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 تمهيد 

الدراسة، بصلة المسلمين الروحية بالقدس، بوصفها أحد األماكن الثالثة تهتم هذه 
التي تكّون جغرافيتهم الروحية إلى جوار مكة المكرمة، والمدينة المنورة، فلقد اشترك 
المسلمون وأصحاب الديانات والثقافات األخرى، في إسباغ القداسة على مكان خاص، 

ُيعرف بالجغرافية المقدسة، حيث ينغمر وفي تعيين منطقة مرجعية مقدسة، هي ما 
الدنيوي بالمقدس ويرمز إليه، ويشكل هذا جزءًا من التجربة الدينية العميقة لألفراد 
والجماعات، التي يكّون الفكر الرمزي بعدًا من أبعادها، في التصاق عميق بالشعائر 

ي بحثنا، علينا والطقوس، التي تنتمي إلى الحقل الرمزي في الفكر، لكن قبل أن نشرع ف
 إضاءة التجربة اإلنسانية من )قداسة المكان(، ورأي الفكر الحديث فيها.

 

 قداسة المكان

أشار ياقوت الحموي مقاربًا المعنى اللغوي للمقدس قائاًل: "المقدس في اللغة 
المتنزَّه... ومعنى نقدَّس لك: أي نطهر أنفسنا لك.... ومن هنا بيت المقدس... أي البيت 

س المطهر الذي ُيتطهر به من الذنوب... وقال قتادة المراد بأرض المقدس أي المقد
. وعندما نطلب بالعربية مراعاة )حرمة( مكان ما، نكون أمام حكم على هذا (1)المبارك"

المكان بأنه يحمل في ثناياه )القداسة(، كما أن الطاهر في اللغة يحيل إلى "القداسة"، وجاء 
 البستاني )مادة حرم(، حرمه الشيء منعه إياه، والحرام ما   في قاموس الشيخ عبد هللا

يحل انتهاكه، والحرام نقيض الحالل، والحرم األقصى بيت المقدس، وحرم هللا على نفسه 
الظلم تقدَّس عنه، وفي لسان العرب  بن منظور "مادة قدس القدوس الطاهر المتنزه عن 

نا لك، ونأخذ من هذا الشرح معنيين للفظ العيوب والنواقص، وتقدس لك أي نطهر أنفس
الحرام: وهما ممنوع ومقدس، فالحرام ما كان ممنوعًا، والمانع من انتهاك حرمته طهارته، 
وعليه   يجوز للمرء أن يمس األشياء المقدسة، أو يدنو منها إّ  في حالة طهارة تامة، 

 .(4/43)(2)و  تقربوا الصالة وأنتم سكارى ومن ذلك اآلية: 
فإذا انتقلنا إلى معاينة التصور الديني للجغرافية الروحية لخريطة الكون، فإننا نجده 
يختلف جذريًا عن النظرة الحيادية أو العلمية للمكان، فهو يتخذ حكمًا تفاضليًا نحو 
المكان يحّمُل بعض األمكنة رسالة مقدسة، وبعضها اآلخر إشارات رتيبة، فينقسم الكون 

                                                 
ياقوت الحموي. من كتاب معجم البلدان. السفر األول: اختيار: عبد اإلله نبهان. دمشق. وزارة الثقافة. )1(

 .380ـ  379. ص 1982
 .52ـ  51. ص 2003عن يوسف شلحت. نحو نظرية جديدة في علم ا جتماع الديني. الفارابي. بيروت.  )2( 
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لى الجليل/ العادي، السماوي /األرضي، الشاعري/ النثري، فتنظم هذه لهذه النظرية إ
الرؤية، الثنائية للكون، موقف المؤمن من العالم األرضي، بعد أن ُتشبعه بالرمزية 
والد  ت، فيتحول بها فضاؤه الكوني )المملوء بالغموض والفوضى( إلى فضاء كثيف 

لى أماكنها المقدسة، أرضًا، أو مدينة أو بالمعاني والمعقولية، ويضفي معنًى رمزيًا ع
شجرة، أو جباًل، فتختبر الجماعة المؤمنة، أمام هذه القداسة، أعمق مشاعر اإلجالل 
والغبطة، حيث تتصل بما يشير إلى األبدية، والتعالي، وتدخل عبر توسطات الجغرافية 

جغرافية إلى جسر المقدسة تلك في عالقة حميمة مع العالم العلوي، حينها تتحول تلك ال
يصل ما بين المؤمن وهللا، بين المرئي والالمرئي، ما بين الغياب والحضور، ما بين 

 الزمان واألبدية.
إن الفكر الديني يعتمد على )الرمزي( في تحديده وفي فصله بين المكان المقدس، 

يد تجاه والمكان العادي أو المدنس، و  يخضع في هذا التحديد إلى المنطق العلمي المحا
ظواهر المكان، ألنه ببساطة يعتمد على الرمز بأشكاله العليا، ومن هنا، لن تتأثر مشاعر 
المسلم المشبعة بالتبجيل تجاه القدس، أو الكعبة، بأية أبحاث أركولوجية فيهما، إذ ليس 
المكان هنا إّ  وسيلة استنباط روحية لذلك المكان الذي رعته القداسة اإللهية، فالتاريخ 
اإلركولوجي ليس سوى تاريخ خاص،   يغطي سوى وجه واحد لحقيقة المكان،   يغطي 
سوى مساحة واحدة منه، أما المساحات األخرى، أو الوجوه األخرى الرمزية فيغطيها 
الدين في تحديده للجغرافية المقدسة، ثم يأتي الفن ليبرز الساحة الجمالية لهذا المكان 

ية تجاه القداسة يختلف جذريًا عن المعرفة العلمية، فاألول نفسه، فنظام المعرفة الدين
يدخلنا في أروقة الساحة الرمزية، التي هي أهم ساحات المكان المقدس، وأكثرها تحكمًا 
بالساحات األخرى، فإذا كانت المعرفة العلمية تستهدف )المطابقة( أو ا قتراب من حقيقة 

ب، فإن اإلدراك القدسي، يعتمد على أحكام ما هو موجود ومن قانونيته الموضوعية فحس
تفاضلية تجاه المكان، مشبعة بالمعايير والقيم، ووسيلته إلى ذلك المنطق الرمزي 

 والروحي، ويستخدم في ذلك اصطالحات القداسة، والدناسة، والحرام والحالل.
تضرب فكرة قداسة المكان في جذورها إلى التاريخ البشري القديم، ولعلها صاحبت 
يقظة اإلنسان الحضارية في المجتمعات القديمة، فلقد احتلت الميثولوجية موقع القبة 
الرمزية لتلك المجتمعات، ونظرتها الشاملة، إذ أحاطت بجميع فعالياتها الذهنية، ومنحتها 
ناظمًا معياريًا يتحكم بمجمل سلوكها ا جتماعي، وأعطتها تفسيرًا ألصل العالم والجماعة، 

اء بأبطالهم األسطوريين، وغلفت بد لتها، وبالبنى الرمزية التي حملتها وذكرت األحي
الحياة ا جتماعية برمتها، ورفعت سلمًا من القيم حددت على هديه وجهتي النجاسة 
والعادي فيما يحيط بها من أمكنه، وإن تكرار الجماعة لطقوسها، يهدف إلى إعادة إحياء 

المعنى، ولتدل به على المقدس والفاتر في حياتها،  زمن الو دة األسطوري لتمنح حياتها
 ومعاشها، في المكان والزمان.

أما الدين التوحيدي فقد حّرر فكرة اإلله من تجسيداته الطبيعية ومن عناصر 
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التشبيه، وذلك برفعه فكرة التنزيه إلى ذروة التسامي، وبعد أن كانت عبادة الجماعات 
ن، تقوم على توسيط )التابو( الذي يختلط به المدنس لظواهر الطبيعة، وامتدادات المكا

والمقدس، فتقود اإلنسان المؤمن بالميثولوجيا إلى ا نحناء والخضوع لـه، بوعي ملتبس، 
فإن مبدأ التوحيد يرفع هذا ا لتباس عن المكان، وعن الطبيعة، بحصره المقدس في 

العقالني والعملي ببقية العالم، جغرافية مكانية محددة، ليفتح أمام العقل مجال التفكير 
لمحاولة اكتشافه، بعد أن حصر قداسة المكان في مجال فضائي محدد، يرمز فيه، 
ويوحي به إلى الخالق، دون أن يستغرق فيه، فنتج عن ذلك تحرير الروح والنفس 
اإلنسانيتين من عثار توسط المكان، وغدت العالقة الفردية اإليمانية عالقة حاكمة بين 

نسان وهللا، فينهض اإلنسان، وهو كائن روحي وأخالقي، إلقامة عالم أخالقي متوافق اإل
مع تقوى هللا،وبرزت خالل ذلك العناصر الشخصية في المقدس اإللهي، حيث لم يتبق 
إّ  ذات واحدة، تبسط رحمتها على مجمل المعمورة، ترمز إلى قداسة بعض األمكنة 

المية، المشتملة على الكعبة والمسجد األقصى، المحددة، كالجغرافية المقدسة اإلس
 والمسجد النبوي.

قدم الدين التوحيدي تفسيرًا شاماًل للعالم وللحياة اإلنسانية، دوافعها األولى، وغاياتها 
القصوى، وتناول التجربة ا جتماعية وأعطاها مسوغاتها، ووفر ذخيرة وافرة من الد  ت 

وهللا واآلخرين، ومّيز بخطاب ثنائي متماسك بين  والرموز لعالقات اإلنسان بالعالم
األعمال الخيرة واألعمال الشريرة، وبين العادل والظالم، ليضبط سلوك الفرد ا جتماعي 
لتحقيق ما هو عادل، ولما يرضي هللا، ليحل المقياس األخالقي على حساب فكرة 

التقوى، وكانت الخطوة المدنس والمقدس األسطوريين، فتصبح حياة الفرد نضاً  من أجل 
الحاسمة التي خطاها الدين التوحيدي، هي رسمه حدًا فاصاًل بين القداسة والنجاسة، 
والعادي، في المكان والزمان وفي تجارب البشر، واستوعب مبدأ الحرام والمقدس 
الميثولوجي، بعد أن ضّمنه معنى أعمق، في الواجب الديني الفردي، عندما جعل هذا 

رًا لنمط إيجابي من الحرية اإلنسانية ترتبط بشكل لصيق بالمسؤولية الواجب تعبي
ولم تعد تعنيه القداسة الملتبسة في التابو بالمدنس التي تغطي المكان  (1)الشخصية

لتشمل كل الظواهر المحيطة، بعد أن خّص بعض األمكنة وحسب بالجانب المقدس، 
وموسعًا دائرة الدنيوي، لتشمل بقية  مزياًل بذلك ا لتباس الذي أحاط عالقته بالتابو،

الكون، ليبادر اإلنسان إلى عمارته واكتشاف قوانينه، و  سيما أن القول الديني اكتفى 
بتحديد ما هو عام، وترك التفاصيل للمبادرات اإلنسانية، وحث على عمارة الكون، كما 

 .(2)نجده واضحًا في اإلسالم
 

                                                 

 . 1998عود األدبي إلى الوعي التاريخي. الكنوز األدبية. بيروت. شمس الدين الكيالني. من ال )1( 
 .19ـ  18ص 

 .22المصدر نفسه. ص  )2( 
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 قداسة المكان في الفكر الفلسفي

