الناس، ولكن يقبال الس م مقبال الس ماء، لنذا لم و و  عبد هللا من الساص أن الر ول ( .79

 يب) عالما  أ ل  الناس  ؤ اء  جهاال  لسا وا لألروا مغير ع م له وا وأض واب.

السللة مسللاجد، المسللجد الحللرام ب ب (ال  يللد الرحللال إال إلللس س(قللال   للول هللا  .80

 ب.ومسجدي ه ا والمسجد األقصسب ادق   ول هللا (

 ب ب (لنسم المص س هو أ   المحير والمنيرب.قال   ول هللا ( .81

ب ب (أ   المحير والمنير أ وا لصل وا ليله للنن الالة ليله (قال   ول هللا  .82

 كأل  االة ل   يراب.

ب ( لا  ذان يلوم عنلد   لول هللا ب قلالوا ب كنلا ج ووعن ح يفة وامن عباس ( .83

لينرهون إلس األ   يقلال لهلا السلاهرة. وأن … قال ب (يحير الناس لوجا  لفيفا  

 ه  ناحية ميي المقدس  سع الناس و حم هم مأذن هللا  سالسب.
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 ت –الملحق 

 األشعار التي وردت بالبحث

 . قال الشاعر :1
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 دن الملك قديم الكرسيـعبم  قد علم القدوس رب القدس

 . قال اليرادق :2

 وأعمد لملكِ أو لبيت المقدس  ةـة إنها مرهوبـودع المدين

دمببلب بببربد بب ب ببربدمببلب ببربحيببب بب-.بأ  بب  بهلببرب ببنربيفق ضبب بدببب بيفببليربأ ببلبيملنبب يل3
بهب(ب:598يفقر  ب) كب

  لمبشر بف و  القدك يف رج  وف حك القلعة الشهباء يف صفر

بيفبوصفهبهلنركةب،عفب:ب–م دبيمصح   ب.بً ابي ربيفن5

 وابلعجاجة وجه الش س قد ابسا  اي يوم حطني واألبطال اابسة

ب.بهلرب نربيبك مبأيببيففض بدحلبيمل نمبدمروب رب،  لبهلربًص ل ب)يفقلس   (ب:6

 ا اايش ال حي،ى بقفزتهلوقان  اي فاتح املسجد األق،ى الي هبم

مللد  )للقاضللي أيب اْلسللن بللن حيللدرة( ي،للفه أبنلله أحسللن . ملن شللعر أيب اْلسللن ال هللامي يف 7
 الققاة بقوله :

ب نبلبيالت ب سبهل بهبالريبإهلب مببالريبيفقض  بد ىبيفقض ءبأالت سه

 

قاضلي  –. من شعر ابن اخليا  )القاضي جالل املللك، أبلو اْلسلن اللي بلن حم لد بلن ا لار 8
 بالو الشام( بقوله :

بب ءبهل اب،ق ق ب فقلب،قباف نمببالشلتبوإ  لبودلابوسأفة
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 . من شعر الشيخ ابد الغين النابلسي :9

بأبنبليتبيحملب سبربيفبيفظ بلسببوة ابأج بهللسسةبة  هلت

 . يقول الشاار :10

ب،لىبسوضةبيففردو بجليثبهل هل ببسدىبينبويدي  بيملقل بإنه

بأ، بتبهلربد ملبيفغ ب بهل ءب ب ببهلآ ربسضليلبوهل حلبسلة

 مقبرد ممامال، فقال في بعره :. ذكر الدمياطي اللقيمي 11

 واليهم شـدا  مباب الرحمة  يمم مقام عبا ة من الصامـي

 من احبة الملرا  أينع  وحة  لهما ا مامان ال ـ ان  فياـا

 منراهـا لـازا مأ لـع   بة  شهدا المياهد والمواق  ك ها
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 رجال القضاء في بيت المقدس

 اةسنة الوف اسم القاضي ت

 هل18القاضللللي معللللاذ بللللن جبلللل  بللللن ا للللرو بللللن أوك بللللن اابللللد األن،للللاري   .1
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 اةسنة الوف اسم القاضي ت

 اخلزرجي
 هل32 أبو الدرواء القاضي  .2
 هل34 القاضي اباوة بن ال،امم  .3
 هل41 القاضي ريم بن أوك الداري  .4
 هل41 شداو بن أوك بن ابم بن املنذر اخلزرجي األن،اري، أبو يعلي  .5
 هل53 القاضي فقالة بن ابيد  .6
 هل80 ضي أبو دوريس اخلوالعالقا  .7
 هل87 القاضي قبي،ة بن ذؤي  بن جلجلة اخلزااي  .8
 هل92 القاضي بالل بن اولر أيب الدرواء أبو حم د األن،اري الدمشقي  .9
 هل94 القاضي سعيد بن املسي  امل زومي القدسي املدع  .10
 هل98 القاضي شهر بن حوش  األشعري  .11
 هل112 القاضي رجاء بن حيوية  .12
 هل115 لقاضي ابد هللا بن بريدة بن اْل،ي  األسل يا  .13

 –القاضللي حمللارب بللن وار بللن كللرووك السداسللي الشلليباع ال للويف   .14
 أبو املطرن

 هل116

 هل118 القاضي اباوة بن نسي ال ندي  .15

 هل120 القاضي سلي ان بن حبي  ا اريب الدارع، أبو ابم الدمشقي  .16

 هل126 القاضي  حير بن جابر بن حسان  .17

 هل131 القاضي الزبري بن ادي  .18

 هل135 القاضي حير بن حير بن قيس  .19
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 اةسنة الوف اسم القاضي ت

 هل138 القاضي يزيد بن ابد الرمحن بن أيب مالك  .20

 هل149 القاضي الزبيدي حم د بن الوليد  .21

 هل152 القاضي اث ان بن أيب العات ه، وااه سلي ان األزوي  .22

 هل157 ألوزاايالقاضي األوزااي، ابد الرمحن بن ا ر، أبو ا ر ا  .23

 هل158 القاضي معاوية بن صاحل بن جرير بن سعيد بن سعد اْلقرمي  .24

 هل159 القاضي حسني بن واقد املروزي  .25

 هل161 القاضي سفيان الثوري  .26

 هل166 القاضي خالد بن يزيد بن صاحل بن صبيح بن اخلش اان  .27

 هل168 القاضي حم د بن ابد هللا العقيلي  .28

 هل175 بن ابد الرمحن الفهريالقاضي الليث بن سعد   .29

 هل183 القاضي حير بن محزة اْلقرمي الب هلي  .30

 هل191 القاضي سل ة بن الفق  األبران األن،اري  .31

 هل194 القاضي سويد بن ابد العزيز بن منري السل ي الدمشقي  .32

 هل194 القاضي حم د بن حرب اخلوالع األبرشي اْل ،ي  .33

 هل216 عاملي الدمشقيالقاضي حم د بن ب ار بن بالل ال  .34

 هل217 القاضي موسى بن واوو  .35

 هل218 القاضي أمحد بن حم د بن ب ر بن الرملي  .36

 هل221 القاضي اْل م بن انفع البهراع  .37

 هل222 القاضي حير بن صاحل الوحاظي  .38
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 اةسنة الوف اسم القاضي ت

 هل234 القاضي ابن الرما ، أبو حم د، ابد هللا بن ا ر بن سعد بن الرما   .39

 هل242 ث ان أبو حسان الزايوي البغداويالقاضي اْلسن بن ا  .40

 هل244 القاضي اْلسن بن بشر السل ي  .41

 هل244 القاضي دسحاق بن موسى  .42

 هل245 القاضي ابد الرمحن بن دبراهيم بن ا ر بن مي ون القرشي األموي  .43

 هل264 القاضي حم د بن داااي  بن دبراهيم بن مقسم األسدي  .44

 هل267 القاضي سه  بن ا ار اْلنفي  .45

 هل279 القاضي سعد بن حم د  .46

 هل286 القاضي أمحد بن املعلى بن يزيد األسدي  .47

 هل287 القاضي أمحد بن ا رو بن القحا  أيب ااصم النبي   .48

 هل292 القاضي أمحد بن الي بن سعيد بن دبراهيم  .49

 هل297 القاضي موسى بن دسحاق بن موسى  .50

 هل302 ثقفيحم د بن اث ان ال –القاضي أبو زراة الدمشقي   .51

 هل304 القاضي حم د بن أمحد بن املرزابن  .52

 هل306 القاضي ابد ال، د بن ابد هللا بن حم د بن ابد ال، د  .53

 هل308 القاضي ابد هللا بن ابم بن يعقوب  .54

 هل310 القاضي حم د بن أمحد بن سه   .55

 هل316 القاضي ابد اْل يد بن ابد العزيز الس وع  .56

 هل320 بن حم دالقاضي حم د بن ب ران   .57
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 اةسنة الوف اسم القاضي ت

 هل324 القاضي ابد ال، د بن سعيد بن ابد هللا  .58

 هل328 القاضي اْلسني بن حم د بن أمحد بن حيدرة  .59

القاضلي ابللد هللا بللن أمحلد بللن ربيعللة بلن سلللي ان بللن خاللد ابللن ابللد   .60
 الرمحن بن زبر أبو حم د الربعي

 هل329

، أبللو القاضللي زكللراي بللن أمحللد بللن حيللر بللن موسللى البل للي الشللافعي  .61
 حير

 هل330

 هل338 القاضي ابن أيب ابم دبراهيم حم د بن أمحد العبسي  .62

 هل339 القاضي ا ر بن اْلسن بن الي بن مالك  .63

 هل341 القاضي أمحد بن حير البزاز البغداوي  .64

 هل356 القاضي يوسف ابن ا ر بن حم د بن يوسف بن يعقوب  .65

 هل367 القاضي حم د بن أمحد بن ابد هللا  .66

 هل369 لقاضي ابد هللا بن أمحد بن راشدا  .67

 هل375 القاضي يوسف بن القاسم بن فارك  .68

 هل380 القاضي ابن مفرج حم د بن أمحد بن حم د بن حير اْلاف   .69

 هل388 القاضي ابد هللا بن الوليد بن سعد بن ب ر  .70

 هل436 القاضي ا سن بن حم د بن العباك بن اْلسن بن أيب اْلسن  .71

 هل454 راهيم بن العباك بن اْلسنالقاضي دب  .72

 هل486 القاضي ابد الواحد بن حم د بن الي  .73

 هل488 القاضي حم د بن املظفر بن ب ران  .74

 هل492 القاضي سعد بن أمحد بن حم د  .75
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 اةسنة الوف اسم القاضي ت

 هل492 القاضي م ي بن ابد السالم األن،اري  .76

 هل505 القاضي الغزايل حم د بن حم د بن أمحد  .77

 هل506 ابد هللا القاضي حم د بن موسى بن  .78

 هل520 القاضي حم د بن الوليد بن خلف الطرطوشي  .79

 هل527 القاضي حم د بن أمحد بن حير األموي  .80

 هل529 القاضي حم د بن أمحد املقدسي املشهور ابلديباجي  .81

 هل531 القاضي الي بن أمحد بن ابد هللا الربعي املقدسي  .82

 هل534 القاضي حير بن الي بن ابد العزيز  .83

 هل535 القاضي سلطان بن دبراهيم بن املسلم الشافعي  .84

 هل535 حم د بن ابد الباقي بن حم د بن ابد هللا السل يالقاضي   .85

القاضللللي أبللللو ب للللر ابللللن العللللريب حم للللد بللللن ابللللد هللا املغللللريب املعللللافري   .86
 األندلسي اإلشبيلي

 هل543

 هل553 الي بن اساكر بن سرور املقدسي الدمشقي اخلشابالقاضي   .87

 هل558 أمحد بن حم د بن قدامة اا اايليالقاضي   .88

 هل564 القاضي زكي الدين أبو اْلسن الي بن حم د بن حير القرشي  .89

 هل572 القاضي حم د بن ابد هللا بن القاسم بن املظفر بن الي  .90

 هل585 القاضي ضياء الدين اه اري، ايسى بن حم د بن ايسى  .91

أمحلللد بللللن أيب اهيجللللاء  القاضلللي سلللليف اللللدين املشللللطوب، اللللي بللللن  .92
 اه اري

 هل588

 هل596 القاضي ابد الرحيم بن الي بن اْلسن  .93
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 اةسنة الوف اسم القاضي ت

القاضلللي الفقيللله شللليخ اإلسلللالم هلللد اللللدين طلللاهر بلللن ن،لللر هللا بلللن   .94
 جهي 

 هل596

 هل598 القاضي حم د بن الي بن حم د بن حير القرشي  .95

 هل599 القاسم بن عج الدين حيرالقاضي   .96
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ج -الملحق 

 العلماء والفقهاء والقضاة الذين دفنوا في بيت المقدس

 تاريخ الوفاة اسم القاضي ت

 هـ34 القاض  عبا ة من الصامي من قيس  .1

القاضلل  شلللدا  ملللن أوس ملللن ساملللي ملللن المنللل     .2

 األنصا ي

 هـ41

 هـ52 أمو عبد هللا الحميري -ليروز الدي م   .3

 هـ112 القاض   جاء من حيوية  .4

 هـ220مللن أحمللد مللن محمللد أمللو القا للم القاضلل  محمللد   .5
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 تاريخ الوفاة اسم القاضي ت

 النسوي

القاضللل  عبلللد اللللرحمن ملللن إملللراهيم ملللن عملللر   .6

 الدميق 

 هـ245

 هـ250 ا مام محمد من كرام  .7

 هـ296 القاض  عيسس من مو س النو زي  .8

 هـ308 القاض  عبد هللا من سامي من يسقوب  .9

القاضلل  عبللد هللا مللن الوليللد يللن  للسد أمللو محمللد   .10

 األنصا ي

 هـ388

القاضلل   للسد مللن أحمللد مللن محمللد أمللو القا للم   .11

 النسوي

 هـ492

 هـ527 القاض  محمد من أحمد من يحيس األموي  .12

 هـ585 القاض  ضياء الدين الهكا ي عيسس من محمد  .13

القاض   لي  اللدين الميلطوب ع ل  ملن أحملد   .14

 الهكا ي

 هـ588

القاضللل  عبلللد اللللرحيم ملللن ع للل  ملللن الحسلللن   .15

 البيسان 

 هـ596

محللب الللدين طللاهر مللن نصللر هللا مللن القاضلل    .16

 جهبل

 هـ596

القاضلل  محمللد مللن ع لل  مللن محمللد مللن يحيللس   .17

 القريي 

 هـ598

 

 ح –الملحق 

 المساجد في بيت المقدس التي وردت بالبحث

 سنة تأسيسه اسم المسجد ت

1.  