كوندراتينكو الضوء على الفرق الحاسم الذي يميز اإلدراك المعرفي/العلمي،  ألقى
عن العالقة الدينية، والجمالية بالمكان، والطبيعة عمومًا، ليدلنا على المصدر اإلدراكي 
للشعور الديني، والشعور بقداسة المكان، أو جماليته، إذ أشار إلى أنه   توجد في 

ن الناس  فقط، بل هناك عالقات اإلنسان بالطبيعة، المجتمع اإلنساني عالقات بي
وبالمكان الذي يحيط به، وتقف هذه األخيرة وراء العالقة الميثية ـ الدينية بالمكان. فمن 
محاولة الوعي اإلنساني الدائبة في البحث عن تفسير لقوى العالم المحيطة به، وهو 

الميثية الدينية والجمالية. وعلى  مندهش أمام غرابتها، وروعتها وعظمتها، تنشأ العالقة
هذا فقد قارب كوندراتنكو ما بين العالقة الدينية والعالقة الجمالية، بالقدر الذي مّيز فيه 
مشاعر اإلجالل والتقديس الدينية وما يصاحب الطقس الديني من عاطفة، وبين الدين 

ا من أحاسيس كتعاليم ونظام ونظريات، وأيضًا بين العالقة الجمالية وما يصاحبه
ومشاعر، وبين الفن والنظريات الفنية، وأيضًا بين العالقة األخالقية واألخالق كتعاليم 

 .(1)ونظريات
وعلى هذا فإن كوندراتينكو يطلق على عالقة اإلنسان بالمكان والطبيعة تسمية 

ة به، )العالقة الفردية ا جتماعية(، التي بواسطتها يجري اإلنسان تقييمًا لألشياء المحيط
كأن يسبغ على بعض األشياء ـ واألمكنة صفة القداسة، وما يصاحبها من شعور جمالي، 
وتختلف تلك العالقات الفردية )التقييمية(، مع الطبيعة والمكان، عن اإلدراك العلمي الذي 

يوجد طريقتان موضوعه "موضوع اإلدراك" وحسب ما تقّيمه، انطالقًا من ذلك، يؤكد أنه 
ريقة العلمية، والطريقة الفنية، ويقوم التقييم على المقارنة التي   تعقد هنا على للمعرفة: الط

أساس الصفات الموضوعية لألشياء بل على أساس تأثيرها، لذلك تتميز الصورة ـ التقييم 
 .(2))أي الجمالي، القدسي، النفع( تمييزًا مبدئيًا عن الصورة ـ اإلدراك"

ة، صفات في الشيء أو في المكان، بل هي نتيجة إذ ليس النفع والجمال، والقداس
تقييم نوعي لألشياء والظواهر، تقييمًا لقدرتها على تلبية الحاجات النفعية، والجمالية 
 والقدسية الدينية، "لقد كانت الرهبة والتعبد، على األرجح، مصاحبة للعالقة الدينية 

 .(3)عالقة الجمالية"أو للتقييم الديني، في حين كان اإلعجاب تعبيرًا عن ال
 

يذهب أرنست كاسيرر، كفيلسوف للحضارة، على نحو أبعد، في تفحص اإلدراك 

                                                 
كوندراتينكو. الجمالي عالقة. )علم الجمال الماركسي. مجموعة مؤلفين سوفييت. ترجمة يوسف حالق.  )1(

 .334وزارة الثقافة. دمشق ص 
 .332المصدر نفسه. ص  )2( 
 .365ه. ص المصدر نفس )3( 
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. (1)الرمزي للمكان، للعالم، فهو   يتردد في تعريف اإلنسان على أنه "حيوان ذو رموز(
فإذا كانت األنواع الحيوانية، ومنها اإلنسان تحمل "جهازًا لالستقبال"، وجهازًا مؤثرًا، فإن 
لدى اإلنسان حلقة ثالثة، هي التي يسميها "الجهاز الرمزي"، الذي به يقّيم اإلنسان 
عالقته اإلدراكية بالعالم، ومن هنا، فإن كاسيرر يرى في اللغة واألسطورة والفن والدين 
ليس سوى وجوه مختلفة من هذا "الجهاز الرمزي" اإلدراكي، فهو يشكل الخيوط المتنوعة 

 .(2)بكة الرمزية، والنسيج المعقد للتجارب اإلنسانية مع العالمالتي تحاك منها الش
يكّرس كاسيرر جهوده الفكرية، لدراسة هذه الشبكة من العالقات الرمزية التي تؤطر 
فكر اإلنسان بعالقته بالمكان والزمان، اللذين يشكالن اإلطار الذي   تنفك منه الحقيقة، 

 .(3)المكان والزمانحتى إننا   نستطيع شيئًا إّ  في ظل 
فالحيوان ليس لديه صورة عقلية أو فكرية عن المسافة، إنما تقتصر عالقته 
بما يسميه كاسيرر "بالمسافة الحسية"، بينما يصل اإلنسان وحده إلى إدراك 
"المسافة الرمزية"، فإذا كان اإلنسان أدنى من الحيوان فيما يتصل بالمسافة 

عّوض قصوره هذا بامتالكه لمفهوم )المسافة العضوية )مساحة العمل(، فإنه ي
الرمزية ـ المجردة(، التي تعّبد لـه الطريق إلى الوجهة الحضارية، وتنقله من "مسافة 
العمل" إلى "المسافة الرمزية"، بما فيها فكرة قداسة المكان والفكرة النظرية، والعلمية 

الميثولوجي للجانب للمكان والمسافة، أي المسافة الهندسية، أما عن اإلدراك 
القدسي للمكان، فهو   يختلف في معانيه الشعورية عن الشعور الديني تجاه 
المكان، إنما الذي يتغير فيه األشكال الطقوسية والعبادات، وأماكن العبادة، 
وعالوة على ذلك فإن المساحة التي تخص القداسة، في الميثولوجيا أوسع مما هي 

التوحيدي، ألن ما تدركه الميثولوجيا من قداسة/ نجاسة في الدين، و  سيما الدين 
يشمل العالم بأسره، فيتخذ إدراكها للعالم والمكان طابعًا فراسيًا، ويصبح عالمها 
عالمًا دراميًا، عالم أعمال وقدرات متصارعة، ومدركاتها مفعمة بالخصائص 

و غريب، العاطفية، فكل شيء عندها: خّير أو شّرير، صديق أو عدو، مألوف أ
. واعتمد الشعور (4)تشبه حالة إدراكنا، عندما نكون في حالة هياج عاطفي

التعاطفي الميثولوجي ـ األسطوري على توحيد الظواهر الكونية كلها، مع تقسيمه 
إلى مجالي: المقدس )الحرم( والمدنس )الشر(، و  يفتقر الدين لهذا الشعور 
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طف الديني من نوع مختلف عن التعاطف التعاطفي )وتعاطف الكل(، "إّ  أن التعا
. (1)السحري، واألسطوري، ألنه يفسح المجال لشعور جديد هو الشعور بالفردية"
 مع انبثاق الضمير الفردي الديني، الذي هو ركيزة اإليمان في ديانة التوحيد.

ويالحظ كاسيرر، من جانب آخر، زوال التضاد بين الشعور المتنامي بالفردية، 
لشعور الديني، طالما أن من أول واجبات األديان التوحيدية هي أن تكتشف وعمومية ا

العناصر الشخصية في المقدس واإللهي والجليل، فهذه األديان وليدة القوى األخالقية، 
التي ترتكز على معايير الخير والشر، فال يوجد عندها سوى ذات عليا واحدة، تنمو على 

ففي األفكار األسطورية عن )المقدس( تكون هذه القوى حساب قوى الميثولوجيا الملتبسة، 
األخالقية مجهولة تمامًا، إذ تستعمل فكرة )المايا(، أي )حيوية الطبيعة الروحية(، للد لة 
على المحرم )المقدس(، والمدنس معًا، دون أن تفصل بين نطاقيهما، أو مجاليهما، إذ 

تهما )بالتابو( الذي تتداخل فيه يتجسد المقدس والمدنس عند صاحب األسطورة بعالق
القداسة بالنجاسة، لذا يحاط بجو من الخوف والخطر، فلمسه اآلله/ التابو خطر، مثل 
لمس األشياء النجسة، وبذلك يصبح المقدس والمدنس على مستوى واحد، كما أن القداسة 

وحيدي على تأتي بالنتائج نفسها التي يأتي بها التلوث بالنجاسة، بينما يعمل الدين الت
 الفصل بين النطاقين: المنطقة المقدسة، واألخرى النجسة 
أو العادية، وإذا كان الحرام الميثولوجي مصدره الخوف من القوى الغاشمة، الملتبسة 
بالمكان والطبيعة، فالمتعالى في الدين هو الذي ينظم المقدس، فتصبح مصدره قوة 

يعرف كيف يمنع لكنه   يعرف كيف  حامية، صديقة لإلنسان، فالحرام في األسطورة
 .(2)يهدي، بينما الدين يخفف العبء، ويعطي الواجب الديني طابعًا إيجابيًا حراً 

 في علم االجتماع الديني واألنثروبولوجيا

يذهب عبد اللطيف الهرماسي مدرس علم ا جتماع إلى القول: "إننا ننطلق من 
ط بين التعالي والدنيوي، وبين اإللهي اعتبار المقدس الديني مستوى أو مجاً  يتوس

والبشري، والحياة الدينية لإلنسان تتحقق في وضع   تكون فيه ممكنة سوى التجربة غير 
 .(3)المباشرة للفوق طبيعي، بحيث يتوسط المقدس"

وهذا التعريف   يختلف عن ا قتراح الذي اعتمده علم ا جتماع الديني، فالظاهرة 
مجالين متعارضين  وركايم تقوم على افتراض ا نقسام الثنائي للعالم إلىالدينية كما عرفها د

ومتنافرين هما المقدس والدنيوي، وعلى هذا األساس صاغ تعريفه للدين بوصفه نسقًا 
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 . (1)متضامنًا من ا عتقادات والممارسات المتعلقة باألشياء المقدسة
اة الدينية"، إلى أن السمة المميزة للدين إذ أشار )دوركايم( في كتابه "األشكال األولية للحي

هي تقسيم العالم إلى مملكتين متعارضتين جوهريًا، األولى تحتوي على كل ما هو 
مقدس، واألخرى تحتوي على كل ما هو مدنس، ويشرح دوركايم ذلك بالقول، إن األشياء 

اء المقدسة المقدسة "هي تلك التي تحميها وتعزلها المحرمات"، و  ينحصر نطاق األشي
في الكائنات الشخصية، التي تسمى أرواحًا، لكنها تضم أيضًا "صخرة، شجرة، حصاة 
صخرية، منزً ، وباختصار أي شيء يمكن أن يكون مقدسًا". فمعيار التقديس يرتكز في 

. وقد جاء تعريف دور كايم هذا، متأثرًا (2)العالقات ا جتماعية، وليس في طبيعة األشياء
اتسون سميث الذي  حظ في دراسته للديانات السامية القديمة، أن األشياء بمساهمة روب

والكائنات المكرسة لآللهة، مثل المعابد تخضع عادة لعدد من المحظورات )التابو(، ومّيز 
بين ظاهرتي التكريس والحظر، رغم ما يجمع بين األشياء الممسوسة بالرجس، وبعض 

تحريم، ويعتقد الهرماسي، أن دور كايم صاغ األشياء المقدسة من خضوع لقاعدة ال
مفهومه للمقدس با عتماد على الغموض وا لتباس المحيط بد  ته، و  تنحصر 
المشكلة التي يثيرها تعريفه، في فكرة التعارض الجوهري بين المقدس والدنيوي، أو في 

ة المقدس، إذ ا متياز الذي يعطيه لقاعدة التحريم، بل تكمن في أطروحته عن ازدواجي
منذ أن اعتبر هذا األخير المقدس ينقسم إلى فئتين فرعيتين يشمل كل منهما على القوة 
الخّيرة كاإلله والمالئكة، وفي الوقت نفسه على القوة الشريرة الملوثة، يكون بذلك نفى 
القطيعة بين مجالي المقدس والمدنس، كما أن تصوره هذا للمقدس والمدنس، حسب 

تعارض مع فكرة المقدس في اإلسالم واليهودية، اللذين يفصالن بين الهرماسي، ي
. وأوضح جوزيف شلحت في كتابه "علم ا جتماع الديني"، المعنى نفسه، (3)المجالين

حين بين أن مساحتي الطاهر والنجس تتعارضان في التصور اإلسالمي للكون، كما 
لقرآن يستخدم الجذر )ح.ر.م( أبرز ازدواجية الحرام في هذا التصور، ألنه وجد أن ا

للتعبير عن الخطر الذي يمثله كالهما على الكائن العادي، والحرام يشملهما دون الخلط 
بينهما، وأن المؤمن مطالب باجتناب القوى الدنسة، وللسبب ذاته فإن مساحة القداسة 

لم، والطهارة، أو ما يدخل في عالقة مع التعالي أو يدل عليه، مفصول عن بقية العا
ويخلص إلى القول: "إن األشياء المحّرمة هي التي تكون في معزل عن غيرها   تختلط 
بها، ويحظر الدين على المؤمن، تحت طائلة العقاب الصارم، أن يقربها أو يمسها إّ  في 
بعض األحوال ا ستثنائية، وبعد استعدادات خاصة، فتكون العقائد الدينية رموزًا 
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عة األشياء المحرمة، وعن عالقاتها باألشياء المحللة، وما وتصورات تعبر عن طبي
الحفالت الدينية إ  تقاليد وطقوس يخضع لها المرء ويسير على منوالها في عالقته 
باألشياء المحرمة، والديانة تعلم المؤمنين بها التمييز بين هاتين الفئتين... كجعل أماكن 

 .(1)ام األعياد عن أيام العمل..."الصالة في منعزل عن أماكن العمل، وبفصل أي
قدم مارسيا الياد األنثروبولوجي الكبير ومؤرخ األديان، بحثًا شاماًل عن موضوع 
"المكان المقدس" و"المكان المدنس"، إذ خلص إلى نتيجة مفادها، إن أقدم صورة لعالقة 

ه على المكان اإلنسان بعالمه هي تلك العالقة المشعبة بالتعلق )بالمقدس(، وإضفاء معاني
والزمان، وبما يحتويه من معنى وقوة وغنى، وتقابلها عالقته المليئة بالنفور من "المدنس" 
العمائي، لدرجة يبدو فيها "أن المقدس هو عنصر في بنية الشعور، وليس مرحلة في 
تاريخ هذا الشعور، وعلى المستويات األكثر قدمًا من الثقافة، يظهر عيش الكائن البشري 

 .(2)ي حد ذاته عماًل دينيًا"هو ف
ففي القديم، كان كل سلوك، وكل طقس أو أسطورة، وكل معتقد، إنما يعكس عالقة 
اإلنسان بالقداسة، والنجاسة في المكان والزمان، وكانت مفاهيم التكون والمعنى والحقيقة، 

الطقوس  وحتى ا كتشافات التكنولوجية األولى، وكل الفعاليات الحياتية األخرى، تغلفها
الخاصة، وتنتج عالمًا من القيم، إلى درجة   يمكن معها تصور حياة إنسانية، مهما 
أغرقت في القدم، تخلو من الشعور الديني، بما يحمله من شعور بالقداسة والنجاسة تجاه 
الفراغ، لقد بقي اإلنسان غارقًا في خضم عالم موسوم بالقداسة والنجاسة، وكان كل ما 

المشاركة الفعلية بالقداسة التي توفرها لـه مشاركته في طقوس البدايات  يصبو إليه هو
التكوينية للعالم، أو في إعادة تمثيله ألدوار الخلق األول عن طريق ممارسة الطقوس، 
وإعادة الرواية السردية األسطورية، إذ "ظل اإلنسان، طوال آ ف السنين يعمل طقسيًا، 

بين العالم األكبر والعالم األصغر... وهو إذ يفعل ذلك ويفكر ميثيقيًا في أوجه الشبه 
. فالعالم القديم كان يجهل "الفعاليات الدنيوية غير (3)فإنما يساهم في قدسية الكون"

المقدسة" فكل عمل يحمل د لة محددة، إنما يشارك على نحو ما في الضمان المقدس، 
ختلفة كا شتراك في القتال، وصوً  فبدءًا من أعمال القنص والصيد، مرورًا باألعمال الم

إلى النشاط الجنسي، تشترك جميعها، و تركز إلى الفعل المقدس األول البدئي، فكل 
حدث أو سلوك أو فعل إنما هو تمثيل أو محاكاة، عند األقدميين، لحدث ملحمي بدئي 

األول  مقدس أول، وأن تكرار النزاع بين البشر،   يتعدى أن يكون سوى محاكاة للطراز
من النزاع، وهذا ينسحب على قداسة األمكنة، فالممارسة الطقسية المرافقة لتشييد بناء ما، 

                                                 

 .55ـ  54شلحت. مصدر سابق. ص  )1( 
. ص 1986ميرسيا إلياد. تاريخ المعتقدات الدينية. ترجمة. عبد الهادي عباس. جزء أول. دار دمشق.  )2(

81/87. 
 .5. ص 1990د األبدي. ترجمة حسيب كاسوحة. وزارة الثقافة. دمشق مرسيا إلياد. أسطورة العو  )3( 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 ـ  15ـ 

إنما هي تكرار للبناء األسطوري األول، كذلك فاآلثار الفنية إنما هي تقليد من الدرجة 
الثانية للروائع الفنية األولى، إذ   يغدو أي موضوع من الموضوعات أو فعاًل من 

 (1)واقعيًا إّ  بمقدار ما يحاكي، أو يكرر نموذجًا أولياً األفعال 
وعلى هذا األساس، فإن بناء مقام ديني، أو معبد، هو تكرار لعملية الخلق اإللهي 
للكون، أو تقليد لها،   لكون المعبد يمثل الكون فقط، بل ألنه يمثل مختلف األدوار 

 ملية الخلق البدئية اإللهية.الزمانية أيضًا، وهو تمثيل من الدرجة الثانية لع
إذا انتقلنا إلى الديانة التوحيدية، فإن ا لتباس وا ختالط ينحسر، عندها، بين 
المقدس والمدنس، في الظواهر الكونية، وتتوضح معالم الحرام والحالل، فتبقى بعض 
األمكنة تمثل موقع القداسة عند المؤمنين، ألن تلك األمكنة تمثل صورة من الدرجة 

لثانية لمكان سماوي، وتصبح بعض حوادث التاريخ ذات د لة على رضا هللا، إن كانت ا
تحمل المسرة ألصحابها، وبعضها اآلخر يحمل الد لة على غضب هللا، إن كانت ذات 
طابع كارثي، كاألسر البابلي لليهودي، وسفر الخروج، فضاًل عن ذلك، فإن ديانة التوحيد 

مقولة اإليمان، الذي يقود إلى أعلى درجات الحرية، تلك أدخلت في التجربة الدينية 
الحرية المتمثلة في القدرة على التدخل في البنية اإلنطولوجية للكون، تلك الحرية التي 

 .(2)تصدر عن هللا، وفيها تلقى ضمانها وسندها
ونبهنا إلياد إلى أن اإللهي والمتعالي   يتجلى في صورته الخالصة المطلقة في 

نة التوحيدية، وإنما يظهر ما يدل ويرمز إليه، عبر وسائط ملموسة، وهو ما يفسر الديا
تعّدد األشكال التي ترمز إليه في األمكنة واألزمنة والطقوس، وهكذا، ففي اإلسالم يصبح 
الحج إلى الكعبة، والشعائر المكملة لـه جزءًا من اإليمان اإلسالمي، "فاهلل يحافظ على 

مطلقًا، ومحمد سيكون النبي المختار، ولكن، وكما في اليهودية  وضعه إلهًا وحيدًا،
 .(3)والمسيحية، فإن اإلسالم سينتهي إلى قبول عدد من الوسطاء والشفعاء"

تنتهي كارين ارمسترونغ األنثروبولوجية األمريكية الشهيرة، وعالمة األديان إلى 
فهي تقّرر أن الناس في العالم نتائج قريبة مما وصل إليه إلياد، في المقدمات والنتائج، 

القديم، يشعرون أنهم إذا لم تتوفر لهم إمكانية الحياة في ظل تلك الصلة مع القوة اإللهية، 
فسوف تصبح حياتهم غير محتملة، خالية من المعنى، وهو ما دفع هؤ ء الناس إلى عدم 

ومًا ما، فأزالت ا ستقرار إّ  في األمكنة التي أفصحت القداسة فيها عن ذاتها لهم ي
الحاجز الذي يفصل بين اآللهة والبشر، فالصخرة السامقة، والوادي السحيق، الذي يتسم 
بجمال خاص يمكن أن يفصح عن وجود القداسة، ألن من العسير إدراجه في سياق 
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الظواهر المحيطة به، فمظهره نفسه، كان يعبر لهم عن شيء آخر، وكانت عيون الناس 
يمة ترى أن الجبال التي تسمو هاماتها علوًا على األرض رموز في المجتمعات القد

للتعالي، فإذا تسنمها العابد، أحس أنه صعد إلى مستوى مختلف، يقع في منطقة وسطى 
 .(1)بين األرض والسماء

وهكذا، فما إن يشعروا بأنه بقعة ما قد أصبحت مقدسة، حتى يفصلوا بينها وبين ما 
ة أن التجلي اإللهي فيها يجعلها بنظرهم مركز الكون، حولها من بقاع دنيوية، لدرج

ويشعرون أنها تتيح لهم ا تصال باهلل، وهو اتصال ضروري لتكتسب حياتهم الهدف 
والمعنى، لذا لم يستقر الناس في القديم، اّ  في األماكن التي تمكنهم من هذا ا تصال، 

دولف أوتو، الذي رأى أن هذه وتستشهد أرمسترونغ بما توصل إليه المؤرخ األلماني رو 
األماكن المقدسة، يمكن أن تلقي في القلب الفزع والهلع، ولكنها كانت في الوقت نفسه 
ذات قدرة جبارة على اجتذاب الناس، وهي قدرة   تقاوم، ألن اإلنسان يرى منها ما يألفه 

ون أن في أعمق المستويات، وما يعد جوهر اإلنسانية جمعاء، فلم يكن البشر يتصور 
. فقداسة المكان، كما (2)مجتمعاتهم قادرة على البقاء، دون ا رتباط بهذه القوى الجبارة"

تقول أرمسترونغ، هي "من المبادئ التي تشترك فيها جميع الثقافات، واإليمان بها من 
فالناس وجدوا عندما أمعنوا النظر في العالم … العقائد الدينية األولى في حياة اإلنسان

تختلف اختالفًا جذريًا عن غيرها … هم، أن بعض األمكنة ُتشعر بسحر   يقاوممن حول
من البقاع، فكانت تلك النظرة تشكل موقعًا أساسيًا في رؤيتهم للعالم، وتضرب بجذورها 
إلى مستويات أعمق كثيرًا من مستوى العقل الواعي، بل إن العقالنية العلمية لم تستطع 