 المعهد العلمي الكبير -المسجد األقصى 
 هـ16من الفر  السمري 

2.  

 (جامع عمر بن الخطاب )
 ـه16

3.  

 جامع المغاربة
 القرن األول الهجري

4.  

الجامع الكبير في  -الجامع العمري الكبير 
 القرن األول ل هجرة
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 سنة تأسيسه اسم المسجد ت

 (عهد سيدنا عمر )
5.  

 مسجد الحيات
 القرن األول ل هجرة

6.  

 جامع المولوية
مداية البناء ل  القرن 

 الرامع الهجري

7.  

 مسجد  الحريري
القرن اللامس ل هجرة 

 ل  السصر األيوم 

8.  

 مسجد النساء
 هـ590

9.  

 مسجد ولي هللا محارب
 هـ595

10.  

 مسجد الجراحية
 هـ598

 

 

 

 

 

 خ -الملحق 

 المدارس في بيت المقدس التي وردت بالبحث

 سنة التأسيس اسم المدرسة ت

من  القرون األولس  مد  ة ميي المقدس  .1

 ل هجرة

 هـ395 المد  ة الفاطمية أو  ا  الس م الفاطمية  .2

 هـ450 ةمد  ة أم  عقب  .3

 هـ450 المد  ة الناارية  .4

 هـ583 المد  ة الصالحية  .5
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 سنة التأسيس اسم المدرسة ت

 هـ587 المد  ة اللنننية  .6

 هل590 المد  ة األله ية  .7

 هـ593 المد  ة الميمونة أو المأمونية  .8

 هـ598 المد  ة الجراحية  .9

 هـ600 المد  ة البد ية  .10

 هـ600 المد  ة اليالسية أو مد  ة الد كاة  .11

 هـ600 المد  ة المسظمية  .12

 هـ600 المد  ة النحوية  .13

 هـ606 المدرسة األمجدية أو المدرسة الحنفية  .14

 

 

 

 

 

 د –الملحق 

 دور الحديث والقرآن في بيت المقدس التي وردت بالبحث

 سنة التأسيس اسم دار الحديث ت

11.  

 دور الحديث
 هـ666

12.  

المدرسة السالمية )الموصلية( أو الدار 
 الموصلية

 هـ700

13.  

 دار الخطابة
 هـ709

14.  

 التربة السعدية
 هـ711



 

 340 

 سنة التأسيس اسم دار الحديث ت

15.  

 دار القرآن اإلسالمية
 هـ761

16.  

 دار اليمن
 القرن الرا ع الهجري

17.  

 دار الشرف
القرن الحا ي عير 

 الهجري

18.  

 دار العز
 هـ1205

 

 

 

 

 

 

 

 

 ذ –الملحق 

 الزوايا في بيت المقدس التي وردت بالبحث

 سنة التأسيس اسم الزاوية ت

19.  
 القر  الثاني الهجر  معاويةالزاوية الوفائية أو دار 

20.  
 و 450 الزاوية النصرية

21.  
 و 500 الزاوية األفغانية أو الزاوية القادرية

22.  
 و 585 الزاوية الخنثنية

23.  
 و 586 الزاوية الجراحية
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 سنة التأسيس اسم الزاوية ت

24.  
 القر  السادس الهجر  زاوية الشيخ بدر الدين

25.  
 نهاية القر  السادس الهجر  زاوية الشرفات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ر –الملحق 

 الخوانق في بيت المقدس التي وردت بالبحث

 سنة التأسيس اسم الخانقاه ت

26.  
 و 583 الخانقاه الصالحية

27.  
 و 695 الخانقاه الدوادارية

28.  
 و 718 الخانقاه الكريمية

29.  
 و 729 الخانقاه التنكزية

30.  
 و 730 الخانقاه الفخرية
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 سنة التأسيس اسم الخانقاه ت

31.  
 و 760 الخانقاه األسعردية

32.  
 و 762 الخانقاه المنجكية

33.  
 و 995 نقاه المولويةالخا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ز –الملحق 

 البيمارستانات في بيت المقدس التي وردت بالبحث

 سنة التأسيس اسم البيمارستان ت

34.  
 مستشفى جوستنيان العظيم

 م أي قبل الهجرة543

35.  
 بيمارستان الوليد بن عبد الملك

 هـ88

36.  
 مستشفى شارل

 القرن النال  الهجري

37.  
 المستشفى الفاطمي البيمارستان الفاطمي أو

 هـ395

38.  
 مستشفى القديس )مار يوحنا(

 هـ440
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 سنة التأسيس اسم البيمارستان ت

39.  
بيمارستان الفرسان أو جمعية فرسان 
المستشفى أو كنيسة ومستشفى فرسان 

 القديس يوحنا

 هـ493

40.  
 البيمارستان الصالحي

 هـ583

41.  
 بيمارستان عكا

 هـ583

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 س –الملحق 

 الربط في بيت المقدس التي وردت بالبحث

 سنة التأسيس م الرباطاس ت

42.  
 و 666 رباط عالء الدين البصيري أو رباط البصير

43.  
 الرباط المنصوري

 هـ681

44.  
 رباط الكرد

 هـ693

45.  
 رباط المارديني

 هـ763

46.  
 الرباط الحموي

 القرن النامن الهجري
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 سنة التأسيس م الرباطاس ت

47.  
 الرباط الزمني

 هـ881

48.  
 رباط بايرام حاويش

 هـ947

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ش –الملحق 

 المقدس التي وردت بالبحث المكتبات في بيت

 سنة التأسيس اسم المكتبة ت

49.  
 خزائن المسجد األقصى

ل  القرون اللمسة 

 األولس ل هجرة

50.  
 خزائن كتب المدارس

أنيأن مع إنياء 

المدا س ل  ميي 

 المقدس

51.  
 دار كتب المسجد األقصى

 هـ1341
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 سنة التأسيس اسم المكتبة ت

52.  
 المتحف اإلسالمي

 م1923

53.  
 مكتبات األسر المقدسية الخاصة

القرن  أنيأن مسد

 السا س الهجري

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ص –الملحق 

 المصاطب أو المصطبات في بيت المقدس التي وردت بالبحث

 سنة التأسيس اسم المصطبة ت

54.  
 مصطبة قبة يوسف

 هـ587

55.  
 مصطبة قبة موسى

 هـ647

56.  
 مصطبة البصيري

 هـ666

57.  
 مصطبة الظاهر

 هـ795
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 سنة التأسيس اسم المصطبة ت

58.  
 مصطبة سبيل قايتباي

 هـ857

59.  
 مصطبة سبيل سليمان

 هـ943

60.  
 مصطبة الطين

 هـ1174

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ض –الملحق 

ب*صور اآلثار اإلسالمية والمدارس

 في بيت المقدس التي ورد ذكرها بالبحث
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 نص الكامل لعهد األمان

 بسم هللا الرحمن الرحيم

هذا ما أعط  عبد هللا عمر أمير المؤمنين أهىل إيليىاء 

، مىىىىن األمىىىىان، أعطىىىىاهم أمانىىىىا  ألنفسىىىىهم وأمىىىىوالهم

ولكنائسىىىهم وصىىىلبانهم، ومقيمهىىىا وبريئهىىىا وسىىىائر 

ملتهىىا، أنىىه ال تسىىكن كنائسىىهم وال تهىىدم، وال ينىىتق  

منهىىا وال مىىىن خيرهىىىا، وال مىىىن صىىىليبهم، وال يسىىىكن 

بإيليىىاء معهىىم أحىىد مىىن اليهىىود، وعلىى  أهىىل إيليىىاء أن 

يعطىىوا الجزيىىة كمىىا يعطىىي أهىىل المىىدائن وعلىىيهم أن 

اللصىىىت مثىىىل أي  –يخرجىىىوا منهىىىا الىىىروم )اللصىىىوت 

اللىى  : السىىارق وجمعىىه لصىىوت( فمىىن خىىرج مىىنهم 

فإنه آمن عل  نفسه وماله حت  يبلغوا مىأمنهم، ومىن 

أقام منهم فهو آمىن، وعليىه مثىل مىا على  أهىل إيليىاء 

مىىن الجزيىىىة، ومىىىن أحىىىب مىىىن أهىىىل إيليىىىاء أن يسىىىير 

بنفسه وماله مع الروم ويخلى  بىيعهم وصىلبهم فىإنهم 

م وصىىلبهم، حتىى  آمنىىون علىى  أنفسىىهم وعلىى  بىىيعه

يبلغىىوا مىىأمنهم، ومىىن كىىان بهىىا مىىن أهىىل األرض قبىىل 

مقتل فالن، فمن شاء منهم قعىدوا عليىه مثىل مىا على  

أهىىل إيليىىاء مىىن الجزيىىة ومىىن شىىاء سىىار مىىع الىىروم، 

ومىن شىاء رجىىع إلى  أهلىىه فإنىه ال يؤخىىذ مىنهم شىىيء 

حت  يحصد حصادهم، وعل  ما في هىذا الكتىاب عهىد 

خلفىىاء وذمىىة المىىؤمنين إذا هللا وذمىىة رسىىوله وذمىىة ال

 أعطوا الذي عليهم من الجزية.

* مجيلع صللور اآلار اإلسللالمية مللن مسلاجد ومللدارك ووور حللديث وم،للاط  وصللورة 
… خلريطلللة مواقلللع امللللدارك يف بيلللم املقللللدك ونسللل ة ملللن وييقلللة العهلللدة الع ريللللة

 يعها مأخوذة من :مج

 السا  ، المفصل ل   ا ي  القدس. .1

 السس  ، مساهد الس م ل  ميي المقدس. .2

 ماكس لان مرشيم، القدس ا  المية،  سريب ب  . عفا هللا  هينة وآخرون. .3

 نجم،  اي ، كنوز القدس. .4

 مسال الصو  الر  حصل ع يها الباح  من األهل واألادقاء الزايرين لبيي المقدس. .5
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 ذلك : خالد بن الوليد، وا رو بن العاص، وابد الرمحن بن اوف، ومعاوية بن أيب سفيان.

 …وكتب وحضر سنة خمسة عشرة
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 ط –الملحق 

 جدول وخريطة لمواقع المدارس في بيت المقدس

 اسم المدرسة وتاريخ تأسيسها رقم الموضع

 من  القرو  األولى للهجرد –ة المسجد األقصى مدرس  .1

 و 450 –المدرسة الناصرية   .2

النصببف الثبباني مببن القببر  الخببامس  –مدرسببة أبببي عقبببة   .3

 الهجر 

 و 583 –البيمارستا  الصالحي   .4

 و 583 –الخانقاه الصالحية   .5

 و 583 –المدرسة الصالحية   .6

 و 587 –المدرسة الخنثنية   .7

 و 590 –المدرسة األفضلية   .8

 و 392 –المدرسة المأمونية   .9

 و 598 –المدرسة الجراحية   .10

 و 600 –المدرسة البدرية   .11

 و 600 –المدرسة الشافعية أو مدرسة الدركاد   .12

 و 600 –المدرسة المعظمية   .13

 و 600 –المدرسة الناوية   .14
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 ثبت المصادر والمراجع
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  الكريم القرآ 

 *السجالت والوثائق والمخطوطات
  بيت المقدس 

 سجالت المحكمة الشرعية بالقدس : . 1

ب ص 95 للجل  قللم ( -ب 502ب وشللريط (77ميكللرولي م  للجل  قللم (

 للجل  قللم  –ب 260 للجل  قللم ( –ب 507هللـ وشللريط (1022، 424

 لللجل  قلللم  –ب 184 لللجل  قلللم ( –ب 142 لللجل  قلللم ( –ب 241(

 -هللـ 1022، 9ب، ص522ب  للجل  قللم (265 للجل  قللم ( –ب 276(

                                                        

هللذه السللجالت والوائللق وامل طوطللات مل نللذكرها يف هللوامش األطروحللة خشللية ديقللال اهللوامش، ألهنللا تسلل وا  :بة ليببهبب*
الفائلدة للبللاحيثن، وكانلم اسل فاويت منهللا يف رسلالة خاصلة، للذلك ايللران اإلشلارة دليهلا يف يبللم امل،لاور لع لوم 

 املواضع ال  جا املراكز  العل ية يف بيم املقدك. 
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 جل  قم  -هـ 707ب، 22 جل  قم ( -هـ 1022ب، 602 جل  قم (

، 273ب، ص207 لللللللجل  قلللللللم ( –هلللللللـ 1144، 113ب، ص225(

 هـ.1124

 . وثائق المتحف اإلسالمي في القدس2

 هـ.795ب، 141وسيقة  قم ( -

 هـ.707ب، 22وسيقة  قم ( -

 في الجامعة األردنية. سجالت مركز الوثائق والمخطوطات 3 

 ب.573وشريط ( 1420شريط  قم ( -

 ب.559شريط  قم ( -

 ب.560شريط  قم ( -

 ب.1359شريط  قم ( -

 ب.602شريط  قم ( -

 4- .سجالت مركز الخزانة العامة للمخطوطات في القصر الملكي في المغرب 

 ب.103و قة  D 3627شريط  قم ( -

 ب.44و قة  D 1288شريط  قم ( -

 كب. 142ط  قم (شري -

  5- .محفوظات رئاسة الوزراء في أسطنبول 

 (.522لواء القدس شريط رقم ) -

 ب.602شريط  قم ( -

 ب.342شريط  قم ( -

 ب.42شريط  قم ( -

 6- .سجالت وثائق ومخطوطات المتحف البريطاني بالقدس 

 (.573ملحق رقم ) -

 .ADD 407/23339ملحق رقم  -

 .ADD 7326ملحق رقم  -

 7- .سجالت مخطوطات دار الكتب المصرية )القومية اآلن( القاهرة 

 (.380مخطوط رقم ) -
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 .156( إلى 95مجلد من رقم ) -

 .3871مجلد رقم  -

 8- .جالن ملطوطان مكربة األزهر اليري ، القاهرة  

 .4167ب 3970ملطوط  قم ( -

 .171-157ب من و قة 3971ملطوط  قم ( -

 9-  المكتبة األحمدية في خزانة جامعة الزيتونة، تونس.سجالت مخطوطات 

 هـ بخط مغربي.982( كتبت عام 4810مخطوطة األنس الجليل، رقم ) -

 10- .سجل مخطوطات )دار الكتب الظاهرية(، دمشق 

 ورقة(. 182( )5689سجل رقم ) -

 .50/375 جل  قم  -

 ب.720ملطوطة  قم ( -

 11-  في مكتبة األوقاف العامة، بغداد.سجل فهرس المخطوطات العربية 

 .6586م هو رقم 1974، بغداد، 4رقم متسلسل )ج -

 .873ملطوطة  قم  -

 12- .سجل فهرس المخطوطات العربية في مكتبة المتحف العراقي، بغداد 

 ( ونسخة فضائل بيت المقدس.1418مخطوط باعث النفوس تحت رقم ) -

 13- ات في بغداد.سجل فهرس مركز الوثائق والمخطوط 

 )وثائق بيت المقدس حتى نهاية القرن السادس الهجري(.الوثائق  -

 14-  سججججالت معهجججد المخطوطجججات العربيجججة، المنظمجججة العربيجججة للتربيجججة والثقافجججة
 والعلوم.