. وتخلص (3)تشغله الجغرافية المقدسة بصورة كاملة"أن تشغل الموقع الذي كانت 
أرمسترونغ في أبحاثها إلى نتيجة مفادها، "أن اإلخالص لمكان مقدس يكاد يمثل ظاهرة 
إنسانية عالمية"، فمؤرخو األديان يعتقدون، أنه من أقدم تجليات الدين في جميع 

طة   عالقة لها الثقافات، إذ وضع الناس ما يسمى بالجغرافية المقدسة وهي خري
بالخريطة العلمية للعالم، لكنها ترسم صورة الحياة الباطنية، حتى يصبح ما على األرض 

 .(4)من مدن وغياض وجبال رموزًا للحياة الروحية"
و حظت أرمسترونغ، أن تجربة اإلحساس بالقداسة هذه، ذات ضروب متنوعة، 

ي، أو بالسكينة، أو بالهلع، أو فهي قد توحي بالخوف، أو بالرهبة، أو بالثراء النفس
بضرورة القيام بعمل أخالقي معين، ألنها تمثل لونًا أكثر اكتماً  وأرفع شأنًا من الوجود، 

                                                 

 .31ـ 30كارين أرمسترونغ. القدس. ص )1( 
 .33ـ  32المصدر نفسه. ص  )2( 
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  بد منه  ستكمال ذات اإلنسان ورغباته، ومن ثم هي قادرة على إطالق عواطف 
سان يعتبر جائحة من عقالها، بفعل غنى الرموز التي تحملها في جنباتها، إذ كان اإلن

الرمز   ينفصل عن الحقيقة التي يمثلها، فتمتع الرمز الديني بالقدرة على إدخال 
العابدين في عالم القداسة، "ولم يكن أحد على مر التاريخ يستطيع أن يخبر القداسة 
مباشرة، اللهم إّ  عدد بالغ الضآلة من األفذاذ، فكان على اإلنسان أن يدرك القداسة من 

خر... وكان الناس مثاًل يخبرون القداسة من خالل إنسان ما.. أو أرض خالل شيء آ
مقدسة، وكان المكان من رموز القداسة األولى وأكثرها انتشارًا، إذ كان الناس يرون 
القداسة في الجبال والغياض والمدن والمعابد... وكان اليهود والمسيحيون والمسلمون وما 

 .(1)مز للقداسة"يزالون يرون في القدس مثل هذا الر 
وأشارت أرمسترونغ، بالتوافق مع إلياد، إلى أن الطقوس التي يؤديها الناس في 
المكان المقدس، إنما هي صورة أخرى من صور محاكاة األرباب، والدخول إلى عالم 
الوجود األكمل، وهذه األسطورة، أي إعادة الزمن البدئي، ذات أهمية أساسية لفهم قداسة 

، أو لقداسة المعبد، ألنه ينظر إليهما أحيانًا كنظير ألصل سماوي، "فإذا أي مدينة مقدسة
قام اإلنسان بمحاكاة الصورة السماوية القديمة للمعبد في السماء، فربما استطاع أن يحيل 

 .(2)المعبد بيتًا للرب هنا على األرض"

 . جالل القدس2

في أنها صارت الملتقى  لقد انفردت القدس من بين كل المدن، واألمكنة في العالم،
الروحي ألبناء الديانات اإلبراهيمية، وصعيدهم المقدس. وتتميز الرؤية اإلسالمية للقدس 
عن رؤية الديانتين المسيحية واليهودية، في أنها تحتضن الجغرافية المقدسة لِكال الديانتين 

لى أرضها الجليلة، هاتين، وتظهر التبجيل لكل ما ُيذّكر بأنبيائهما، وما تركوا من آثار ع
حيث حمل اإلسالم نظرة منفتحة على اآلخر الديني، باعتباره جزءًا رئيسيًا من تاريخ 
الوحي الواحد، ورأى في األديان التي سبقته، إحدى تجليات وحي إلهي واحد، يأتي هو 
ليشكل ذروة اكتماله، وخاتمة لـه، ويصبح الوحي الذي ُأنزل على محمد، تبعًا لهذه 

 متّممًا لرسالة من سبقه من األنبياء،  النظرة،
 قولوا آمنا باهلل وما ُأنزل على إبراهيم و إسماعيل وإسحاق ويعقوب واألسباط وما أوتي

 موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم،   نفرق بين أحد منهم، ونحن لـه مسلمون 
 (.136)البقرة: 

لكل األنبياء: إبراهيم وداوود من هنا أتى تعظيم المسلمين لألديان السماوية، و 
وسليمان، وموسى وعيسى، كما غدت آثارهم في القدس موضع تبجيلهم الدائم، فقد ذكر 
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سورة من سوره، إذ قّدم اإلسالم نفسه على أنه اكتمال اليهودية،  27القرآن إبراهيم في 
وا، قل بل وقالوا كونوا هودًا أو نصارى تهتدوالمسيحية، وعودة إلى األصل اإلبراهيمي 
(، فكان اليهود والنصارى، تبعًا 135)البقرة:  ملة إبراهيم حنيفًا وما كان من المشركين

 .(1)لذلك مسلمين إبراهيميين
وينتسب محمد )ص( إلى العائلة النبوية اإلبراهيمية، إبراهيم وإسماعيل وإسحاق 

القول: "كيف  ويعقوب وانتهاًء بعيسى بن مريم، ولعل هذا ما دفع لوران غاسبار إلى
نعجب إذا أصبحت القدس مدينة إبراهيم، وداوود وسيمان وزكريا ومريم ويسوع عزيزة 

 .(2)على المسلمين"
تمحورت جغرافية اإلسالم الروحية حول البيت الحرام والمسجد النبوي، وبيت 
المقدس، في وحدة روحية شاملة، توحد بين المدن الثالث: مكة، المدينة، القدس 

 وينية داخل قداستها، التي تشكل فيها مكة نقطة المحرق.كعناصر تك
ويهدف هذا البحث إلى جالء الجانب الرمزي للقدس بالنسبة للمسلمين، وكشف 
معانيها الروحية اإلسالمية، وجملة المعاني التي أسبغها عليها المسلمون في متون 

ى في طريقة تعبيرهم عن مروياتهم المقدسة في القرآن، والحديث، وأيضًا التاريخ، كما تجل
تعلقهم بالمدينة المقدسة، وفي األساليب التي بجلوها بها، دون أن نتقصى التمييز ما بين 
"الصحيح" في تلك المرويات، و)المنحول(، ألننا نهدف إلى تبيان الروابط الروحية 
"الفعلية" التي ربطت المسلمين ببيت المقدس، وقلبه المسجد األقصى، فيكون منهجنا 
أقرب إلى طرائق األنثروبولوجيين، منه إلى منهج المحّدثين، أو المفسرين، وسنقسم هذا 
البحث إلى ثالثة محاور، يتعلق أولها في الكشف عن صلة المسلمين الروحية في بيت 
المقدس، وموقعها الراسخ في جغرافيتهم الروحية المقدسة، وفي األشكال التي أظهروا فيها 

بر تاريخهم الطويل. ويتعلق ثانيهما بالكشف عن موقع القدس في تعلقهم الروحي بها ع
التاريخ الروحي والقومي للعرب المسلمين، أما المحور الثالث، فيتعلق بتجربة الصوفيين 
المسلمين الروحية مع المسجد بالمسجد األقصى، وأشكالهم التعبيرية، والطقسية التي 
 مارسوها حوله، كتعبير عن مدى جاذبيتها 

 روحية لهم.ال

 

و  يسعنا في هذا التمهيد، سوى العودة قلياًل إلى التاريخ، لمعرفة الخطوط الكبرى 
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التي مرت بها المدينة في تاريخها الطويل، فقد أجمع المؤرخون على أن الكنعانيين هم 
أول من سكنها، حيث بدأوا في عمارتها منذ األلف الثالث قبل الميالد، على التالل 

عين سلوان، وفي الجنوب الشرقي من الحرم القدسي، ويحيطها ثالثة أودية،  الغربية من
وادي سلوان، وادي النار، وادي الربابة، ويفصل األخير ما بين جبل صهيون وتل أبي 

 ثور، والثالث: الوادي أو الواد.
وتوسعت المدينة، فيما بعد، حتى اتصلت بالمرتفع الذي بني عليه الحرم القدسي، 

يسميه األوروبيون جبل موريا، واتصلت أيضًا بجبل أكر الذي تقع عليه كنيسة  وهو الذي
القيامة، وجبل زيتا القريب من جبل الساهرة، وجبل صهيون في الجنوب الغربي للقدس 
القديمة، وأطلت عدة جبال على مدينة القدس، في مقدمتها، جبل المكبر في جنوبها، 

عنه( عند فتحه القدس، وسّمي بجبل المكبر الذي دخله عمر بن الخطاب )رضي هللا 
ألن عمر كّبر فيه عند وصوله، وجبل الطور وجبل الزيتون، الذي صعد منه المسيح إلى 

 .(1)السماء
وأطلق الكنعانيون على المدينة اسم )أورشليم(، قبل أن يدخلها داوود بأكثر من ألف 

دق كان أول من اختطها، عام، بمعنى )مدينة السالم(، ويذكر المؤرخون أن ملكي صا
وهو من الملوك اليبوسيين المشهور بحبه للسالم، ولذلك لقب بملك السالم، وجاء اسم 

، وسالم هو اسم إله السالم الكنعاني، بينما (2)المدينة )مدينة السالم(، أي )أور ـ سالم(
واليونانيون  "أور" تعني )المدينة( باللغة السومرية، وهكذا ذكرها التوراة باسم "أورشليم"،

Hierorlyma  واألوربيون المعاصرونJerusalem(3). 
وسّماها داوود عند دخولها )مدينة داوود(، حيث تعايش اليهود مع اليبوسيين 
الكنعانيين، وبنى ابنه سليمان )عليه السالم( معبد الهيكل على موضع اشتراه من 

صور، برئاسة المهندس اليبوسيين، وأشرف على بنائه مهندسون فينيقيون من مدينة 
وتمثل اليهود الثقافة الكنعانية حتى إنهم  (4)حيرام )سفر الملوك األول ـ ا صحاح التاسع(

اعتمدوا، في البداية، الموسيقيين والمغنيين الكنعانيين، في الهيكل، ثم إن التوراة يذكر 
وربما كان "صهيون" اسمًا للقدس، وهو اسم الحصن اليبوسي الذي استولى عليه داوود، 

هذا ا سم مشتقًا من العربية "صهوة"، بمعنى أعلى الجبل، أو من العبرية بمعنى األرض 
 .(5)الجافة
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يحّدد غاسبان مساحة هيكل سليمان )عليه السالم( بثالثين مترًا، ستين ذراعًا طوً ، 
وعشرين ذراعًا عرضًا، ويقال إنه أقيم على قسم من الصعيد الذي بنى عليه المسجد 

، غير أنه سرعان ما انقسمت مملكة داوود الصغيرة إلى كيانين: يهودا حول (1)ألقصىا
 720القدس، والسامرة حول نابلس، ثم ما لبث أن ُقضى على مملكة السامرة في عام )

ق.م(، وفي القرن السادس قبل الميالد على مملكة يهودا، ثم تتالى على حكم القدس 
ومان، وخالل هذه الفترة الطويلة، تّم عمارة الهيكل، وهدمه البابليون والفرس واليونان والر 

ق.م، ثم أعيد بناؤه في العهد  587مرات عدة، وكان أولها التدمير البابلي لـه في 
الروماني على يد هيرودت، الوالي الروماني على القدس، بطريقة أوسع وأضخم من 

ن، والفريسون اليهود، وفي األصل، وإلى هذا الهيكل صعد المسيح، حيث حاربه الصديقو 
، (2)م هدم تيطوس هيكل هيرودت هذا، ودمر أسوار مدينة القدس اليبوسية70ربيع عام 

م( على أن يقيم على 138ـ  117ثم أعاد تهديم ما تبقى منه ومن آثار مادريان الوثني )
ها أنقاضه معبدًا لجوبيتر، وأصدر أمرًا بمنع دخول اليهود إلى المدينة، بعد أن سّما

 .(3))إيليا( على اسمه
ولقد استمر تنفيذ أمر هادريان بمنع اليهود من دخول القدس خمسة قرون، بعد أن 
أكد عليه اإلمبراطور قسطنطين الذي أعلن المسيحية دينًا لإلمبراطورية، إلى أن ألغاه 
العرب المسلمون بعد الفتح العمري، الذين أطلقوا على المدينة اسم )القدس( و)بيت 

قدس( والقدس الشريف، فأعادوا إليها ما ظنوه التسمية القديمة التي أطلقتها عليها الم
، فدخلت بيت المقدس منذ الفتح العمري، في قلب التاريخ (4)المالئكة في قديم الزمان

 الروحي والزماني للجماعة العربية ـ اإلسالمية، بطريقة   فكاك عنها.
 

 

 

 الفصل األول

 ةجغرافية القدس الروحي
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يصدر التعلق الروحي للمسلمين بالقدس عن دمجه العميق للمثلث المؤلف 
من مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وبيت المقدس داخل جغرافية اإلسالم الروحية 
المنجذبة بقوة نحو البيت العتيق، البيت الحرام، الذي يشير المعتقد اإلسالمي إلى 

ه ابنه إسماعيل، واألساس في هذا التصور أن أن إبراهيم أبا األنبياء قد بناه، ومع
المسجد الحرام يتبادل الموقع المركزي مع القدس )المسجد األقصى(، في وحدة 
عضوية ما بين تكويناتها الثالثة، إذ إن هناك في المتخيل اإلسالمي وحدة عميقة 
ما بين أطراف الجغرافية المقدسة اإلسالمية، وهو ما عبر عنه ماسينيون بقوله: )

من مسلم مؤمن يقبل التنازل عن الخليل، و  عن القدس خصوصًا، وهي ثالث 
الحرمين )بين مكة والمدينة(، إن أورشليم القدس هي نقطة تالقي اإلسالم الذي 
ولد في الصحراء العربية وتالحمه مع اإلنسانية العالية، إنها منطلق وبرهان في 

ًا في أثناء إسرائه في المعراج نحو صحة مشيئة هللا إلى إبراهيم الذي دفع محمد
هذا "الهيكل السحيق"، الذي كان آنئذ حسب تفكيره "محراب زكريا، وقد أصبح فيما 
بعد المسجد األقصى، كما أنه سيصبح قبلة اإلسالم األخيرة، ويحل بذلك محل 
مكة )الكعبة( في آخر الزمان، فال يمكن لإلسالم أن يتنازل عن األقصى من دون 

 .(1)للنبي"التنكر 
وهذا يعكس التصور اإلسالمي لوحدة األصل اإلبراهيمي في األديان السماوية 
الثالثة، ولعل ا عتقاد الراسخ بتلك المنظومة الجغرافية المقدسة، وهو ما دفع المسلمين 
إلى أن يجعلوا جميع األضرحة واألبنية المقدسة في العالم اإلسالمي تحاكيها رمزيًا. وقد 

لوحدة بين مكة )المسجد الحرام(، والمدينة المنورة )المسجد النبوي(، والقدس تجلت تلك ا
)المسجد األقصى(، في الكثير من المعاني والرموز التي أسبغها المسلمون على تلك 

 األماكن المبجلة.
 

ولعل اإلسراء والمعراج أول تجسيد لوحدة تلك المنظومة الجغرافية، فكانت استعادة 
اهيم الخليل إلى الكعبة )مكة(، ومنها إلى الخليل، حيث كانت رحلة لرحلة النبي إبر 

إبراهيم إسراًء أرضيًا سبقت رحلة "إسراء" النبي روحيًا من البيت الحرام إلى المسجد 
األقصى، ومنه عرج إلى السماء، وليتمم بذلك قوس القدسية لرحلة جّده إبراهيم من 

. (2)ة من المسجد الحرام إلى األرض المباركةاألقصى إلى البيت الحرام، برحلته المعاكس
كما أنها، في الوقت الذي ربطت فيه ما بين رسا ت التوحيد من إبراهيم إلى محمد، فقد 
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شدت الوثاق بين األماكن المقدسة لديانات التوحيد، وكأنها أرادت أن تعلن، حسب سيد 
 .(1)قطب، بوراثة محمد لرسا ت األنبياء السابقين جميعاً 

سبحان الذي أسرى بعبده لياًل من المسجد الحرام إلى د ذكرت اإلسراء اآلية وق
 (،1)اإلسراء: المسجد األقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير

ولقد اختلف المفسرون حول ما يعنيه اإلسراء والمعراج، وكما قال أبو الفداء: واختلف 
كان رؤيا صادقة، فالذي كان عليه الجمهور، كان بجسده،  أهل هللا هل كان بجسده أم

 وذهب آخرون إلى أنه كان رؤيا صادقة.
ولكن أسرى بروحه"،  وروي عن عائشة أنها كانت تقول: "ما فقد جسد رسول هللا 

ومنهم من "جعل اإلسراء إلى بيت المقدس جسدانيًا، ومنه إلى السموات السبع، وسدرة 
 .(2)المنتهى روحانيًا"

ويروي شداد بن أوس أن النبي وصف رحلته: "فانطلقت بنا )أي البراق( تهوي، 
تضع حافرها حيث أدرك طرفها حتى بلغنا أرضًا ذات نخل، فأنزلني، فقال: صليت 
بيثرب )المدينة( وطيبة، فانطلقت بنا يقع حافرها حيث أدرك طرفها، فقال: انزل، فنزلت، 

تدري أين صليت؟ قلت: هللا أعلم، قال: صليت فقال صل، فصّليت، ثم ركبنا فقال: أ
قبلة ببيت لحم، حيث ولد المسيح بن مريم، ثم انطلقت بي حتى دخلنا المدينة فأتى 

 .(3)المسجد )المسجد األقصى(، فربط بها الدابة، فصليت في المسجد حيث شاء هللا"
المقدسة، هكذا. ربطت هذه الرحلة )اإلسراء( ما بين أطراف الجغرافية اإلسالمية 

مكة والمدينة والقدس، وما جاورها مثل بيت لحم التي ولد فيها عيسى بن مريم، وأيضًا ما 
 يّذكر بالنبي موسى، وداوود تعبيرًا عن وحدة الوحي النبوي.

 آ ـ اإلسراء والمعراج

 وستتجلى وحدة الوحي أكثر ما تتجلى في المعاني التي يذخر بها "المعراج"، 
عن أبي سعيد الخدري عن النبي، أنه صعد "عارجًا إلى السماء إذ يروي ابن إسحاق 

السابعة، والتقى في أثناء عروجه األنبياء السابقين "ففي السماء األولى التقى بآدم، وفي 
الثانية التقى بعيسى بن مريم ويحيى بن زكريا، وفي الثالثة بيوسف بن يعقوب، وفي 

ران، وفي السادسة بموسى بن عمران، وفي الرابعة بإدريس، وفي الخامسة بهارون بن عم
، ومما لـه د لة (4)السابعة، وعلى عتبة "سدرة المنتهى" "تعرف على أبيه إبراهيم الخليل"
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رمزية أيضًا على هذه الوحدة، هي ما يروى عن أن النبي صلى باألنبياء جميعًا في 
دة الوحي من المسجد األقصى، أي في قلب القدس، فعّبر هذا الحدث رمزيًا عن وح

جهة، وعن وحدة المنظومة الجغرافية المقدسة، من جهة أخرى، فيروي ابن مسعود عن 
النبي )ص( قوله: "... ثم مضينا حتى أتينا بيت المقدس، ونشرت لي األنبياء من سمى 

. وينقل (1)هللا ومن لم يسم، فصليت بهم، غير أولئك الثالثة عيسى وموسى وإبراهيم"
بويًا عن أبي حاتم، يذكر فيه أن جبريل قدم النبي على جميع من في السيوطي حديثًا ن

المسجد، "فصليت بهم، فلما انصرفت قال جبريل: يا محمد أتدري من صلى خلفك؟ قلت 
، وهو ما يرفع شأن القدس من جهة، ويؤكد (2) ، قال: صلى خلفك كل نبي بعثه هللا"

مدًا خاتم األنبياء جميعًا، ومتمًم وحدة الوحي من جهة أخرى، وترسيخًا لفكرة أن مح
لرسا تهم، كما أن صعود النبي من على صعيد القدس، من فوق الصخرة التي في 
المسجد األقصى، إلى سدرة المنتهى يضفي المزيد من القداسة والرفعة على المسجد، 

 وعلى المدينة.

 ب ـ ِقدَم تاريخهم الروحي وتبادل مواقعهم 

رافية الروحية أيضًا، في اشتراكها بصفة "القدم" في وتتجسد وحدة أطراف الجغ
الزمان، إلى درجة أن قدسيتها تستبق زمان بنائها على أيدي البشر، بل إن بعض آثارها 
تبدو لبعض المسلمين وكأنها ذات مصدر سماوي، حيث يجري الحديث على أصل 

فضاًل عن أن سماوي للحجر األسود )الكعبة(، وللصخرة الشريفة )المسجد األقصى(، 
تبادل كل من مكة والقدس لموقع القبلة، فبعض المرويات تتحدث عن أن المسجد 
األقصى، والكعبة شيدتهما المالئكة، قبل أن تبنيهما يد الزمان، من هنا، فإن قداسة 
موقعهما سابقة لبنائها من قبل البشر، أو النبيين، تروي عائشة عن النبي قوله: "إن مكة 

، وعظَّم حرمته، خلق مكة وحفها بالمالئكة قبل أن يخلق أي شيء من بلد عظَّمه هللا
األرض يومئذ كلها بألف عام ووصلها بالمدينة، ووصل المدينة ببيت المقدس، ثم خلق 

 .(3)األرض كلها بعد ألف عام خلقًا واحدًا"
 ومما لـه د لته في هذا السياق، حديث رواه أبو ذر الغفاري، قال: "قلت لرسول هللا

 :أي مسجد وضع على وجه األرض أوً ؟ قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال :
، والحال أن األربعين سنة هنا، إنما (4)بيت المقدس. قلت: كم بينهما؟ قال: أربعون سنة"
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تنتمي إلى زمن قدسي، و  تختلف قداسة مكان المسجد النبوي في المدينة، وقدمه، من 
ركب ناقة،  لمسجد الحرام، إذ يروي ابن إسحاق أن النبي حالي المسجد األقصى، وا

وأرخى لها الزمام، وهو يدخل المدينة في هجرته إليها، والناس تدعوه إلى النزول عندهم، 
فيقول لهم: "خّلوا زمامها فإنها مأمورة" أي أن هناك قوى علوية تقودها، "حتى انتهت إلى 