 (.2869سجل رقم ) -

 (.1078فيلم رقم ) -

 ب.379لي م  قم ( -

 ب.377لي م  قم ( -

 15-  مصلحة دار الكتب الوطنية، بيروت.سجالت مركز المخطوطات في 
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 (.442-437:  2)خزائن الكتب بالعربية  2243الفهرس رقم  -

 .1074ب لرل من نسلة 463ملطوطة األنس الج يل  قم ( -

 16-  ،م(.1328هـ/729ابن فركاح الفزاري )ت 

كراب ماع  النفوس إلس زيا ة القدس المحلروس مملا عنل  مجمسله  -

المللة مفرلل  المسلل مين مغيللة الصللالحين " و أليفلله اليللي  ا مللام الس

مرهان الدنيا والدين إمراهيم امن اليي   لا  اللدين عبلد اللرحمن ملن 

 بال الفزا ي البد ي األنصا ي" عر  "مامن لركاح" طيلب هللا 

 ب.1418سراا،  ا  ادام ل ملطوطان، مغدا   قم (
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 المصــادر

   هل( :631 سيف الدين أبو اْلسن الي بن الي )ت، ب اآلمد 

اإلح لللللللام يف أصلللللللول األح لللللللام، وار الف لللللللر، )بلللللللريوت،  -17
1997.) 

  ب األبشيهي 
 هـ( :850شهاب الدين أحمد بن محمد الفتح )ت، 

المسلللللرطر  لللللل  كلللللل للللللن مسلللللرظر ،  ا   -18

 ب.1995األضواء، (ميرون، 

 هـب ب630عـز الديـن أمـو الحسـن ع ـ  امن أم  الكرم الييبان  (ن،  ب  ابن األثير 

،  ا  1أ للـد الغامللـة للل  مسللـرلة الصحللـامة، ط -19

 ب.1998الفـكر، (ميرون، 

للللل  الرللللا ي ،  ا  اللللا  ، (ميللللرون،  الكامللللل -20

 ب.1965

ال بللللـاب للللل   هلللل يب األنسللللـاب،  ا  اللللا  ،  -21

 ب.1980(ميرون، 

  هـب ب606 ،محي  الدين أمو السسا ان ( ن ب ابن األثير 

يل  الر للول الل س هللا جلامع األاللول مللن أحا  -22

ع يه و ل م،  حقيل) حاملد الفقل ، مؤ سلة انريلا ا 

 ب.1949جهان، (طهران، 

النهايللة للل   ريللب الحللدي  واألسللر،  ا  إحيللاء  -23

 الررا  السرم ، (ميرون،  .نب. 

   جمال الدين أمو محمد، عبد الرحيم من الحسن من ع ل   ب األسنو

 بهـب 772 ،من عمر من إمراهيم األموي (ن

طبقان اليالسية،  حقيل) كملال يو ل  الحلون،  -24

 ب.1987،  ا  الكرب الس مية، (ميرون، 1ط

طبقان اليالسية،  حقي) عبد هللا الجبلو ي، مطبسلة  -

 ب.1971ا  شا ، (مغدا ، 

  هل( :356أبو الفرج الي بن اْلسني بن حم د القريشي )ت،  ب األصبهاني 

اري، م سسللة مجللال للطبااللة، األغلاع، خقيللق دبللراهيم األبيلل -28
 )بريوت، و.ت(.
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   أمو ا ح)، إمراهيم من محمد الفا    ( ولس ل  النص  األول من القرن الرامع ل هجرةب ب ب األصلخر 

المسلللللالك والمماللللللك،  حقيللللل) محملللللد جلللللامر،  -25

 ب.1961(القاهرة، 

  هـب ب597عما  الدين محمد من محمد من حامد (ن،  ب األصيهاني 

الفللر  القسلل  للل  الفللر  القد لل ،  حقيلل) محمللد  -26

محملللللو  الللللب ، اللللللدا  القوميلللللة، (القلللللاهرة، 

 ب.1965

 ب األصيهاني 
 هـ( :430أبو نعيم أحمد بن عبد هللا )ت، 

،  ا  1ح يللللة األوليللللاء وطبقللللان األاللللفياء، ط -29

 مب. 1988الكرب الس مية، (ميرون، 

  س أحـمد ملن القا لم اللز جل  مولـ) الديـن أم  السبـا ب ابن أبي أصيبعة

 هـب ب668 ،(ن

،  ا  1عيلللون األنبلللاء لللل  طبقلللان األطبلللاء، ط -31

 ب.1965الكرب الس مية، (ميرون، 

  هل(:314أبو حم د أمحد أاثم ال ويف )ت،  ب ابن األعثم 

 (.1968الف و ، وار الندوة ااديدة، )بريوت،  -32

 ال  اإلمام الي بن أيب ط ب أمير المؤمنين علي  ،هل( :40)ت 

هنللللا البالغللللة، خقيللللق وشللللر  حم للللد أبللللو الفقلللل  دبللللراهيم،  -33
 (.1996، وار ااي ، )بريوت، 2 

 هل( :592 ،اْلسن بن من،ور بن حم د خان )ت : يمو ج لي 
الف اوي العامل ريلة املعروفلة ابلف لاوي اهنديلة، مطبعلة البلايب  -34

 هل(.1355اْلليب، )القاهرة، 
   أبو ابد هللا حم د بلن دااايل  بلن دبراهيللم بلن املغلرية ااحفلي )ت،  ب البخار

 هل( :256

 ال اريخ ال بري، وار الف ر للطبااة، )بريوت، و.ت(. -35

صللللحيح الب لللللاري، وار دحيلللللاء اللللللرتاث العلللللريب، )بلللللريوت،  -36
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 و.ت(.

   اليللي  عبللد القللا   مللن أحمللد مللن مصللطفس امللن عبلللد  ب بدرا

 هـب ب1346 ،نالرحيم امن محمد (

 هللل يب  لللا ي  مدينلللة  ميللل)، وهلللو ملرصلللر  -37

، 2لكرلللللاب  لللللا ي   ميللللل) ألملللللن عسلللللاكر، ط

 ب.1979ميرون، 

   هل( :1137الشيخ داااي  حقي )ت،  ب البروسو 

تنللوير األذهللان مللن تفسلللري رو  البيللان، خقيللق حم للد اللللي  -38
 (.1989، وار القلم، )ومشق، 1ال،ابوع،  

  هل( :328اف يشيس سعيد اإلس ندري )ت،  ب ابن البلريق 

 (.1904عريخ ابن البطريق، )بريوت،  -39

ال للللاريخ اجمل للللوع الللللى ال حقيللللق وال ،للللديق، مطبعللللة اآلابء  -40
 م(.1905اليسوايني، )بريوت، 

  هل( :779حم د بن ابد هللا الطنجي )ت،  ب ابن بلوطة 

ر، وار رحلللة ابللن بطوطلللة، خفللة النظلللار يف غرائلل  األم،لللا -41
 (.1985الشرق العريب، بريوت، )بريوت، 
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   هل( :463أبو ب ر أمحد بن الي اخلطي  البغداوي ) ت،  ب البغداد 

 عريخ بغداو، وار ال  اب العريب، )بريوت، لبنان(. -42

   هل( :739صفي الدين بن ابد اْلق )ت،  ب البغداد 

خقيلللق اللللي  مراصلللد االطلللالع يف أالللاء األم نلللة والبقلللاع، -43
 (.1954البيجاوي، وار املعرفة، )بريوت، 

   ابد اللطيف وهو الطبي  موفق الدين بن سعد ويلقل  اببلن اللبلاو  ب البغداد
 هل( :628)ت، 

 (. 1869اإلفاءة واالا بار، مطبعة واوي الني ، )م،ر،  -44

   هل( :279أمحد بن حير بن جابر )ت،  ب البالذر 

، خقيلللللللق سلللللللهي  زكلللللللار، وار الف لللللللر، أنسلللللللاب األشلللللللراف -45
 (.1996)بريوت، 

، وار 1ف للو  البلللدان، خقيللق و. األسلل اذ سللهي  زكللار،   -46
 (.1992الف ر للطبااة، )بريوت، 

   هـب ب739 ،األمير عالء الدين ع   (ن ب ابن بلبا 

ا حسان مرر يب احي  امن حبلان،  ا  الفكلر،  -47

 ب.1996(ميرون،

  هل( :791سعيد ابد هللا بن ا ر بن حم د )ت،  أبو ب البيضاو 

، مطبعللللللللة وار ال  لللللللل  العل يللللللللة، 1تفسللللللللري البيقللللللللاوي،   -48
 م(.1988)بريوت، 

  هل( :458أبو ب ر أمحد بن اْلسني بن الي )ت،  ب البيهقي 

 السنن ال ربإ، وار الف ر للطبااة، )بريوت، و.ت(. -49
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   هل( :297ورة )ت، أبو ايسى، حم د بن ايسى بن س ب الترم 

سلللنن الرتملللذي، خقيلللق أمحلللد حم لللد شلللاكر، وار اْللللديث،  -50
 )القاهرة، و.ت(.
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  هل( :589بنيامني األندلسي )ت،  ب التليلي 

 (.1954رحلة بنيامني، ترمجة ازرا حداو، )بغداو،  -51

   ل( :ه874مجلال الديلن أبلو ا اسلن يوسلف بن تغلري بروي )ت،  ب ابن تغر  برد 

النجللللللوم الزاهللللللرة يف ملللللللو  م،للللللر والقللللللاهرة، وزارة الثقافللللللة  -52
واإلرشللللللاو القللللللومي، امل سسللللللة امل،للللللرية لل للللللأليف والرتمجلللللللة 

 والطبااة، )القاهرة، و.ت(.

 هل( :384أبو الي حمسن ال نوخي )ت،  ب التنوخي 

الفللللرج بعللللد الشللللدة، خقيللللق ابللللوو الشللللااي، وار صللللاور،  -53
 (.1987)بريوت، 

  أبلللو العبلللاك تقلللي اللللدين أمحلللد ابللللد اْلليللللم بلللن ابلللد السلللالم )ت،  ب تيميةابن
 هل( :728

السياسلة الشللراية يف دصلال  الرااللي والرايلة، وار ال  للاب  -54
 العريب، )القاهرة، و.ت(.

  هل( :1237ابد الرمحن بن حسن )ت،  ب الجبرتي 

اجائللللللللل  اآليلللللللللار يف ال لللللللللراجم واألخبلللللللللار، وار الفللللللللارك،  -55
 ريوت، و.ت(.)ب

 أبللو اْلسللني حم للد بللن أمحللد بللن جبللري ال نللاع األندلسللي الشللاطيب  ب ابن جبير
 هل( :614البلنسي )ت، 

 (.1959رحلة ابن جبري، وار صاور، )بريوت،  -56

  هل( :816الي بن حم د بن الي )ت،  ب الجرجاني 
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ال عريفللللللات، مطبعللللللة م،للللللطفى البللللللايب اْلللللللليب، )القللللللاهرة،  -57
1938.) 
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  هل( :833لس الدين، أبو اخلري حم د بن حم د )ت،  ب ابن الجزر 

-غايللللللللللة النهللللللللللاية يف طبقللللللللللات القللللللللللراء، اللللللللللين بنشلللللللللره ج -58
 (.1932برجسرتاسر، اخلاجني، )م،ر، 

  هل( :732أبو دسحاق دبراهيم بن سعد )ت،  ب ابن جماعة 

ال  ل  تذكرة السامع واملل  لم يف أوب العلامل واملل علم، وار  -59
 هل(.1970العل ية، )بريوت، 

   هل( :392أبو الف و  النحوي اث ان بن جين املوصلي )ت،  ب ابن جني 

اخل،لللللللللائا، خقيلللللللللق حم لللللللللد اللللللللللي النجلللللللللار، )القلللللللللاهرة،  -60
1952.) 

  هل( :331أبو ابد هللا حم د )ت،  ب الجهشيار 

اللللللوزراء وال  لللللاب، مطبعلللللة ابلللللد اْل يلللللد أمحلللللد، )م،لللللر،  -61
 م(.1938

 هل( :654لس الدين، أبو املظفر يوسف )ت،  ب ابن الجوا  سبط 

 (.1951مراة الزمان يف عريخ األايان )حيدر/أابو،  -62

  أبلللو الفلللرج ابلللد الرمحلللن بللن الللي بللن حم للد القرشللي البغللداوي )ت،  ب ابن الجوا
 هل( :597

فقلللللائ  القلللللدك، خقيللللللق، جربائيللللل  جبلللللور، وار اآلفللللللاق،  -63
 (.1979)بريوت، 

 (، )بريوت، و.ت(.(مناق  ا ر بن اْلطاب  -64

املنلل ظم يف عريللخ امللللو  واألمللم، خقيللق حم للد ابللد القللاور،  -65
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وم،لللللطفى ابلللللد القلللللاور، وار ال  للللل  العل يلللللة، )بلللللريوت، 
1993.) 