بعمارة مسجده  ، فكان أن أمر النبي (1)موضع مسجده اليوم، فبركت على باب مسجده"
هناك، وهو ما يشير إلى أن قداسة المكان سابقة لبنائه، وأن اختياره تم بأمر علوي، كما 

 عندما بنى القواعد للمسجد الحرام،  أن إبراهيم 
وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم 

( فإنما بناه تبعًا للنموذج السماوي الذي بنته المالئكة من قبل، ويذكر ابن 127: )البقرة
هشام في كتابه )التيجان(: "إن آدم لما بنى الكعبة أمره هللا بالسير إلى بيت المقدس وأن 

، ويذهب اإلمام أبو العباس القرطبي في تفسيره بأنه يجوز أن (2)يبنيه فبناه، ونسك فيه"
 .(3)هم الذين بنوا بيت المقدس بعد أن بنوا البيت الحرام بإذن هللا يكون المالئكة

 واعتبر شهاب الدين المقدسي، أن ما ذهب إليه القرطبي، إنما يتفق مع اآلية
 إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركًا وهدى للعالمين  آل عمران(، وفي المقابل(

 ة القدس، كاآلية القائلة: إن هناك الكثير من اآليات المشيرة إلى قداس
ونجيناه ولوطًا إلى األرض التي باركنا فيها للعالمين  :(.71)األنبياء 

كما أن بعض الروايات اإلسالمية تتحدث عن أصل سماوي للحجر األسود، 
وللصخرة المشرفة، يروي الغزالي عن الترمذي حديثًا نبويًا ]أن الحجر األسود ياقوتة من 

، (5)، ويروى عن عبد هللا بن عمر قوله: "إن الركن والمقام من الجنة"(4)يواقيت الجنة[
وفي ضوء هذه الرؤية الرمزية للمكان المقدس، ترى الرؤية اإلسالمية أيضًا، أن صخرة 
بيت المقدس تصدر عن نموذج سماوي، مصدره الجنة، كحال الحجر األسود، فيروي 

ى بقعة من بقع الجنة فلينظر إلى بيت ابن عباس قول النبي )ص(: ]من أراد أن ينظر إل
 .(6)المقدس، وبيت المقدس من جنة الفردوس[

يقول: سيد البقاع بيت  وُروي عن علي بن أبي طالب أنه قال: ]سمعت رسول هللا 
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، فضاًل عن رواية عمر بن الخطاب (1)المقدس، وسيد الصخور، صخرة بيت المقدس[
ره في األرض، وأن بيت المقدس مقّدس في "أن الحرم محرم في السموات السبع بمقدا

 .(2)السموات السبع بمقداره في األرض"
لقد تواترت المرويات، وتكاثرت، وكلها تشير إلى أن للمسجد الحرام، والمسجد 
األقصى ما يوازيهما في السماء، وليست القدس ومكة في المنظومة الرمزية اإلسالمية 

يومئ كل منهما إلى اآلخر ويستبطنه، ودفعت مكانين منفصلين، بل صعيد مقدس واحد، 
تلك الرؤية لجغرافية المسلمين المقدسة إلى أن يذهب المفسرون إلى استخدام المعاني من 

والتين اآليات القرآنية، التي تكرم تلك األماكن، وتوحدها، في اآلن نفسه، كاآلية 
بأنه طور  فسر أبو هريرة( في3ـ  1)التين:  والزيتون* وطور سنين* وهذا البلد األمين

 سينا، والزيتون يرمز إلى مسجد بيت المقدس، وهذا البلد األمين يعني
 مكة المكرمة. 

يذهب هذا التفسير الرمزي لوحدة الصعيد المقدس اإلسالمي إلى ذروته، مع تمثل 
 تبادل البيت الحرام، والمسجد األقصى لمهمة "القبلة"، فإن كانت القدس قبلتهم األولى إلى
أن نزل الوحي اإللهي بتوجيه المسلمين وجوههم صوب المسجد الحرام، فإن القدس تأخذ 
موقع القبلة في نهاية الزمان، يوم النشور، يوم الحشر والنشر، فتزف الكعبة بجميع ما 

 .(3)فيها إلى بيت المقدس، ومعها جميع مساجد األرض
رام بيت المقدس فينقادان وروى كعب حديثًا ]  تقوم الساعة حتى يزور البيت الح

، ويعبر هذا التناقل (4)إلى هللا جميعًا، وفيهما أهلوهما، والعرض والحساب ببيت المقدس[
لوظائف القبلة، وأوبة جميع المساجد في النهاية إلى بيت المقدس، عن الوحدة البدئية 

 الجوهرية القدسية ما بين المساجد الثالثة، ومدنها.
في أداء صالتهم شطر )المسجد األقصى(، في القدس،  ابتدأ المسلمون دعوتهم

يؤدون ركعتين قبل طلوع الشمس وركعتين قبل غروبها على ملة إبراهيم، مستقبلين بيت 
، فالقدس تبعًا لالعتقاد اإلسالمي كانت قبلة جميع األنبياء "فلم يبعث هللا منذ (5)المقدس

 .(6)مقدس"هبط آدم على األرض نبيًا إ َّ قبلته صخرة بيت ال
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كان يجمع في صالته ما بين القبلتين،  وأشارت بعض األحاديث إلى أن النبي 
يصلي وهو بمكة، نحو بيت المقدس والكعبة بين  فحسب ابن عساكر، كان رسول هللا 

فكانت القدس  (1)يديه، وبعدها هاجر إلى المدينة ستة عشر شهرًا، ثم ُصرف إلى الكعبة"
ة العهد المدني، قبلة المسلمين، فكان النبي يصلي في البيت في العهد المّكي، وبداي

الحرام، في العهد المكي، ويتلو القرآن فيه، إ َّ أنه أمر المسلمين التوجه بصالتهم نحو 
القدس، ربما ليظهر تميز اإلسالم عن العقائد الوثنية التي تمأل برموزها البيت الحرام، 

ركز الروحي ألهل الكتاب، عالمة على استمرار فكان توّجه المسلمين شطر القدس، الم
إلى المدينة ظل يوجه صالته نحو بيت المقدس، إلى  دين الوحي، ثم بعد هجرة النبي 

فلنولينك قبلة أن أتاه األمر اإللهي، بنقل وجهة صالته إلى الكعبة، وذلك باآلية 
)البقرة:  م شطرهترضاها، فول وجهك شطر المسجد الحرام، وحيث ما كنتم فولوا وجوهك

144.) 
ولقد وصفت أرمسترونغ هذا التغيير على أنه عالمة على عودة المسلمين إلى 
عقيدة إبراهيم األصلية قبل انقسامها نتيجة تشرذم اليهود والمسيحيين إلى طائفتين 
متناحرتين، ومّثل محاولة  ستعادة وحدة مفتقدة، يمثلها البيت الحرام، الذي أعاد بناءه 

 .(2)يم، المسلم الحقإبراه
وقد أضاف المتخيل اإلسالمي الكثير من المعاني التي تؤكد عمق الوحدة التي 
تربط أطراف الجغرافية الروحية اإلسالمية، بعد أن يؤكد على جاذبيتها الروحية، فيروي 
أبو هريرة عن الّنبي قوله: ]  تشد الرحال إ َّ إلى ثالثة مساجد: المسجد الحرام، 

، فقد عّمق المسلمون الصالت الوحدوية بين تلك (3)هذا، والمسجد األقصى[ومسجدي 
)األمكنة( المقدسة، كتلك التي تخيلوا وجودها ما بين عين زمزم في مكة، وعين سلوان 
في القدس، فرووا عن النبي جملة من األحاديث عن وحدتهما، واتصالهما العميقين، وعن 

 ة، فيروي خالد بن معدان عن تبادل وظائفهما، وبقرابتهما الحميم
، وانطالقًا من (4)قوله ]زمزم وعين سلوان التي ببيت المقدس من عيون الجنة[ النبي 

 هذا التصور التوحيدي ما بين سلوان وزمزم، ومن ورائهما القدس ومكة، يقول
 أبو العالء المعري: 

 وبعين سلوان التي في قدسها
 

 طعم يوهم أنه من زمزم 
                                                  

 .214شهاب الدين المقدسي. مصدر سابق. ص  )1( 
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إلمام أحمد بن حنبل أم عبد هللا: "من أتى بيت المقدس فليأت محراب وعن زوجة ا
، ويذهب المتخيل الرمزي (1)داوود، فليصل به وليسبح في عين سلوان، فإنها من الجنة"

اإلسالمي في تصوره للوحدة ما بين بيت المقدس والبيت الحرام إلى أن "سفينة نوح طافت 
 .(2)المقدس أسبوعًا، ثم استقرت على الجودي" بالبيت الحرام أسبوعًا، ثم طافت ببيت

وبيت المقدس هو أحد البيوت المقدسة الثالثة عند المسلمين، التي يتضاعف فيها 
قال: ]الصالة في المسجد الحرام  أجر الصالة، وهو ما يرويه أبو الدرداء أن الرسول 

مقدس بمائة ألف صالة، والصالة في مسجدي بألف صالة، والصالة في بيت ال
، وأيضًا هو أحد المساجد الثالثة التي تحرسه المالئكة، وهو ما (3)بخمسمائة صالة[

يتحدث عنه علقمة عن عبد هللا بن عمر عن النبي، أنه قال: ]هلل أمالك: ملك موّكل 
 .(4)بالكعبة، وملك موّكل بمسجدي، وملك موّكل في المسجد األقصى[

 ج ـ رموز إجالل القدس

ه قبلة المسلمين عن القدس إلى مكة من مكانة القدس وقلبها لم يبدل نقل اتجا
الروحي: )المسجد األقصى( في الضمير الديني اإلسالمي، بل رأى التصور اإلسالمي 
أن "القبلة" ستعود إليه في نهاية الزمان، فقد بنته، تبعًا لحديث مسند إلى ابن عباس، 

، والمسجد (5)يه نبي أو أقام فيه ملك["األنبياء، ]ما فيه من موضع شبر إ َّ وقد صلى ف
 األقصى، كما يذكر )الحديث( أحد ثالثة بيوت مقدسة ُتشدُّ إليها الرحال.