  هل( :393داااي  بن جهاو )ت،  ب الجوور 

، وار العلللللللللم 4ال،لللللللحا  عج اللغللللللللة وصلللللللحا  العربيللللللللة،   -66
 هل(.1407اليني، )بريوت، لل 

 هل( :1068م،طفللى بللن ابلد هللا القسللطنطني اْلنفللي )ت،  ب حاجي خليية 

كشللف الظنللون اللن أسللامي ال  لل  والفنللون، وار الف للر،   -67
 (.1999)بريوت، 

   هل( :354أبو حامت، حم د بن حبان البس  )ت،  ب ابن حبا 

ثقافيللة، )بللريوت، ، م سسللة ال  لل  ال3ك للاب الثقللات،    -68
1995.) 

، 1ك لللللللاب اجمللللللللروحني، خقيلللللللق حم لللللللوو دبلللللللراهيم زايلللللللد،    -69
 هل(.1396)حل ، 

مشاهلري ال لاء األم،لار، انلة ال لأليف والنشلر، )القلاهرة،  -70
1959.) 

 هل( :584ابد الرمحن بن حم د بن ابد هللا بن يوسف )ت،  ب ابن حبيش 

بللللللللللريوت، ، وار الف للللللللللر، )2غللللللللللزوات ابللللللللللن حبلللللللللليش،   -71
1992.) 

  هـب ب852شهــاب الدين أمـو الفهـل أحمد مـن ع   السسقالن  (ن،  ب ابن حجر 

ا اامة ل   مييز الصلحامة، مطبسلة الللانج ،  -72

 ب.1907(القاهرة، 

أنباء الغمر مأمناء السملر، مطبسلة  ا  المسلا    -73

 ب.1967السنمانية، حيد  آما  الدكن، (الهند، 
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ام مللن أ لللـة األحكللام،  ا  الجيللـل، م للوغ المللـر -74

 (ميرون،  .نب.

 قريللب الرهلل يب، مؤ سللة الر للالة، (ميللرون،  -75

 ب.1966

 هلل يب الرهلل يب،  حقيلل) مصللطفس عبللد القللا    -76

 ب.1944عطا،  ا  الكرب الس مية، (ميرون، 

، مؤ سللللللة األع ملللللل ، 2لسللللللان الميللللللزان، ط -77

 ب.1971(ميرون، 

المساند النمانيلة،  حقيل) المطالب السالية مزوايد  -78

المطبسللللللة  1حبيللللللب الللللللرحمن األعظملللللل ، ط

 ب.1973السصرية، (الكويي، 

نزهللللة ال بللللاب للللل  األلقللللاب، مكربللللة الرشللللد،  -79

 ب.1989الريا ، 0

 الد   الكامنة،  ا  الجيل، (ميرون،  .نب. -80

 هلـب 656عز الدين أمو حامد من هبة هللا من محمد (ن،  ب ابن أبي الاديد

 ب

شللرح نهللج البال للة،  حقيلل) محمللد أمللو الفهللل  -81

 إمراهيم، ( .نب.

  أبلللو حم للللد اللللللي بللللن أحللللل د بللللن سعيلللللد بللللن حللللزم األندلسللللي )ت ب ابن حزم، 
 هل( :456

، 4مجهللرة أنسللاب العللرب، خقيللق ابللد السللالم هللارون،   -82
 م(.1977)القاهرة، 

الف،لللل  يف املللللل  واألهللللواء والنحلللل ، خقيللللق حم للللد دبللللراهيم  -83
 ر، وار ااي ، )بريوت، و.ت(.ن،

ا لللى ابآلار، خقيلللق ابلللد الغفلللار البغلللداوي، وار الف لللر،  -84
 (.1984)بريوت، 

  هل( :1226 ،حسن بن ابد اللطيف )ت ب الاسيني 

تللراجم أهلل  القللدك يف القللرن الثللاع اشللر اهجللري، خقيللق  -85
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 (.1985سالمة النعي ات، ااامعة األرونية، ) ا ان، 

 هل( :954 ،ابد هللا حم د )ت ب الالاب ابن 

مواهللل  االيللل  لشلللر  خم ،لللر أيب الفلللداء سللليدي خليللل ،  -86
 مطبعة م  بة النجا ، )ليبيا، و.ت(.

   شلللهاب الللللدين أبللللو ابللللد هللا ايقللللوت بللللن ابللللد هللا اْل للللوي الرومللللي  ب الامو
 هل( :626البغداوي )ت، 

شلللللللللللر، ، وار الف لللللللللللر للطباالللللللللللة والن3معجلللللللللللم األوابء،   -87
 م(.1980)بريوت، 

معجلللللللم البلللللللدان، وار دحيلللللللاء الللللللرتاث العللللللريب، )بللللللريوت،  -88
 و.ت(.

املق ق ، خقيق انجي حسلن، اللدار العربيلة لل وسلواات  -89
 (.1987)بريوت، 

   هل( :727حم د بن ابد املنعم )ت،  ب الامير 

الللروة املعطللار يف خلللرب األقطللار، خقيلللق دحسلللان ابلللاك،  -90
 (.1984لبنان، )بريوت، ، م  بة 2 

 هل( :241أبو ابد هللا أمحد الشيباع )ت،  ب ابن حنبل 

مسند اإلمام أمحد بن حنب ، وار دحيلاء اللرتاث، )بلريوت،  -91
1994.) 

  هل( :876أبو الربكات أمحد بن دبراهيم )ت،  ب الانبلي 

شللفاء القلللوب يف مناقلل  بللين أيللوب، خقيللق انظللم رشلليد،  -92
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 (.1979للطبااة، )بغداو،  وار اْلرية

 هل( : 481أيب معني الدين انصر  القياوايع املروزي )ت،  : ال رو 
رحلللللللة سللللللفرانمة، ترمجللللللة وتقللللللدأل : امحللللللد خالللللللد البللللللديل،  -93

 م(1983)الراية، 
  هل( :808ابد الرمحن بن حم د بن خلدون اْلقرمي )ت،  ب ابن خلدو 

عللللرب وويللللوان املب للللدأ عريللللخ العالمللللة ابللللن خلللللدون، ك للللاب ال -94
هلللللللللدات(، وار ال  للللللللاب اللبنللللللللاع للطبااللللللللة،  7واخلللللللللرب )
 (.1958)بريوت، 

مقدملللة ابللللن خلللللدون، مطبعللللة م،للللطفى حم للللد، )القللللاهرة،  -95
 و.ت(.

  هل( :681أبو العباك لس الدين أمحد بن أيب ب ر )ت،  ب ابن خلكا 

ك، وفيات األايان وأنبلاء أبنلاء الزملان، خقيلق دحسلان ابلا -96
 (.1978وار الف ر، )بريوت، 

  هلـب 1147 ،اليي  محمد من محمد من شر  الدين (ن ب الخليلي

 ب

وسيقة مقد ية  ا يلية،  حقي) ا ح) الحسلين ،  -97

 مطبسة  ا  األيرام، (القدس،  .نب.

 هـب ب389محمد من أحمد من يو   (ن،  ب الخوارامي 

ة، )القللللللللللاهرة، ك لللللللللاب مفللللللللللاتيح العللللللللللوم، املطبعللللللللللة املنرييللللللللل  -98
 هل(.1342

 هل( :240خليفة بن خيا  الع،فري )ت،  ب ابن خياط 

عريللخ خليفللة بللن خيللا ، خقيللق سللهي  زكللار، وار الف للر،  -99
 (.1993)بريوت، 
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الطبقلللات، حققللله : سلللهي  زكلللار، وار الف لللر، )بلللريوت،  -100
 م(. 1993

 هـب ب385ع   من عمر (ن،  ب الدارقلني 

،  ا  الفكللللللر، (ميللللللرون،  لللللنن الللللللدا قطن  -101

 ب.1994

  هل( :275سلي ان بن األشعث السجس اع األزوي )ت،  ب أبو داود 

سلللنن أيب واوو، خقيلللق حم لللد حميلللي اللللدين ابلللد اْل يلللد،  -102
 وار دحياء السنة النبوية، )و.ت(.

  هل( :736أبو ب ر بن ابد هللا )ت،  ب الداودار 

ب يف أخبللار بللين أيللوب، كنللز الللدرر وجللامع الغللرر املطلللو   -103
 (.1972)القاهرة، 

 هل( :809دبراهيم بن حم د امل،ري )ت،  ب ابن دقماق 

االوهر الث للني يف سلري امللللو  والسلالطني، اللامل ال  لل ،  -104
 (.1985)بريوت، 

 شهـلللـاب الديلللـن أملللـو إ حلللـاق إمراهيلللـم ملللن عبلللـد هللا  ب ابن أبي الدم

 هـب ب642الحموي اليالس  (ن، 

أ ب القهاء،  حقي) محمد مصطفس الرحي  ب  -105

 ب.1975مجمع ال غة السرمية، ( مي)، 

أ ب القهللاة،  حقيلل) ب يحيللس هللالل السللرحان،  -     

 ب.1984مطبسة اال شا ، (مغدا ، 

  هل( :1178 ،م،طفى أسعد اللقي ي )ت ب الدمياطي 

سللللوانح األنللللس بللللرحل  لللللواوي القللللدك، م  بللللة السلللليد  -106
 هل(.1178، )اسقالن، أيناء الرحلة، اام رشيد م ي

  هل( :509 ،شريويه بن شهروار بن شريويه )ت ب الديلمي 
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، وار ال  لاب 1فرووك األخبار، خقيق فواز الزملريل،   -107
 (.1987العريب، )بريوت، 

  هلـب 748شمس الدين، محمد من أحمد ملن عنملان (ن،  ب ال وبي

 ب

لميللاهير واألعللالم،  للا ي  ا  للالم ووليللان ا -108

 حقيل) عمللر عبللد السللالم  للدمري،  ا  الكرللاب 

 ب.1998السرم  (ميرون، 

  كللـرة الحفللـاظ،  ا  إحيللـاء الرللرا  السرملل ،  -109

 (ميرون،  . نب.

، 1 ول ا  الم،  حقي) ب عمر عبد السالم، ط -110

 مب.1987 ا  الكراب السرم ، (ميرون، 

يلل)  للسيد ذيللول السبللر للل  خبللر مللن  بللر،  حق -111

،  ا  الكرللب الس ميللة، (ميللرون، 1مسلليون ، ط

 ب.1985

، (ميرون، 1 ير أعالم النبالء،  ا  الفكر، ط -112

 ب.1997

السبللللر للللل  خبللللر مللللن  بللللر،  حقيلللل) مكرللللب  -113

، ( ا  الفكللر ل طباعللة، (ميللرون 1البحللو ، ط

 ب.1997

مسرلللللللة القللللللراء الكبللللللا ،  حقيلللللل) ب ميللللللا   -114

ميللللللرون، عوا ،طبسللللللو مؤ سللللللة الر للللللالة، (

 هـب.1404

مناقلللب ا ملللام أملللو حنيفلللة،  حقيللل) أملللو الوللللا  -115

 األلغان ، (مصر،  .نب.

ميلللللزان االعرللللللدال،  ا  الفكللللللر، (ميللللللرون،  -116

 ب.1999

   امللـن أملل  حللا م، أمللو محمللد عبللد الللرحمن محمللد مللن  ب الراا

 هـب ب327أ  يس الرازي (ن، 

الجللللللرح والرسللللللديل،  ا  الكرللللللب الس ميللللللة،  -117

 ب.1998ون، (مير

 هل(:444 ،اْلاف  أيب اْلسن )ت : يفر ن ب 
فقلللائ  الشلللام وومشلللق، مطبعلللة اجمل لللع العل لللي العلللريب،  -118
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 م(.1950)ومشق، 
  هـب ب499أمو القا م ع   من محمد (ن،  ب الرحبي السمناني 

 وضة القهلاة وطريل) النجلاة، مطبسلة ا لسد  -119

 ب.1970(مغدا ، 

  هللـ وقيللل 310 لل  أحمللد مللن عمللر (ن، حللوال  أملل  ع ب  ابن رستة

 هـب ب290

 ب.1981االعالق النفيسة (لندن،  -120

 هـب ب1004شهاب الدين أحمد (ن،  : الرملي 

 مداية المحرا  إلس شرح المنها  -121

   هـب ب1205محمد من محمد مر هس الحسين  (ن،  ب الزبيد 

 لللا  السلللروس ملللن جلللواهر القلللاموس،  حقيللل) -122

 حجازي، ( .نب. مصطفس
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  ا مللـام الحالللـظ عبللـد الللرحمن مللن عمللـر مللن عبللـد هللا  ب أبو ارعة الدمشقي

 هـب ب281(ن، 

 لللللا ي  أملللللو ز علللللة الدميلللللق ،  ا  الكرلللللب  -123

 ب.1996الس مية، (ميرون، 

  اليلللي  ملللد  اللللدين محملللد ملللن عبلللد هللا اليلللالس  (ن،  ب الزركشي

 هـب ب794

كللام المسللاجد،  حقيلل) أمللو أعللالم المسللاجد مأح -124

 هـب.1385الولا مصطفس، (القاهرة، 

البرهللان للل  ع للوم القللرآن،  حقيلل) محمللد أمللو  -125

 مب.1957الفهل، (القاهرة، 

   جا  هللا أمو القا م محمو  من عمـر من محمـد من عمر  ب الزمخشر

 هـب ب538اللوا زم  (ن، 

 أ اس البال ة،  ا  ميرون ل طباعة، (ميرون -126

 ب.1965

الكيا  عن حقاي) الرنزيلل وعيلون األقاويلل،  -127

 مب.2001،  ا  إحياء الررا ، (ميرون، 2ط

 771 ا  اللدين أملو نصلر عبلد الوهلاب ملن ع ل  (ن،  ب  السبكي 

 هـب ب

طبقللان اليللالسية الكبللر ،  حقيلل) عبللد الفرللاح  -128

محمللد الح للو، عيسللس البللام  الح بلل ، (القللاهرة، 

  .نب.

 ب.1948النسم ومبيد النقم، (القاهرة، مسيد -129

  محملللد ملللن عبلللد اللللرحمن ملللن محملللد ملللن عنملللان (ن،  ب السخاو

 هـب ب902

ا عالن ملالرومي  لملن ذم الرلا ي ،  ا  الكرلب  -130

 مب.1979الس مية، (ميرون، 

الربلللر المسلللبوك للللل  ذيلللل السللل وك، مطبسللللة  -131

 ب.1996موالق، (القاهرة، 

أعيللان القللرن الرا للع،  ا  الهللوء الالمللع للل   -132

 مكربة الحياة، (ميرون،  .نب.

 هـب ب490شمس الدين محمد من أحمد (ن،  ب  السرخسي 

 ،  ا  المسرلة، (ميرون،  .نب.2المبسوط، ط -133

 محمـد من  سـد ، عبـد هللا من  سد ملن النيع الزهلري  ب ابن سعد

 هـب ب230(ن، 
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ون، الطبقللللان الكبللللر ،  ا  اللللا  ، (ميللللر -134

 ب.1975

  أملللو عبلللـد اللللرحمن محملللـد ملللن حسلللين النيسلللامو ي  ب السلمي

 هـب ب412النقيبندي (ن، 

طبقللان الصللولية،  حقيلل) نللو  الللدين شللريبة،  -135

ب، ونيلرة 1969مطبسة  ا  الرألي ، (القاهرة، 

 مكربة اللانج  مالقاهرة.

  أملللو  لللسد عبلللد الكلللريم ملللن محملللد ملللن منصلللو  (ن،  ب السمعاني

 ـب به562

األنسلللاب،  حقيللل) اليلللي  عبلللد اللللرحمن ملللن  -136

 يحيس، ميرون، (لبنان،  .نب.

  هـب ب632شهاب الدين أمو جسفر عمر من محمد (ن،  ب  السهرورد 

عللللللللوا   المسللللللللا  ، مكربللللللللة القللللللللاهرة،  -137

 مب.1983(القاهرة،

  هـب ب734أمو الفر  محمد من محمد من يحيس (ن،  ب ابن سيد الناس 

ون األسلللر لللل  لنلللون المغلللازي واليلللمايل عيللل -138

 ب.1974،  ا  الجيل، (ميرون، 2والسير،ط

  هـب ب911جالل الدين عبد الرحمن (ن،  ب السيوطي 

ا  قللان للل  ع للوم القللرآن، مطبسللة مصللطفس  -139

 ب.1951البام  الح ب ، (القاهرة، 

ا  قان ل  ع وم القرآن،  حقي) محمد أملو الفهلل،  -

 ب.1988، ايدا، (ميرون، المكربة السصرية

مغية الدعاة،  حقي) محمد أمو الفهلل، مطبسلة  -140

 ب.1964مصطفس الح ب ، (القاهرة، 

البهجلللللة المرضلللللية، مؤ سلللللة ا لللللماعي يان،  -141

 (إيران،  .نب.

 للا ي  الل فللاء،  حقيلل) محمللد محيلل  الللدين،  -142

 ب.1944(القاهرة، 

حسلللن المحاضلللرة، مطبسلللة البلللام  الح بللل ،  -143

 مب.1951قاهرة، (ال

،  ا  الكرللللب الس ميللللة، 1طبقللللان الحفللللاظ، ط -144

 ب.1983(ميرون، 

نظلللم السقبلللان للللل  أعيلللان األعيلللان، المكربللللة  -145

 ب.1927الس مية، (ميرون، 
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  أمو عبـد هللا، شمس الدين محمـد من شهاب الدين أحمد من ع   امن عبد اللال) المنهاج  شمس  ب السيوطي

 هـب ب880الدين (ن، 

إ حللا  األخصلللا مفهللايل المسلللجد األقصلللس،  -146

 حقيلل) أحمللد  مهللان أحمللد، الهياللة المصللرية 

 ب.1984ل كراب، (القاهرة، 

 شهاب الديـن أمو محمـد عبـد الرحمـن من إ ماعيل من  ب              أبو بامة

 هـب ب665إمراهيم (ن، 

 لللللراجم  جلللللال القلللللرنين السلللللا س والسلللللامع  -147

ال يل ع س الروضرين،  ا  الهجري المسرو  م

 ب.1974الجيل، (ميرون، 

الروضللرين للل  أخبللا  الدولرللـين،  ا  الجيللل،  -148

 (ميرون،  .نب.

             عز الديلـن أمل  عبلـد هللا محملـد ملن ع لـ  ملن إمراهيلـم  ب ابن بداد

 هـب ب684(ن، 

األعللللالق اللطيللللرة للللل  ذكللللر أمللللراء اليللللام  -149

لللللدهان، المطبسللللة والجزيللللرة،  حقيلللل)  للللام  ا

 ب.1956الكاسوليكية، (ميرون، 
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 هـب ب632القاض  مهاء الدين يو   من  الع (ن،  ب ابن بداد 

النوا   الس طانية والمحا ن اليو فية، ( ليرة  -150

الللالح اللللدين األيلللوم ،  ا  الفكلللر ل طباعلللة، 

 (ميرون،  .نب.

  هـب ب977محمد من أحمد اللطيب (ن،  ب  الشربيني 

مغنللل  المحرلللا  إللللس مسرللللة ألفلللاظ المنهلللا ،  -151

 ب.1958مطبسة مصطفس البام ، (القاهرة، 

  هـب ب548أمو الفرـ  محمـد من عبـد الكـريم من أم  مكـر أحمد (ن،  ب  الشهرستاني 

،  ا  2الم للك والنحللل،  حقيلل) محمللد  لليد، ط -152

 ب.1975المسرلة، (ميرون، 

  هـب ب1250نسان  (ن، محمد من ع   الص ب الشوكاني 

البد  الطلالع لمحا لن ملن مسلد القلرن السلامع،  -153

  ا  المسرلة، (ميرون،  .نب. 

  هـب ب1135الرغ ب  عبد القا   من عمر (ن،  ب الشيباني 

 للراجم األعيللان مللن أهللل الزمللان للل  القللدس  -154

 ب.1979الير ، ( مي) 

   صال  الدين خلي  املوصلي : يفش ح 
اجم األايللللان مللللن أهلللل  الزمللللان يف القللللدك الشللللريف، تللللر  -155

 (.1979)ومشق، 
  محمللد مللن الحسللـن مللن لرقللد أمللو عبللد هللا اللاحب أملل   ب الشيباني

 هـب ب189حنيفة (ن، 

، المركلللز 1ا سلللا ،  حقيللل) ما لللم ليصلللل، ط -156

الللللوطن  ل طباعللللة،  ا  الرايللللة، (الريللللا ، 

 ب.1990
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  و محمللـد مللن أملل  طالللـب األنصللا ي شمللـس الديـللـن أملل ب بيخ الربود

 هـب ب727(ن، 

نلبة اللدهر لل  عجايلب البلر والبحلر،  حقيل)  -157

،  ا  إحيلللاء الرلللرا  السرمللل ، ، 2مهلللران، ط

 ب.1998(ميرون، 

  أملللو عملللر محملللد ملللن أحملللد المقد للل  الصلللالح  (ن،  ب الصالاي

 هـب ب607

المد  للة السمريللة مدميلل)،  حقيلل) ب  . محمللد  -158

 مب.2000،  ا  الفكر، ( مي) 1مطيع، ط

   هـب ب764االح الدين خ يل من أيبك من عبد هللا (ن،  ب  الصيد 

اللللوال  مالوليلللان، اعرنلللاء و حقيللل) ه ملللون  -159

  يرر،  ا  لرانز ل نير، (طهران،  .نب.

 هـب ب211عبد الرزاق من همام (ن،  ب الصنعاني 

، 1المصللللن ، المج للللس الس ملللل  الهنللللدي، ط -160

 هـب.1390يرون، (م

 هـب ب900ع   من  او  (ن،  ب ابن الصيرفي 

أنبلللاء السصلللر مأمنلللاء السصلللر،  حقيللل) حسلللن  -161

 حبي ،  ا  الفكر السرم ، (القاهرة،  .نب.

نزهللللة النفللللوس واألمللللدان للللل   للللوا ي  أهللللل  -162

الزمللللان،  حقيلللل) حسللللن حبيلللل ، (القللللاهرة، 

 ب.1974

  مللن مصلل   الديللـن مصطفللـس امللن  عصللام الللدين، أحمللد ب طابي كبر  اادد

 هـب ب968خ يل (ن، 

اليقاي) النسمانية لل  ع ملاء الدوللة السنمانيلة،  -163

 ب. 1961مطبسة الزهراء، (الموال، 

، المكربلللللة المركزيلللللة 2طبقلللللان الفقهلللللاء، ط -164

 ب.1961مالموال، (الموال، 

مفرللللاح السللللسا ة ومصللللباح السلللليا ة،  ايلللللرة  -165

 ب.1937المسا  ، (حيد  اما ، 

   هـب ب310محمد من جرير الطبري (ن،  ب اللبر 

 لللا ي  الر لللـل والم لللوك،  حقيللل) محملللد أملللو  -166

، مطبسللة  ا  المسللا  ، 5الفهللل إمراهيللـم، ط

 ب.1967(القاهرة، 

جامع البيان عن  أويل آي القرآن،  ا  الفكلر،  -167
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 ب .1999(ميرون، 

  ليللد األندلسللل  (ن، أمللو مكللر محمللد مللن محمللد مللن الو ب اللرطوبي

 هـب ب520

 الحوا   والبدل، ( .نب. -168

 للللرا  الم للللوك، مطبسللللة مللللوالق، (مصللللر،  -169

 هـب.1289

  هـب ب709محمد من ع   من طباطبا (ن،  ب  ابن اللقلقي 

الفللللللري لللللل  ا  اب السللللل طانية، المطبسلللللة  -170

 ب.1927الرحمانية، (القاهرة، 

  هـب ب497مد من لر  المالك  (ن، أمو عبد هللا مح ب  ابن اللالع 

أقهلية   للول هللا،  حقيل)، محمللد األعظملل ،  -171

 ب.1978 ا  الكرـاب ال بنان ، (ميرون، 

   هـب ب953شمس الدين محمد من ع  (ن،  ب  ابن طولو 

(قهاة  مي)ب النغر البسام ل  ذكلر ملن ولل   -172

قهللاء اليللام،  حقيلل) اللالح المنجللد، المجمللع 

 ب.1956)، الس م ، ( مي

  هـب ب1252السيد محمد أمين (ن،  ب ابن عابدين 

   المحرللا  ع للس الللد  الملرللا ، شللرح  نللوير  -173

، مطبسلللللة مصلللللطفس البلللللام  2األمصلللللا ، ط

 ب.1966الح ب ، (القاهرة، 

 هـب ب463أمو عمر يو   من عبد هللا من محمد (ن،  ب ابن عبد البر 

 س هلامش اال ريساب ل  مسرلة األاحاب، ع -174

ا الللامة لللل  مسرللللة األالللحاب الملللن حجلللر 

هللـب،  حقيلل)، طلله محمللد 852السسللقالن  (ن 

 ب.1976م،  -الزين ، ( 

   أمللو عمللر أحمللد مللن محمللد مللن عبد ملله األندلسلل  (ن،  ب  ابن عبد رب

 هـب ب328

السقد الفريد، اححه أحمد أمين، أحمد الزين،  -175

، إمللللراهيم األميللللا ي، لجنللللة الرللللألي  والنيللللر

 ب.1965(القاهرة، 

   أملللو الفلللر   ر و يلللوس ملللن هلللا ون الم طللل  (ن،  ب  ابن العبر

 هـب ب685

 للا ي  ملرصللر الللدول، المطبسللة الكاسوليكيللة،  -176

 ب.1958(ميرون، 
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  هـب ب1214محمد من عنمان المكنا   (ن،  ب ابن عثما 

 ح للللة امللللن عنمللللان، (القللللدس والل يللللل للللل   -177

إحراز المس س والرقيب الرحالن المغرميةب، "

للللل  حللللج ميللللي هللا الحللللرام وزيللللا ة القللللدس 

اليلللري  والل يلللل والربلللرك مقبلللر الحبيلللب"، 

 حقيللل) ب  . عبلللد الهلللا ي الرلللازي، منيلللو ان 

 ب.1996المنظمة ا  المية، (المغرب، 

   هـب ب 365أمو أحمد عبد هللا من عدي الجرجان  (ن،  ب ابن عد 

 ا  الكرللللب  الكامللللل للللل  ضللللسفاء الرجللللال، -178

 ب.1997الس مية، (ميرون، 

  هـب ب660كمال الدين عمر من أحمد من جبر (ن،  ب  ابن العديم 

مغية الط ب مرا ي  ح ب،  حقي)  هيل زكا ،  -179

 ب.1988 ا  الفكر، (ميرون، 

  هـب ب544أمو مكر محمد من عبد هللا المسالري (ن،  ب ابن العربي 

ع لل  محمللد البجللاوي، أحكللام القللرآن،  حقيلل)  -180

،  ا  إحيللاء الكرللب السرميللة عيسللس البللام  1ط

 ب.1957الح ب ، (مصر، 

السواام من القواام،  حقي) عملا ة طلالب ،  -181

 ب.1974(الجزاير، 

 هـب ب571أمو القا ـم ع ـ  من الحسن من هبة هللا من عبد هللا اليالس  (ن،  ب ابن عساكر 

ملر مللن  رامللة  لا ي  مدينللة  ميل)،  حقيلل) ع -182

 ب.1995السمروي،  ا  الفكر، (ميرون، 

 بيين ك ب المفرري ليما نسب إلس ا ملام أمل   -183

 هـب.1347الحسن األشسري، ( مي)، 

  هـب ب395الحسن من عبد هللا (ن،  ب  العسكر 

األوايللللللل،  ا  الكرللللللب الس ميللللللة، (ميللللللرون،  -184

 ب.1997

  هـب ب927مجير الدين الحنب   (ن،  ب العليمي 

األنلللللس الج يلللللل مرلللللا ي  القلللللدس والل يلللللل،  -185

منيللللو ان المطبسللللة الحيد يللللة للللل  النجلللل  

 هـب.1968األشر ، (النج  

، 1  م2األنس الج يل مرا ي  القلدس والل يلل،  -

 ب.1973مكربة المحرسب، (عمان، 

األنللس الج يللل مرللا ي  القللدس والل يللل،  حقيلل)  -
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 محمللو  عللو ، إشللرا  الللدكرو  محمللو  ع لل 

، مكربة  نديس الل يلل، عملان، ، 1عطا هللا، ط

 ب.1999(عمان، 

  أمللللو الفللللالح عبللللد الحلللل  امللللن السمللللا  الحنب لللل  (ن،  ب ابن العماد