وأحيانًا نجد بعض المرويات اإلسالمية، ترفع من شأن إجالل القدس، لتتقدم على 
المدينة المنورة، رغم الترتيب الثالث لبيت المقدس في المنظومة الجغرافية الروحية 

إلسالمية، فعن عمران بن حصين ]قلت يا رسول هللا ما أحسن المدينة، قال كيف لو ا
: وكيف  ، وكل ما فيها يزار رأيت بيت المقدس، فقلت: أهو أحسن؟ فقال النبي 

ويزور، وُتهدى إليه األرواح و  ُتهدى روح ببيت المقدس إ َّ إلى هللا، الذي أكرم المدينة 
ا فيها حي، وأنا فيها ميت، ولو  ذلك ما هاجرت من مكة، فإني )يثرب( وطّيبها بي، وأن

 .(6)ما رأيت القمر في بلد قط إ  وهو بمكة احسن[
وقد ذاعت في األدب الشعبي اإلسالمي، رؤية مسيانية تبشر بعودة المسيح في 
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آخر الزمان، في القدس، ويقضي على المسيح الدجال، أو األعور الدجال، وقد استندت 
لبشارة( على جملة من األحاديث المنسوبة إلى النبي، تجعل من القدس أرضًا هذه )ا

للمحشر والنشر، فلقد روى اإلمام أحمد بن حنبل وابن ماجة عن ميمونة مو ة الرسول: 
لما قيل له: افتنا في بيت المقدس، قال: أرض المحشر، والمنشر، إئتوه  ]أن النبي 

. ويروى أن الصحابي عبادة بن الصامت )ت (1)ة[فصلوا فيه فإن الصالة فيه كألف صال
م( أنه قام على سور بيت المقدس الشرقي ـ بعد الفتح العمري ـ فبكى، فسأله 654هـ، 34

. وتحضر (2)أنه رأى جهنم" بعضهم "ما يبكيك يا أبا الوليد؟ قال: من هنا أخبرني النبي 
واستمع يوم ، كتفسيرهم لآلية هذه المعاني نفسها، عند تأويلهم لبعض اآليات القرآنية

( بأن المنادي هو إسرافيل، "ينادي من بيت 41)ق: ينادي المناد من مكان قريب
. وعن عبد هللا بن عمر )ت (3)المقدس بالحشر، وهو )أي بيت المقدس( وسط األرض"

فضرب بينهم بسور لـه باب م( قال: "إن السور الذي ذكره هللا في القرآن: 684هـ،  65
( هو سور بيت المقدس 13)الحديد:  نه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذابباط

 .(4)الشرقي، باطنه الرحمة، أي المسجد، وظاهره قبله العذاب: وادي جهنم"
ثم اكتملت هذه الصورة بحزمة من األحاديث المروية عن النبي، تركز على قيامة 

المسيح إمامهم، ويقتل الدجال المسيح في القدس، حيث يجتمع المسلمون هناك، ويكون 
 الذي يسانده سبعون ألفًا من اليهود، وهو ما يتجلى في رواية أم شريك بنت 
أبي العكر، التي تسأل النبي: ]يا رسول هللا أين المسلمون )آنئذ(؟ قال: ببيت المقدس، 
ذا وإمام المسلمين يومئذ رجل صالح، فإذا كبَّر ودخل في الصالة نزل عيسى بن مريم، فإ

وراءه، فيضع عيسى يده بين كتفيه،  رآه الرجل )الصالح( عرفه فيرجع يستقدم عيسى 
ثم يقول له: تقّدم فصل، فإنها لك أقيمت، فيصلي بهم، فإذا انصرف قال عيسى: افتحوا 
الباب، فيفتحوه ووراءه الدجال، ومعه سبعون ألف يهودي كلهم ذو سالح وسيف، فإذا 

ذوب الرصاص في النار، وكما يذوب الملح في الماء. ثم ذاب كما ي نظر إلى عيسى 
يخرج هاربًا فيقول عيسى: إن لي فيك ضربة   تفوتني بها، فيدركه عند باب هللا الشرقي 

فيمأل المسيح بعدها األرض عدً  بعد أن ملئت جورًا، "فترتفع الشحناء  (5)فيقتله"
ن الذئب في الغنم فال يأكلها. ويمأل والبغضاء" حتى تلقى الوليدة األسد فال يضرها. ويكو 

. فضاًل عن ذلك فإن اإلقامة في القدس، بحد ذاتها، تكتسب في (6)األرض من السلم[
المرويات اإلسالمية رمزية مقدسة، فيروي اإلمام أحمد ابن حنبل، عن ذي األصابع، 
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ببيت المقدس، قال: ]قلت يا رسول هللا، إن ابتلينا بعدك بالبقاء، أين تأمرنا، قال: عليك 
. بل ذهب بعضهم إلى (1)فلعله أن ينشأ لك ذرية يغدون إلى ذلك المسجد ويروحون[

تحبيذ البدء بالحج إلى بيت الحرام، انطالقًا من بيت المقدس، ففي حديث رواه، أبو 
داوود، وابن ماجة "من أهّل بحجة أو عمرة من المسجد األقصى إلى المسجد الحرام غفر 

 .(2)م من ذنوبه وما تأخر"هللا لـه ما تقد
وهناك الكثير من المرويات اإلسالمية، التي ترّسخ في المتخيل اإلسالمي، الرفع 
من جالل القدس في الضمير اإلسالمي، كاقتران ذكر بعض األنبياء بجغرافية القدس، 

كّلم هللا في أرض بيت  فانطالقًا من القصص القرآنية، يتحدثون عن "أن موسى 
في بيت المقدس، ورد هللا على سليمان ملكه  اب هللا على داوود وسليمان المقدس، وت

في بيت المقدس، وبّشر هللا زكريا بيحيى في بيت المقدس، وسخر هللا لداوود الجبال 
والطير في بيت المقدس، وكان األنبياء يقربون القرابين ببيت المقدس، وأوتيت مريم 

 ف في الشتاء ببيت المقدس، وولد فيه عيسى فاكهة الشتاء في الصيف، وفاكهة الصي
كما تعلم في المهد هناك، وأنزلت عليه المائدة في أرض بيت المقدس، وماتت مريم، 

 .(3)ودفنت فيها"
 

وقد اكتسبت أرض المسجد األقصى، بما فيها الصخرة المشرفة، باإلسراء والمعراج، 
ة الصخرة، و سيما أن الصخرة قدسية عميقة، فذكروا الكثير من المرويات تشيد بجالل

كانت، حسب ا عتقاد اإلسالمي، هي النقطة التي عرج بها النبي إلى سدرة المنتهى، 
 فصارت روحنة الصخرة جزءًا من المخيال الرمزي اإلسالمي.

وتأتي السردية الرمزية اإلسالمية لترسخ من قداستها، فعن فضل بين عياض، 
يت الحرام( قالت الصخرة: "إلهي لم أزل قبلة عبادك يقول: "لما صرفت القبلة )إلى الب

حتى إذا بعثت خير خلقك )النبي محمدًا( صرفت قبلتهم عني؟ قال: أبشري، فإني واضع 
 .(4)عليك عرشي، وحاشر إليك خلقي، وقاض عليك أمري، وناشر منك عبادي"

حت وفي حديث مسند إلى كعب يقول: ]ما من نقطة عين عذبة إ َّ ومخرجها من ت
، بل يذهب حديث إلى اعتبار الصخرة مركز العالم، ففي حديث (5)صخرة بيت المقدس[

أجاب عن  روى مقاتل: "صخرة بيت المقدس وسط الدنيا"، وفي رواية أخرى، إن النبي 
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سؤال عبد هللا بن سالم عن سبب تسمية مسجد األقصى بالمسجد األقصى: بـ ]ألنه وسط 
 .(1)قص[الدنيا   يزيد شيئًا و  ين

ويذهب المخيال اإلسالمي، إلى رفع موقع الصخرة عن األرض، وما هذا ا رتفاع 
المادي إ  رمزًا لرفعتها الروحية، واقترابها الرمزي إلى السماء، فيروى عن الكلبي أن 
الصخرة "هي أقرب األرض إلى السماء بثمانية عشر مياًل، وروي عن علي بن أبي 

ة: "إن المكان القريب إلى السماء هو صخرة بيت طالب، وعن ابن عباس وحذيف
 .(2)المقدس"

كما أن الصخرة اقترنت بالذاكرة اإلسالمية بحدث جليل للغاية، وهو حادث 
)الفداء(، أو التضحية بالرغم من ذهاب أغلب المفسرين إلى أن ابن إبراهيم المراد 

بعضهم اآلخر، رأى بالتضحية به هو إسماعيل، وأن مكان التضحية يقع في مكة، فإن 
أن المكان الذي حدثت عليه التضحية هو الصخرة الشريفة حيث اختارها إبراهيم الخليل 

  لتكون مكانًا ليضحي عليها بولده، والذي تم استبداله باللحظة األخيرة بكبش سمين
بإرادة إلهية، فشكل ذلك )الحدث الجليل( األصل التكويني لعيد األضحى المبارك عند 

، بتسمية ذات مغزى "العيد الكبير"، والذي يقع فيه موسم الحج، في هذا العيد (3)ينالمسلم
وفديناه تنحر فيه الخراف استعارة رمزية للحادث التأسيسي ذاك، ويذكره القرآن في اآلية 

 .(4)(107)الصافات:  بذبح عظيم
 

 
 

 الفصل الثاني

 تكريس جالل القدس في التاريخ

 
 

تعلقهم بالقدس، وإجاللهم لها، عبر عالقتهم التاريخية بها أبرز العرب المسلمون 
م، إلى يومنا هذا، إن كان في الصور 639هـ  17منذ بداية الفتح العمري لها في عام 
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التي نثروها عنها في كتاباتهم، وتأليفهم، ومروياتهم المختلفة، وهو ما تجلى بشكل خاص 
تكريسهم لهذا الجالل با عتناء بها،  في المؤلفات المخصصة لـ "فضائل القدس"، أو في

بالعمارة فيها، والتقّرب إليها بالعبادة أو الهجرة إليها، واإلنفاق على مرافقها المختلفة، حتى 
 صارت دّرة المدن، تنجذب إليها القلوب من كل صوب.

 آ ـ التقرب من القدس

مختلفة، إن لقد جسد المسلمون منذ الفتح العمري تعلقهم الروحي بالقدس بأشكال 
كان بتشييد عمارتها، و  سيما العناية ببناء المسجد األقصى وما حوله، أو ا تجاه 
للتقرب منها، أو البدء بالحج منها إلى مكة، والسكنى بها وتكريس إسالميتها بشتى 

 الطرق.
لم تبدأ عالقة العرب بالقدس بالفتح، إنما تكرست إسالميتها منذ ذلك التاريخ، رغم 

الواسعة التي ُتركت ألصحاب الديانات التوحيدية لممارسة عبادتهم فيها، ومثلما الفسحة 
 يقول روجيه غارودي:

م لم يكن العرب من وصل إلى فلسطين، وإنما هو اإلسالم... إذ 638))في عام 
أن العرب كانوا في فلسطين منذ أكثر من ثالثة آ ف عام. أي منذ الهجرات السامية 

الجزيرة العربية، تلك التي كانت تجوب أرجاء الهالل الخصيب من األولى القادمة من 
 .(1)عموريين وكنعانيين وعرب، من ذوي أصل أثني واحد وأسرة لغوية واحدة((

ولم تكن واقعة الفتح، في المخيال اإلسالمي، سوى تجسيد لنبوءة نبوية سابقة على 
ما قبل الزمان، من هنا يحضر الواقعة نفسها، وكجزء من التاريخ الماورائي المخطط لـه 

)الفتح( في الضمير اإلسالمي تصديقًا لوعد نبوي مسبق بهذا الفتح، واكتسب ا نتصار 
اإلسالمي على بيزنطة شكاًل رمزيًا يومئ إلى أسباب علوية وإلى إرادة هللا بنصر دينه 

 الحق.
ى عن فالوعي الرمزي اإلسالمي وضع فتح القدس في قلب الرؤية النبوية، فُيرو 

قام شداد  م(، أنه "لما دنت وفاة رسول هللا 6590هـ  58شداد بن أوس الخزري )ت 
ما قلقك يا شداد؟ فقال: يا رسول هللا  بن أوس ثم جلس، ثم قام ثم جلس، فقال النبي 

ضاقت بي األرض، فقال: أ  إن الشام سيفتح إن شاء هللا، وبيت المقدس سيفتح إن شاء 
 .(2)دك من بعد أئمة بها إن شاء هللا"هللا، وتكون أنت وول