 هـب ب1089
 ش  ان ال هب ل  أخبا  من ذهب،  ا  الكرب الس مية، (ميرون،  .نب. -186

   ب بهـ749امن لهل هللا، شهاب الدين أحمد من الحسين (ن،  ب العمر 

الرسريللل  مالمصللللط   اليلللري ،  ا  الكرللللب  -187

 ب.1988الس مية، (ميرون، 

مسلللللالك األمصلللللا  لللللل  مماللللللك األمصلللللا ،  -188

 ب.1986(ميرون، 

  هـب ب855مد  الدين محمو  من أحمد (ن،  ب العيني 

عقللد الجمللان للل   للا ي  أهللل الزمللان ،مطبسللة  -189

 ب.1985عالء، (القاهرة، 

  هـب ب505مد محمد من محمد من أحمد (ن، أمو حا ب الغزالي 
 ب.1980،  ا  الفكر، (ميرون، 2إحياء ع وم الدين، ط -190

افوة الآلل  من مسرصفس الغزال  ل  ع وم أاول الفقه،  حقي) عبد الكريم المد س،  -191

 ب.1986، مطبسة السان ، (مغدا ، 1ط

 ب.1980  ا لاق، (ميرون، ، منيو ان  ا4مسا   القدس ل  مدا   مسرلة النفس، ط -192

المنق  من الهالل،  حقي) عبد الح يم محمو ،  -193

 ب.1962مطبسة األنج و المصرية، (مصر، 

   هـب ب1214كمال الدين محمد من محمد (ن،  ب الغز 

اللللد  المكنلللون والجملللال المصلللون (الرللل كرة  -194

الكماليللللةب، ملطللللوط  يللللر محقلللل) مالمكربللللة 

 .7604الظاهرية مدمي) مرقم 

   هـب ب1061نجم الدين محمد من أحمد (ن،  ب الغز 

الكواكللب السللايرة للل  أعيللان المايللة الساشللرة،  -195

 حقيلل) محمللو  جبللو ،  ا  ا لللاق، (ميللرون، 

 ب.1979

  هـب ب732الم ك المؤيد عما  الدين إ ماعيل (ن،  ب  أبو اليداء 

الملرصلللر لللل  أخبلللا  البيلللر،  ا  المسرللللة،  -196

 ب.1964، (ميرون
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   هـب ب175أمو عبد الرحمن، الل يل من أحمد (ن،  ب  اليراويد 

السلللين،  حقيللل) إملللراهيم السلللامراي  ومهلللدي  -197

 ب.1980الملزوم ،  ا  الرشيد، (مغدا ، 

   قاضلل  القهللاة مرهللان الللدين إمللراهيم مللن ع لل  (ن،  ب  ابن فرحو

 هـبب799

منللاهج  بصلرة األحكلام لل  أالول األقهلية و -198

 األحكامب.

   أملو عبلـد هللا أحملـد ملن محملـد ملن إ حلـاق الهمللـ ان ،  ب ابن اليقي

 هـب ب318(ن، 

، علللالم 1الب لللدان،  حقيللل) يو للل  الهلللا ي، ط -199

 ب.1966الكرب، (ميرون، 

   هلـب 817مجير الدين محمد من يسقوب ملن محملد (ن،  ب الييروا أباد

 ب

لو ليط، مطبسللة القلاموس المحليط والقللاموس ا -200

 هـب.1272موالق، (القاهرة، 

  ق  الدين أمو مكلر ملن أحملد ملن قاضل  شلهبة األ لدي  ب ابن قاضي بهبة 

 هـب ب779الدميق  (ن، 

 لللا ي  املللن قاضللل  شلللهبة،  حقيللل) اللللدكرو   -201

،  ا  الكرللللللاب الجديللللللد، 1محملللللو  زايللللللد، ط

 ب.1971(ميرون، 

ان، طبقلللان النحلللاة وال غلللويين، مطبسلللة النسمللل -202

 ب.1974(النج  األشر ، 

 هـب.276أمو محمد عبد هللا من مس م، (ن،  ب ابن قتيبة 

،  ا  2المسللا  ،  حقيلل) ب سللروة عكاشللة، ط -203

 ب.1969المسا  ، (مصر، 

عيللللللون األخبللللللا ،  ا  الكرللللللب المصللللللرية،  -204

 مب.1925(القاهرة، 

  هـب ب337من جسفر (ن،  ب  قدامة 

املة،  ا  الرشليد، (مغلدا ، اللرا  وانسة الكر -205

 ب.1981

  هلـب 620مول) الدين أمو محمد عبد هللا ملن أحملد (ن،  ب ابن قدامة

 ب

،  ا  الفكلللللر 1المغنللللل  واليلللللرح الكبيلللللر، ط -206

 ب.1994ل طباعة، (ميرون، 
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  هـب ب671أمو عبد هللا محمد من أحمد األنصا ي (ن،  ب القرطبي 

سة ادق  جميلل الجامع ألحكام القرآن، مراج -207

 ب.1999، (ميرون، 1السطا ،  ا  الفكر، ط

 هـب ب682زكريا من محمد من محمو  (ن،  ب القزويني 

آسلللللا  اللللللبال  وأخبلللللا  السبلللللا ،  ا  الللللا  ،  -208

 ب.1969(ميرون، 

  أملو يس للس الل يللل مللن عبللد هللا مللن أحمللد القزوينلل  (ن،  ب القزويني

 هـبب446

ء الحللللدي ،  ا  ا  شللللا  للللل  مسرلللللة ع مللللا -209

 ب.1989الرشد، (الريا ، 

 جملـال اللدين أمل  الحسلن ع ل  ملن القاضل  االشلر ،  ب القيلي

 ب ب646(ن، 

، مطبسلة 1أخبا  الس ماء مأخبلا  الحكملاء، ط -210

 هـب .1326السسا ة، (مصر، 

 هـب ب555أم  يس س حمزة امن القالنس  (ن،  : القالنسي 

 ملاء اليسلوعيين، ذيل  ا ي   ميل)، مطبسلة ا -211

 مب. 1908(ميرون،

   هـب ب821أحمد من ع   أمو السباس (ن،  ب القلقشند 

الللب  األعيلللس لللل  الللناعة االنيلللا،  حقيللل)  -212

،  ا  الفكلللللر ل طباعلللللة، 1محملللللد حسلللللين، ط

 ب.1987(ميرون، 

مللرسر األنالللة للل  مسللالم اللاللللة،  حقيلل) عبللد  -213

 السللرا  أحمللد لللرا ، عللالم الكرللب، (ميللرون،

  .نب.

نهايللة األ ب للل  مسرلللة أنسللاب السللرب،  ا   -214

 الكرب الس مية، (ميرون،  .نب.

  شمس الدين أملو عبلد هللا محملد ملن أمل  مكلر ملن أيلوب  ب ابن قيم الجواية

 هـب ب751من  سد الز ع  الدميق  (ن، 

أعلللالم الملللوقسين علللن  ب السلللالمين،  حقيللل)  -215

لسللسا ة، ،  ا  ا2محلل  الللدين عبللد الحميللد، ط

 ب.1975(مصر، 

  هـب ب587عالء الدين أمو مكر من مسسو  (ن  ب الكاساني 

، 1ملللدايع الصلللنايع لللل   ر يلللب اليللللراي ، ط -216

مطبسللللللة شللللللركة المطبوعللللللان، (القللللللاهرة، 
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 هـب.1327

  هـب ب764محمد من شاكر (ن،  ب  الكتبي 

للللوان الوليلللان،  حقيللل) إحسلللان عبلللاس،  ا   -217

 ب.1973اا  ، (ميرون، 

  عمـا  الديلـن أمل  الفلـداء إ لماعيل ملن كنيلر الدميقلـ   ب ابن كثير

 هـب ب774(ن، 

البدايللة والنهايللـة، مطبسللـة  ا  الفكللر السرملل ،  -218

 (القاهرة،  .نب.

 فسللير القلللرآن الكلللريم،  ا  الس لللم، (ميلللرون،  -219

 ( .نب.

ملرصر  فسير امن كنير،  حقيـ) محمد ع    – 220

،  ا  إحيللاء النللران السرملل ، 1الصللـامون ، ط

 (ميرون،  .نب.

   هـب ب350أمو عمر محمد يسقوب من يو   (ن،  ب الكند 

الللللللوالة وكرللللللاب القهللللللاة، مطبسللللللة ا مللللللاء -221

 ب.1908اليسوعيين، (ميرون، 

  هـب ب275أمو عبد هللا محمد من زيد القزوين  (ن،  ب ابن ماجة 

 ،  .نب. نن امن ماجة،  ا  الفكر، (ميرون -222
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  القاض  الييـ  حسام الدين عمر من عبلد السزيلز (ن،  ب ابن مااد

 هـب ب536

شللرح أ ب القاضلل ، النالسللة أجللزاء األولللس،  -223
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  أمحد سامح. : فلييس 

مللدارك بيلللم املقلللدك ومعاهللدها، هللللة األويللل  أالللداو  -307
 (.1949الف،  الثاع، )بريوت، 

املعاهد امل،رية يف بيم املقدك،املطبعة الع،لرية، )ايفلا،  -308
 و.ت(.

 

 و. صال  : يس فلي 
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حقلللللائق قرانيلللللة حلللللول الققلللللية الفلسلللللطينية، منشلللللورات  -309
 م(.1998فلسطني املسل ة، )لندن، 

   دبراهيم ايسني. : يسع 
وور ال علليم يف خريللر بيللم املقلدك أابن الع،للر األيللويب،  -310

 (.1993وار حنني، )ا ان، 
الشيخ حم د بك : يسضري 

 م(.1969الدولة األموية، امل  بة ال جارية، م،ر،  -311
 ابد الوهاب : ال فب 

ل ويلللللللم، ، وار القللللللللم للطباالللللللة، )ا9أصلللللللول الفقللللللله،   -312
1970.) 

 مدارك بيم املقدك ومعاهدها، )لبنان، و.ت(. -313
 الي سعيد :  ال هللاب 

شللللللللليء ملللللللللن عرانلللللللللا، املطبعلللللللللة الع،لللللللللرية، )القلللللللللدك،  -314
1979.) 

 مروان : أ لبال هللا 
امل حللللللللف اإلسللللللللالمي يف القلللللللدك، املطبعلللللللة الع،للللللللرية،  -315

 )و.ت(.
 ا او الدين : ال   ب 

بعللللللللة وار القلللللللللم، )ومشللللللللق، وراسللللللللات يف السللللللللرية، مط -316
1980.) 

 جسفر ب الخليلي 

املقدسللة، اجملللللد األول قسللم القلللدك،  الع بلللاتموسللواة  -317
 (.  1966وار املعارف، )بغداو، 

  دائرد المعارف

 اإلسالمية

 مجموعة من الباحنين. ب

مج لدب، نق هلا  15 ايرة المسا   ا  لالمية ( -318

ون، إللللس السرميلللة محملللد ساملللي لنلللدي وآخلللر

 مب.1933(طهران، 
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 م،طفى مراو. : يفلاغب 
، مطبواللات رابطللة 1،  2، قسللم 9بللالوان فلسللطني، ج -319

 م(.1975ااامعيني، ، )اخللي ، 
القبائلل  العربيللة وسللالئلها يف بللالوان فلسللطني، اإلصللدار  -320

، امل سسلللة العربيلللة للدراسلللات والنشللللر، 2رقلللم واحلللد،  
 (.1986)بريوت، 

 ف دلياك املطران.يوس : يفل س 
عريلللللللخ سلللللللورية، مطبعلللللللة بلللللللريوت الع وميلللللللة، )بلللللللريوت،  -321

1900.) 
   هاوية. : يفلج 

ال،للللراع اإلسلللللالمي اإلفرجنلللللي الللللى فلسلللللطني، )كنلللللدا،  -322
1993.) 

 حم د ازة. : دسو  ب 
عريلللللخ بلللللين دسلللللرائي  ملللللن أسلللللفارهم، امل  بلللللة الع،لللللرية،  -323

 (.1969)بريوت، 
علريب، امل  بلة الع،لرية، صليدا، )بلريوت، عريخ اانس ال -324

1960.) 
الققللية الفلسللطينية، امل  بللة الع،للرية، صلليدا، )بللريوت،  -325

1959.) 
 و. ابد األمري ابد حسني. : دك رب 

، وار النهقلللللة 1اخلالفلللللة األمويلللللة، وراسلللللة سياسلللللية،   -326
 (.1973العربية للطبااة، )بريوت، 

ربيلللللة، جامعلللللة بغلللللداو، وراسلللللات يف عريلللللخ اْلقلللللارة الع -327
 (.1979)بغداو، 

مالحظلللللات حلللللول سياسلللللة ابلللللد املللللللك بلللللن ملللللروان يف  -328
، مطبعللللللللة 15اخ يللللللللار ا اللللللللله، كليللللللللة اآلواب، العللللللللدو 
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 (.1972املعارف، )بغداو، 
 ابد العزيز. : يفلوسي 

 (.1980ال  وين ال اراي لامة العربية، )بريوت،  -329
 (.1944الع،ر العباسي األول، )بغداو،  -330
ف لللللرة القلللللدك يف اإلسلللللالم، امل سسلللللة العربيلللللة للنشلللللر،  -331

 (.1981ققااي اربية، العدو الثاع، )بريوت، 
مقدمة يف عريخ صدر اإلسالم، مطبعة املثلت، )بلريوت،  -332

1949.) 
  مرمرجي. : يفلوهل ك 

بلدانيلللة فلسلللطني العربيلللة، مطبعلللة جلللان وار ، )بلللريوت،  -333
1948.) 

  سعيد. : يفليلهبج 
 (.1972بيم اْل  ة، )املوص ،  -334

 ابم داااي . :  يفريوي 
 (.1976الدولة العربية، مطبعة اإلرشاو، )بغداو،  -335

  أمحد. : يفرف د 
 الربهان امل يد، )ومشق، و.ت(. -336

 س يفان. : سن  م ل 
عريلللللللللخ اْللللللللللروب ال،لللللللللليبية، وار الثقافلللللللللة، )بلللللللللريوت،  -337

1967.) 
 ابد اْل يد. :  لب يي 

القلللللدك اخلالللللللدة، اهيـللللللة امل،للللللرية لل  للللللاب، )القللللللاهرة،  -338
1974.) 
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  ابلة امله دي. :  يفز ل 
صللللال  الللللدين وخريللللر القللللدك، وزارة الثقافللللة، )ا للللان،  -339

1994.) 
، وار نع للللللة للطباالللللللة، 1القللللللدك عريللللللخ وحقللللللارة،   -340

 م(.2000)بريوت، 
   خري الدين. : يفزسك 

 (.1969، )بريوت، 3اإلاالم،   -341
 خلي  واوو. : يفزسو 

اْليلاة العل يلة يف الشللام يف القلرنني األول والثلاع اهجللري،  -342
 (.1971، وار لبنان للطبااة، )بريوت، 1 

 أكرم. :  د رتب 
 (1955الققية الفلسطينية، وار املعارف، )م،ر،  -343

 يوع.أبو هاجر حم د السعيد بن البس :    لا 
موسللللللواة أطللللللراف اْلللللللديث، اللللللامل الللللللرتاث، )بللللللريوت،  -344

1989.) 
 و. سهي . :  ك سب 

املوسللللللواة الشللللللامية يف عريلللللللخ اْلللللللروب ال،لللللللليبية، وار  -345
 (.1995الف ر للطبااة، )بريوت، 

 جرجي. :  يليل 
 (.1984عريخ ال  دن اإلسالمي، )بريوت،  -346

 ابد ال رأل. :   يليل 
الققللللاء يف الشللللريعة اإلسللللالمية، مطبعللللة العللللاع، نظللللام  -347

 (.1984)بغداو، 
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 هون ة. :   يغرد 
، وار اآلفللللللللللاق، 4أيللللللللللر اْلقللللللللللارة العربيللللللللللة يف أوراب،   -348

 (.1980)بريوت، 
 الشيخ ابد اْل يد. : يف  ئع 

أمهيلللللة القلللللدك يف اإلسلللللالم، مطبعلللللة ال وفيلللللق، )ا لللللان،  -349
1980.) 

 في،  : يف  هلر 
 (.1983ابن األيري، وار الرشيد للنشر، )بغداو،  -350

  و. ك ال : يف  هلريئ 
ملللن أطبلللاء الع،لللر العباسلللي األول، مركلللز دحيلللاء اللللرتاث  -351

 (.1989العل ي، جامعة بغداو، )بغداو، 
 حسام : يف  هللك 

أمهيلللللة القلللللدك يف اإلسلللللالم، مطبعلللللة ال وفيلللللق، )ا لللللان،  -352
1980.) 

العراقيلللللللللة، مركللللللللللز الدراسللللللللللات  فلسلللللللللطني يف امل لفللللللللللات -353
 (.1979الفلسطينية، )بغداو، 

 م،طفى : يف ح د ب 
مللللللن روائللللللع حقللللللارتنا، امل  بللللللة االق ،للللللاوية، )ا للللللان،  -354

1978.) 
 خلي   : سرك س 

عريللللللللخ القللللللللدك الشللللللللريف،مطبعة املعللللللللارف، )بللللللللريوت  -355
 م(.1974

 اطا : س م لب 
فيلللللة، )بغلللللداو، العداللللللة انلللللد العلللللرب، وار الشللللل ون الثقا -356

1988.) 
 فروريك. :  س اب 
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عريللخ شللرق األرون وقبائلهللا، شللركة املطللابع الن وذجيللة،  -357
 (.1990)ا ان، 

 أمحد :   ح  ب 
عريلللللللخ الرتبيلللللللة اإلسلللللللالمية، وار ال شلللللللاف، )بلللللللريوت،  -358

1954.) 
 حم دب:  ريب 

معجللم أاللاء املللدن والقللرإ الفلسللطينية، املطبعللة األهليللة، -359
 م(.2000ا ان، )

  الشيخ حم د الي : يفص  ل 
، وار ال،للللللللللابوع، )القللللللللللاهرة، 9صفلللللللللللوة ال فلللللللللللاسري،   -360

 و.ت(.
 و. صبحي : يفص حلب 

الللللللللوم اْلللللللللديث وم،للللللللطلحه، وار العلللللللللم، )بللللللللريوت،  -361
1965.) 

، وار العلم لل اليني، ، )بريوت، 4النظم اإلسالمية،   -362
1978.) 

 و. حمسن : ص حلب 
الطريلللللللق دىل القلللللللدك، منشلللللللورات فلسلللللللطني املسللللللللل ة،  -363

 (.1995)لندن، 
 نبي  أمحد :  صح عب 

الرتبيلللة يف اإلسلللالم ووور املسلللجد فيهلللا، )جامعلللة قطلللر،  -364
1982.) 

 فيلي  وي : طري ي 
خللزائن ال  لل  العربيللة، منشللورات وزارة الرتبيللة والفنللون،  -365

 )بريوت، و.ت(.
 الحسن من طالل ب طالل  

حلللل) الف سللللطينييين، مطبوعللللان كو ليللللي،  -366
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 ب.1981(لندن، 

القدس   ا ة قانونيلة، لونغملان لجنلة النيلر،  -367

 ب.1979(عمان، 

 خلي  : طلطع 
عريللخ القللدك ووليلهللا، مطبعللة بيللم املقللدك، )القللدك،  -368

1920.) 
 قدري حاف . : طًل ل 

 (.م1987العلوم اند العرب، وار أقرأ، )بريوت،  -369
 ابد اللطيف. : يفع ح وي 

القدك الشريف يف عريخ العرب واإلسالم، مطبعة وزارة  -370
 (.1981األوقاف، )ا ان، 

حماضلللللللللرات يف عريلللللللللخ العلللللللللرب واإلسلللللللللالم، )ومشلللللللللق،  -371
1979.) 

 و. حم وو :  يفن  لي 
اآلار اإلسللللللالمية يف فلسللللللطني واألرون، مجعيللللللة ا للللللال  -372

 .م(1973املطابع، )ا ان، 
 اارف. : يفن سفب 

عريللللخ اْلللللرم القدسللللي، مطبعللللة وار األي للللام اإلسللللالمية،  -373
 (.1947)القدك، 

عريلللخ قبلللة ال،للل رة املشلللرفة واملسلللجد األق،لللى املبلللار ،  -374
 (.1951م  بة األندلس، )القدك، 

املسلللللليحية يف القللللللدك، مطبعللللللة ويللللللر الللللللروم، )القللللللدك،  -375
1961.) 

، مطبعللللللة املعللللللارف، ، 2  املف،لللللل  يف عريللللللخ القللللللدك،-376
 م(.1986)القدك، 

 (.1955الن بة، امل  بة الع،رية، )بريوت،  -377
 سعيد ابد الف ا . : د  لسب 
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أضلللواء جديلللدة اللللى مدينلللة القلللدك يف ا،لللر سلللالطني  -378
 (.1980امل اليك، )ا ان، 

، )القلللللللللللاهرة، 1،  1أوراب يف الع،لللللللللللور الوسلللللللللللطى، ج -379
1964.) 

ة، امل  بلللللة األجنللللللو امل،لللللرية، )القلللللاهرة، اْلركلللللة ال،لللللليبي -380
1963.) 

 و. جعفر : د هلرب 
طبابللة اْلللرب انللد العللرب، مركللز دحيللاء الللرتاث، جامعللة  -381

 (.1989بغداو، )بغداو، 
 حم د أوي . : يفن هلري 

اروبللة فلسللطني يف ال للاريخ، امل  بللة الع،للرية، )بللريوت،  -382
 م(.1972

ة والنشللللللللللر، )ا للللللللللان، القللللللللللدك العربيللللللللللة، وار الطباالللللللللل -383
1971.) 

 دحسان :  دح  ب 
اْليلللللاة الع رانيلللللة والثقافيلللللة يف فلسلللللطني خلللللالل القلللللرنني  -384

 (.1980الرابع واخلامس اهجري، )ا ان، 
خقيلق وترتيلل  : رحللة ابللن العلريب دىل املشللرق، العواصللم  -385

 (.1974من القواصم، )اازائر، 
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  ابد هللا : دحلبيفلي 
، وار العلم لل اليلني، )بلريوت، 2بية اند العرب،  الرت  -386

1972) 
 ح  م جني  :  دحلبيفرلر 

وراسللات يف عريللخ العلللوم انللد العللرب، جامعللة املوصلل ،  -387
 (.1977)املوص ، 

 حم د اْلسيين : دحلبيفنزيزب 
اْليللاة العل يللة يف الدولللة العربيللة اإلسللالمية، )ال ويللم،  -388

1973.) 
   و. ا او : مدحلبيف 

 (.1988مدارك بغداو، )بغداو،  -389
 صبيح : دحلبيف ع هللا 

اقوبلللة جرللللة اللللزان، شلللركة الشللل س للطباالللة، )بغلللداو،  -390
1999.) 

 ابد االي  حسن : دحلبيمل ليب 
بيم املقدك يف شلعر اْللروب ال،لليبية، خقيلق و. ابلد  -391

 (.1989االي ، البشري للنشر، )ا ان، 
ة الف ريلللللللة يف ظللللللل  املسلللللللجد األق،لللللللى، م  بلللللللة اْلركللللللل -392

 (.1980األق،ى، )ا ان، 
، م  بة األق،ى، )ا ان، 1اْلياة األوبية يف الشام،   -393

1977.) 
املللللللللللدارك يف بيللللللللللم املقللللللللللدك يف الع،للللللللللريني األيلللللللللللويب  -394

 (.1981وامل لوكي، مطبعة األق،ى، )ا ان، 
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 و. حم وو حم د : درنل ب 
اإلسلللالم، املطبعلللة امل،لللرية، )القلللاهرة،  عريلللخ الققلللاء يف -395

 و.ت(.
 و. الباز. : يفنريط 

الشلللللللرق األوسللللللل  واْللللللللروب ال،لللللللليبية، وار النهقلللللللة،  -396
 (.1963)القاهرة، 

    و. كام  مجي  : يفن 
أجلللداوان يف يلللرإ بيلللم املقلللدك، مجعيلللة ا لللال املطلللابع،  -397

 (.1981)ا ان، 
وار البشللللري،  ،2خمطوطللللات فقللللائ  بيللللم املقللللدك،   -398

 (.1984)ا ان، 
معاهللللد العلللللم يف بيللللم املقللللدك، مجعيللللة ا للللال املطللللابع،  -399

 (.1981)ا ان، 
، مطبعللللللة ال وفيللللللق، 1،  1وائللللللق مقدسللللللة أترايللللللة،ج -400

 (.1983)ا ان، 
 حسني  : دعليل 

 م(.1982القراءات القرانية يف بالو الشام، )بريوت،  -401
 سل ان دسحاقب:بدع ة 

يللللخ ال عللللليم يف فلسللللطني مللللن الفلللل ح العللللريب دىل أخللللر عر  -402
 م(.1953اهد األيوبيني، )القاهرة، 

 حم د ابد اهاوي : دف ف ب 
الوجلللللوو القبطلللللي يف القلللللدك، م  بلللللة األجنللللللو امل،لللللرية،  -403

 (.1977)م،ر، 
  توفيق : يفنك ك 

 (.1962الرااي والراية، مطبعة أسعد، )بغداو،  -404
 يمدبراه :  يفن  ب 
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األرة املقدسلللللللة بللللللللني املاضللللللللي واْلاضللللللللر واملسلللللللل قب ،  -405
 م(.1996منشورات فلسطني املسل ة، )لندن، 

 و. صاحل أمحد : يفن  ب 
ت لللللللوين الدوللللللللة وتنظي هلللللللا، مطبعلللللللة اجمل لللللللع العل لللللللي،  -406

 (.1984)بغداو، 
حماضلللللللرات يف عريلللللللخ العلللللللرب، كليلللللللة اآلواب والعللللللللوم،  -407

1999.) 
 حم د كرو :  د  ب 

خطللللللللللل  الشلللللللللللام، وار العللللللللللللم لل اليلللللللللللني، )بلللللللللللريوت،  -408
 م(.1999

 و. شوكم : د   لب 
ققلللللاء املظلللللامل يف اإلسلللللالم، مطبعلللللة ااامعلللللة، )بغلللللداو،  -409

1977.) 
 ازمي ابد حم د. : بأ لبد   ل 

، الشللركة ااديللدة 1القللدك بللني االحلل الل وال حريللر،   -410
 م(.1993للطبااة، ، )الزرقاء، 

 و. هاع صبحي. : يفنملب 
معجم النلاهبني يف جنلويب بلالو الشلام فلسلطني واألرون،  -411

، )مطللللللللللابع امل سسللللللللللة ال،للللللللللحفية األرونيللللللللللة، 1،  1ج
 (.1985)ا ان، 

  ابد القاور : دلد 
ال شلريع اانللائي اإلسللالمي، مطبعلة النع للان، )النجللف،  -412

1970.) 
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 و. أمحد : د  ىب ا 
يف اإلسللللللالم، املطبعللللللة اهاليللللللة،  عريللللللخ البي ارسلللللل اانت -413

 (.1939)ومشق، 
 جنم الدين : يفغزيب 

ال واكللللل  السلللللائرة يف أايلللللان املائلللللة اشلللللرة، )بلللللريوت،  -414
1945) 

 و. يوسف حسن :   ليمنةب 
بيلللللللم املقلللللللدك يف اْل للللللللة ال،لللللللليبية األوىل، )ا لللللللان،  -415

1980.) 
عريللللللللخ نيابللللللللة بيللللللللم املقللللللللدك، وار اْليللللللللاة، )ا للللللللان،  -416

1982.) 
وراسللللللللللللات يف عريللللللللللللخ األرون وفلسللللللللللللطني يف الع،للللللللللللر  -417

 (.1983اإلسالمي، وار الف ر، ا ان) 
، وار 1صللللللفحات مللللللن عريللللللخ القللللللدك وفلسللللللطني،   -418

 (.1999الف ر، )ا ان، 
  حم د ابد القاور : أ لبف س 

الققلللللللاء يف اإلسلللللللالم، وار الفرقلللللللان للنشلللللللر، )ا لللللللان،  -419
1987.) 

 ا ر  :  فروخب 
 عريخ العلوم اند العرب، )بريوت، و.ت(. -420

 أمحد : فكري 
مسلللللللللللللللللاجد القلللللللللللللللللاهرة ومدارسلللللللللللللللللها، وار املعلللللللللللللللللارف،  -421

 م(.1961)اإلس ندرية،
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 و. فاروق ا ر : فل يب 
عريللللللخ فلسللللللطني يف الع،للللللر اإلسللللللالمي الوسللللللي ، وار  -422

 (.1999الشروق، )ا ان، 
)العللللللللني،  الللللللللنظم اإلسللللللللالمية،  ، اإلمللللللللارات العربيللللللللة، -423

1983.) 
الللللللللنظم يف عريللللللللخ فلسللللللللطني، وار الشللللللللروق، )ا للللللللان،  -424

1999.) 
الوسلللللي  يف عريللللللخ فلسللللللطني، وار الشللللللروق، )ا للللللان،  -425

1999.) 
     ح  : ف 

عريخ سورية ولبنان وفلسطني، ترمجلة جلورج حلداو، وار  -426
 (.1958الثقافة، )بريوت، 

    ظافر : يفق 
لشللللللللريعة وال للللللللاريخ اإلسللللللللالمي، وار نظللللللللام اْل للللللللم يف ا -427

 (.1978النقاان، بريوت، 
 حنا : ً  س 

األفرجنلللي اللللى فلسلللطني، )بلللريوت، -ال،لللراع اإلسلللالمي -428
(1994.) 

 الشيخ مناع خلي  : يفقع ل 
النظام الققائي يف العهد النبوي واهلد اخلالفلة الراشلد،  -429

 (.1984)أبو ظيب، 
    محد ابيد : يفكح 

ل األح لللللللللللام وطلللللللللللرق االسللللللللللل نبا  يف ال شلللللللللللريع أصللللللللللو  -430
 (.1975اإلسالمي، وار اْلرية، )بغداو، 
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 ا ر رضا : ك  فةب 
، م سسللللللللة الرسللللللللالة، )بللللللللريوت، 4أاللللللللالم النسللللللللاء،   -341

1982.) 
معجللللم امللللل لفني، وار دحيللللاء الللللرتاث العللللريب، )بللللريوت،  -432

 و.ت(.
 دبراهيم سل ان واخرون : يفكروي 

امل،للللاور العربيللللة واإلسللللالمية، وار السالسلللل  املرجللللع يف  -433
 (.1987للطبااة، )ال ويم، 

 سامح. : كم ابيفلير 
الع لللللللارة يف صلللللللدر اإلسللللللللالم، وزارة الثقافلللللللة واإلرشللللللللاو  -434

 (.1964القومي، )القاهرة، 
 ابد املنعم : هل جل 

عريلللخ اْلقلللارة اإلسلللالمية يف الع،لللور الوسلللطى، امل  بللللة  -435
 (.1972)القاهرة،  األجنلو امل،رية،

 و. حسني : هل نسب 
 (.1981املساجد، )ال ويم،  -436

 اوم :  هلتزب 
اْلقلللارة العربيلللة اإلسلللالمية، ترمجلللة حم لللد ابلللد اهلللاوي،  -437

 (.1967، م  بة اخلاجني، ، )القاهرة، 4 
 ابد اْل يد : هلتليل 

مبلللللللللاوي نظلللللللللام اْل لللللللللم يف اإلسلللللللللالم، وار املعللللللللللارف،  -438
 م(.1966)القاهرة، 

 هلربأج بف  عف : املدةبا،ثف 
 (.1998، م سسة الزي ون للنشر، )ا ان، 1  -439
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 و. شفيق جاسر أمحد : دملد 
عريلللخ القلللدك والعالقلللة بلللني املسلللل ني واملسللليحيني منلللذ  -440

، وار 1الفلللللل ح اإلسللللللالمي حللللللىت اْلللللللروب ال،للللللليبية،  
 (.1984البشري، )ا ان، 

ال،لللللييب ووور صللللال  الللللدين يف القللللدك خللللم اْل للللم  -441
 (.1989، مطبعة املدع، )م،ر، 1خريرها، 

 حم د سالم : هللكلس 
الققلللللللاء يف اإلسلللللللالم، وار النهقللللللة العربيللللللة، )م،لللللللر،  -442

 و.ت(.
 و. زايو ابد العزيز : يملل ب 

مدارك القرن ال اسع اشلر املليالوي، انلة يلوم القلدك،  -443
 )ا ان، و.ت(.

 مجال صاوق : يملرصف وي 
نظللللام الققللللاء يف اإلسللللالم، مطللللابع جامعللللة حم للللد بللللن  -444

 (.1984سعوو، )السعووية، 
 أمحد واخرون. : يملر طب 

 (.1984املوسواة الفلسطينية، )ومشق،  -445
 و. اطية م،طفى : هلشرفةب 

، مطللابع وار العللز، )القللاهرة، 2الققللاء يف اإلسللالم،   -446
1966.) 

 كرو. شا  : هلصعفى 
املللدن يف اإلسللالم، وار السالسلل  للطبااللة، )ال ويللم،  -447

1988.) 
 ابد العزيز : هلصعفى 

قبلللللللللل  أن يهللللللللللدم األق،للللللللللى، وار الللللللللللوطن، )الللللللللللراية،  -448
 هل(.1410
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 انجي : هلنروفب 
مللدارك قبلل  النظاميللة، مطبعللة اجمل للع العل للي، )بغللداو،  -449

1973.) 
 ايسى اس ندر : يملن لفب 

 يون ارب، )لبنان، و.ت(.الفلسطين -450
 امل  لللل  املع للللاري اهندسللللي إلصللللال  ودا للللار ال،لللل رة -451 :  يملكت بيملنم سي

املشللللللرفة، ومبللللللاع اْلللللللرم املقدسللللللي الشللللللريف، )القللللللاهرة، 
1971.) 

 عريلللخ فلسللللطني مللللن أقللللدم األزمنللللة، املطبعللللة الع،للللرية،  – 452  هلكتحةب  تبيملقل
 (.1934)القدك، 

 اابارو. ابد  :  لج ب 
عريللخ املللدن العربيللة اإلسللالمية، مطبعللة جامعللة الب،للرة،  -453

 (.1986)العراق، 
  صال  الدين : يف  ه 

،مطبعلللة املثلللت، )بغللللداو، 2ن،لللوص قرانيلللة وشللللراية،   -454
1969.) 

النظريلة العاملة يف القلانون املللوازن واللم اخللالف، مطبعللة  -455
 (.1969أسعد، )بغداو، 

 اكررفيق ش : يف تشه 
، مطبعلللة 1السللللطان ابلللد اْل يلللد الثلللاع وفلسلللطني،   -456

 (.1984وار ال رم ، )ا ان، 
عريلللللخ مدينلللللة القلللللدك، مطبعلللللة وار ال رمللللل ، )ا لللللان،  -457

1984.) 
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 يوسف : يف تشه 
الرتبللللللللله ال يالنيلللللللللة، مطبعلللللللللة وار األي لللللللللام اإلسلللللللللالمية،  -458

 (.1979)القدك، 
 املهندك رائف يوسف. : جنمب 

، وزارة األوقلللللللللاف، )ا لللللللللان، 2القلللللللللدك الشلللللللللريف،   -459
1988.) 

، م سسة ال البيم يف اجمل ع املل ي 1كنوز القدك،  -460
 (.1983لبحوث اْلقارة اإلسالمية، )ا ان، 

 حسني حم د  : نص س 
، م  بلللللة 1نشلللللأة ال  ابلللللة الفنيلللللة يف األوب العلللللريب،   -461

 (.1954النهقة، )م،ر، 
 و. أنيس : يف صليل 

الدوللة األمويلة يف الشلام، وار النهقلة العربيلة، )بللريوت،  -462
1972.) 

 الشيخ االء الدين : يف قشح لي 
مللللللللاهو ال ،للللللللوف، مطبعللللللللة الللللللللدار العربيللللللللة، )بغللللللللداو،  -463

1988.) 
 وريد ابد القاور : نلسيب 

سياسلة صللال  اللدين األيللويب يف م،لر والشللام واازيللرة،  -464
 (.1976مطبعة اإلرشاو، )بغداو، 

 و. حم د اوة : ي زي ة 
 (.2000القدك، وار اْلامد للنشر، )ا ان،  -465

 واخرون :  ي رب 
الرتاث وخدايت الع،ر، مركز وراسات الوحلدة العربيلة،  -466

 (.1985)بريوت، 
  توفيق سلطان : يف ل  ك 
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، جامعلللللة 3وراسلللللات يف اللللللنظم العربيلللللة واإلسلللللالمية،  -467
 (.1988املوص ، )املوص ، 

 محد أمحد ابد هللا  : د.بيلسهللا 
بيللللم املقللللدك مللللن العهللللد الراشللللدي حللللىت هنايللللة الدولللللة  -468

 (.1982األيوبية، مطبعة وائرة األوقاف، )القدك 
 ابد القاور أمحد : يف لسهللاب 

 االقات بني الشرق والغرب، )بريوت، و.ت(. -469
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 الدوريات والندوات والبحوث

 الي اشيش.و. مزاحم ب:بيفحن  ب 
دمدرسة بيم املقدك الفقهيةد، ةلث منشلور يف هللة  -470

صلللللللدإ ال لللللللاريخ، اخلللللللاو املللللللل رخني العلللللللرب، )بغلللللللداو، 
1999.) 

  و. هبجم كام  ابد اللطيفب:بيفتكري 
دبيللللللم املقللللللدك وك لللللل  ااغللللللرافيني والرحالللللللة العللللللرب  -471

واملسل نيد، من ةوث م رر القدك )جامعلة ت ريلم، 
2000.) 

 و. رشيد ابد هللاب: م   يد 
الللللام اللللللى حطلللللنيد، هللللللة  800دصلللللال  اللللللدين و  -472

 (.1987الباحث العريب، )لندن، 
دالقلدك يف ف لر البطل  صلال  اللدين األيلويبد، نللدوة  -473

 (.2000القدك، اخاو امل رخني العرب، )بغداو، 
 و. نوري محوويب:ببيفق   ب 

الللللللوطن العللللللريب، داللللللرتاث العللللللريبد، نللللللدوة الللللللرتاث يف  -474
 (.1985)بريوت، 

 و. صال  ابد الف ا ب:بيس فليب 
، 3دحقلللللائق قرانيلللللة حلللللول الققلللللية الفلسلللللطينيةد،   -475

 (.1998منشورات فلسطني املسل ة، )لندن، 
 مروانب: أ لبال هللا 

مدينللللة القللللدك، أةللللاث النللللدوة الرابعللللة ليللللوم القللللدك،  -476
 (.1993)ا ان، 
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 زيزو. ابد العب:بيفلوسي 
ف رة القدك يف اإلسالم، ةث منشور يف هلة ش ون  -477

 (.1983اربية، )تونس، 
 ااحللة الشللليخ ا رملللة سلللعيد )مفللل  وخطيللل  املسلللجد األق،لللى  : سن ل

 املبار (
دمنزلللة القللدك يف اإلسللالمد، مللن ةللوث امللل رر األول  -478

 (.1999ل لية اآلواب يف جامعة الزرقاء، )الزرقاء، 
 اطا : س م لب 

دالققللللاء واملظللللامل يف الدولللللة العربيللللة اإلسللللالميةد، هلللللة -479
وراسات دسالمية، بيم اْل  ة العدو الساوك، السنة 

 (.2001الثامنة، )بغداو، 
 ابد هللا يوسفب:بيفشح ب 

دالقللللدك يف اهللللد االحلللل الل ال،لللللييبد، هلللللة امللللل ر   -480
 (.1983، )بغداو، 23العريب، العدو 

 عدو. أس : ط سب 
وور ك لللل  فلسللللطني، ةللللوث اجمل للللع العل للللي العللللريب،  -481

 (.1945)ومشق، 
 حم د شفيق : يفن  ب 

دالققللللاء يف اإلسلللللالم وأشللللهر ققلللللاتهد، هلللللة اجمل لللللع  -482
، )بغللللللللللللداو، 1970لسللللللللللللنة  20العل للللللللللللي، العللللللللللللدو 

1970.) 
 و. ا او : دحلبيف  م 

ال للللاء بيللللم املقللللدك يف القللللرن السللللابع اشللللر، هلللللة  -483
(، 1999راسات ال اراية، بيم اْل  ة، )بغداو، الد

 العدوان الثالث والرابع.
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 صبيح : دحلبيف ع هللا 
دفقلللللائ  القلللللدك يف القلللللران ال لللللرأل والسلللللنة النبويلللللةد  -484

الشلللللللريفة، ةلللللللث يف نلللللللدوة بيلللللللم املقلللللللدك، )جامعلللللللة 
 م(.2000ت ريم، 

داملدرسلللللللة ال،لللللللالحية ملللللللن معاهلللللللد العللللللللم يف بيلللللللم  -485
اخلللللللاو املللللللل رخني العلللللللرب، )بغلللللللداو،  املقلللللللدكد، نلللللللدوة

1999.) 
دم انلللة القلللدك يف تف لللري القلللاوة العلللرب املسلللل نيد،  -486

ندوة القدك للجنة الوطنية الشعبية العراقية لللدفاع الن 
 م(.2000القدك، )بغداو، 

 و. شاكر حم ووب:بدحلبيمل نم 
امل انللة الدينيللة والعل يللة ملدينللة القللدك، ةللث منشللور  -487

مللللل رر القلللللدك السلللللنوي، )جامعلللللة ت ريلللللم، يف نلللللدوة 
 م(. 2000

امل انللللة الدينيللللة والعل يللللة ملدينللللة القللللدك، هلللللة صللللدإ  -
، 3ال لاريخ ال،للاورة الن اخللاو املل رخني العللرب، العللدو 

 م(. 1999)بغداو، 
 نبيلة .أب: دحلبيمل نم 
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Abstract 
T 

his thesis is a study of “Judgement and Scientific Centers in Bait Al-Maqdis during the First Six Centuries 

of Hijrah”. It is divided into two main parts. The first part is composed of three chapters. They deal with 

Al-Quds from historical point of view, its religious status in Quran and Sunna of the Prophet, Al-Quds 

under Arab Islamic Caliphate, as well as its importance and virtues in Arab Islamic Heritage. 
s for the second part, it contains four chapters. They are concerned with judgement in Bait Al-Maqdis, the religious centers, a brief 

historical revue about the rise of judgement in Islam and in Al-Quds in particular, as religious and administrative institutions which 

have their Arab Islamic character. 

oreover, this part tackles the famous men in the field of judgement in Al-Quds, Scientific and intellectual schools, the educational 

centers such as mosques, Khawaniq, Rubut, Zawayah, as well as grave yards of scientists in Bait Al-Maqdis. 

his thesis ends with a conclusion in which the Arab character of Al-Quds is stressed. 
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