ومن هنا أيضًا ما ينسب إلى النبي قوله: ]أيها الناس أريد الروم[ لكن المنية 
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فاجأته، فأكمل أبو بكر الصديق وصيته، وراح يستنفر العرب من أجل فتح الشام وليس 
 .(1)بيت المقدس وحده، فجهز أربعة جيوش من أجل ذلك[

ين إثر استيالئهم على دمشق، صوب القدس، حيث جمع لذا توجهت أنظار المسلم
أبو عبيدة بن الجراح أمراء المسلمين للتشاور معهم، فسألوا عمر حول توجههم إلى 
القدس أم إلى قيسارية، فكانت نصيحة علي بن أبي طالب، حسب الرواية اإلسالمية، 

ى أبي عبيدة، جاء إلى عمر أن يكون التوجه إلى فتح بيت المقدس، فأومأ عمر بكتاب إل
بالسير إلى بيت المقدس، وإن هللا سبحانه وتعالى  فيه "قد أشار ابن عم رسول هللا 

يفتحها على يديك"، وحالما استقبل قادة الجيش الكتاب "فرحوا بمسيرهم إلى بيت 
 .(2)المقدس"

وذكر الواقدي، أنه ما نزل أحد من المسلمين إلى القدس، إ َّ وكبر وصلى ودعا 
نصر، وكان كّل أمير، كما يقول الواقدي، "يريد أن يفتح على يديه )بيت المقدس( بال

فيتمتع بالصالة فيه، والنظر إلى آثار األنبياء، ولما أضاء الفجر أذَّن، وصَلت الناس 
يا قوم، ادخلوا األرض المقدسة التي كتب هللا لكم صالة الفجر، فقرأ يزيد بن أبي سفيان 

إن األمراء أجرى هللا على ألسنتهم في تلك الصالة أن قرؤوا هذه اآلية  فيقال: و  ترتدوا
. وُيظهر مدى تعلق المسلمين الوجداني بالقدس، بطريقة ارتدت (3)كأنهم على ميعاد واحد"

ارتدت فيه عملية ا ستيالء عليها جاذبية رمزية قدسية، وتجسيدًا لنبوءة ما ورائية، وهو 
ريخية العربية، عن موقف صفرونيوس بطريرك القدس، ما يتأكد فيما روته السردية التا

عندما يئس المدافعون عن المدينة من استمرار المقاومة، فهو قد أدرج النبوءة اإلسالمية 
بفتح القدس، في قوله لهؤ ء المدافعين الذين ألحوا عليه بتسليم المدينة، حيث يذكر "أننا 

ذي يفتح األرض في الطول والعرض هو نجد في العلم الذي ورثناه عن المتقدمين أن ال
الرجل األسمر األحور المّسمى عمر صاحب نبيهم محمد، فإذا كان قد قدم فال سبيل 
لقتالهم.. و بد لي أن أنظر إليه وإلى صورته، فإذا كان إياه عمدت إلى مصالحته، وإن 
 كان غيره   ُتسلم إليه قط، ألن مدينتنا   تفتح إ َّ 

 .(4)على يده"
كذا أصر صفرونيوس، في مفاوضاته مع أبي عبيدة بن الجراح، على مجيء وه

عمر بن الخطاب، حتى يتأكد إن كانت صفاته تتوافق مع ما جاء في ما ورثوه عن 
المتقدمين "ليفتح لـه البلد"، ولعل إصرار صفرونيوس على مجيء عمر نفسه لتسليمه 

رمزي، بأن تصبح القدس بحوزتهم طبقًا القدس، قد فّسره المسلمون بما يتوافق مع وعيهم ال
                                                 

 .45، 44عارف باشا العارف القدس، دار المعارف بمصر، دون تاريخ، ص  )1( 
 .229الواقدي، فتوح الشام، الجزء األول، بيروت دار الجيل، دون تاريخ، ص  )2( 
 .231، 23المصدر نفسه، ص  )3( 
 .232المصدر نفسه، ص  )4( 
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للوعد اإللهي، فيسرد المؤرخون المسلمون حكاية قدوم عمر، وتسّلمه مفاتيح القدس، بعد 
أن أعطي بطريركها عهدًا، ُسّمي فيما بعد "العهدة العمرية"، جاء فيه حسب رواية 

ؤمنين أهل إيليا الطبري: "بسم هللا الرحمن الرحيم، هذا ما أعطي عبد هللا عمر أمير الم
من األمان، وأعطاهم أمانًا ألنفسهم، وألموالهم، ولكنائسهم، وصلبانهم،. وسائر ملتها، أن 

 .(1)  تسكن و  تهدم، و  ُيكرهون على دينهم..."
ويبدو أن عمرًا قد تعهد للبطريرك، نزوً  عند إلحاحه، باستمرار منع اليهود من 

 يعكس موقفًا مسبقًا لدى الخليفة، والمسلمين من دخول القدس، على الرغم من أن هذا  
اليهود، أصحاب الكتاب، بل إن بعض الروايات اإلسالمية األخرى تنفي صحة تعهد 
عمر بمنع اليهود، وعلى كل حال، فالواقع التاريخي كما يشير غاسبار، قد أبان أن 

ودية والمسيحية، الفاتحين احترموا ممارسات الطقوس الدينية، واألماكن المقدسة اليه
، ويذكر بعض المؤرخين، أن عمر اعتذر (2)احترامًا تامًا وضمنت لهم حرية العبادة

لبطريرك القدس عن قبول طلبه بحرمان اليهود، "معتذرًا بأن القرآن قد حدد ما ألهل 
الكتاب وما عليهم، وليس فيه شيء يسمح بهذا، لكنه تعهد بأ  يدخل أحد من اليهود إلى 

 .(3)أو يسكن في حاراتهم" مقدساتهم
هذا التوجه يعكس الموقف اإلسالمي بوصفه دينًا جامعًا، يتضمن ا عتراف 
بديانات أهل الكتاب، ذات األصل اإلبراهيمي، ويتجاوز نزعة اإلقصاء واإلبعاد الديني 
لآلخر التي سادت في المرحلة البيزنطية من تاريخ القدس، ويذهب بعضهم إلى أن عمر 

َصت لهم المنطقة  دعا سبعين عائلة من طبرية لالستيطان في بيت المقدس، وُخصِّ
الواقعة حول بركة سلوان في الركن الجنوبي من الحرم. وسمح لهم بتشييد معبد عرف 
"بالكهف" قرب الجدار المساند الذي يعتقد أنه كان موجودًا في األقبية أسفل الدكة، وسمح 

امه المسلمون وسموه المسجد العمري على أرض لهم بالصالة في مسجد المدينة الذي أق
الحرم، وتم توظيف اليهود والمسيحيين حراسًا وخدمًا في الحرم، لقاء إسقاط الجزية 

 .(4)عنهم
وقد أشار المؤرخ ميخائيل السرياني المعروف بالتقوى، إلى أن المسلمين "لم 

 .(5)ليونانيون يضطهدوا أحدًا بسبب إعالنه عن عقيدته، وذلك خالفًا لما فعله ا

                                                 
، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف، 3لرسل والملوك، جالطبري أبو جعفر جرير، تاريخ ا )1(

 .609، ص 1961مصر 
 .56، ص 1969لوران غاسبار، تاريخ فلسطين، منشورات وزارة الدفاع السورية، دمشق  )2( 
 .92شراب، مصدر سابق، ص  )3( 
ومحمد عناني، سطور، كارين أرمسترونغ، القدس مدينة واحدة، وعقائد ثالث، ترجمة فاطمة نصر  )4( 

 .393ـ  392، ص 1998القاهرة 
 .126غارودي، مصدر سابق، ص  )5( 
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تحّكم تلّهف المسلمين لاللتصاق بالرموز والمعاني المقدسة الراسخة في خيالهم، في 
طريقة سلوكهم وهم يعبرون مدينة اإلسراء والمعراج، والقبلة األولى، وأرض المحشر 
والمنشر، فكان أول عمل قام به عمر هو السعي لمعرفة مكان المسجد األقصى، 

، فسار مع أربعة آ ف من رجاله، إلى أن عرج منها النبي  والصخرة الشريفة التي
وصل مكان الحرم الشريف، ففوجئ أن الرومان حولوه إلى موقع للزبالة، تتجمع فيه 
األقذار، فنظر عمر وتأمل يمينًا وشماً ، ثم قال: "هللا أكبر، هذا والذي نفسي بيده مسجد 

أنه أسرى به"، ثم بسط عمر رداءه، وبدأ  داوود عليه السالم، وقد أخبرنا رسول هللا 
 .(1)يكنس الزبل المتراكم على أرض الحرم

وشرع الخليفة عمر، بعد أن أتم تنظيف أرض الحرم، ببناء مسجد يصلي فيه 
المسلمون، وتتحدث الروايات أن عمر قد سأل كعب األحبار، وهو يهودي قد أسلم: "أين 

( خلف الصخرة، فتجمع القبلتين فيه، قبلة ترى أن نجعل المسجد؟" فقال )كعب األحبار
موسى وقبلة محمد، فقال عمر: "لم تنس اليهودية يا أبا إسحاق... وقال قوم، نبني 
المسجد وتصير الصخرة في القبلة، فقال عمر:   بل نبني المسجد وتصير الصخرة في 

الصخرة،  ، رافضًا اقتراح كعب بناء المسجد شمال(2)آخر المسجد، فبنى عمر المسجد"
بحيث تكون الصخرة في مرمى سجودهم باتجاه الكعبة، وكان إجالل القدس قد فرض 
نفسه على الجميع، حتى إن بالً  مؤذن الرسول الذي توقف عن األذان منذ وفاة النبي 

 وافق هنا، في حضرة المسجد الذي أقامه عمر، على األذان، إذ قال لعمر: "يا أمير ،
ن ألحد بعد رسول هللا المؤمنين، أما وهللا  لكن سأطيعك اليوم، في هذه  ما أردت أن أؤذِّ

ر أذان بالل بأيام النبي، وبقدسية المكان معًا، ولهذا فعندما قال (3)الصالة وحدها" . فذكَّ
بالل: "هللا أكبر، خشعت جلودهم، واقشعرت أبدانهم، ولما قال: أشهد أن   إله إ  هللا 

 .(4)ى الناس بكاًء شديدًا"وأن محمدًا رسول هللا، بك
كان دخول المسلمين إلى القدس يمثل عودتهم إلى مدينة آبائهم في العقيدة، وعودة 
الصلة بقبلتهم األولى، وتذكيرًا لهم باألنبياء الذين ترّسخ ذكرهم في المدينة، وشكل ذلك 

الحرم فرصة لهم لُيظهروا تبجيلهم المناسب لها، فبدأوا ذلك في بناء مسجد على أرض 
الشريف، وكان مبنى المسجد خشبيًا متواضعًا، يتماشى مع مبدأ التقشف الذي طبع 

 . (5)أخالق المسلمين األوائل
                                                 

القاضي مجير الدين الحنبلي، األنس الجليل بتاريخ القدس والخليل قسم أول )نسخة في المكتبة الوطنية  )1(
 .237بحلب(، قسم أول، ص 

قسم أول، حققه أحمد رمضان شمس الدين السيوطي، اتحاف األخصى بفضائل المسجد األقصى،  )2(
 .187ـ  177، ص 1982أحمد، القاهرة، 

األزدي، محمد بن عبد هللا، تاريخ فتوح الشام، تحقيق عبد المنعم عبد هللا عامر، مؤسسة سجل العرب،  )3(
 .257/ص 1970القاهرة 

 .239الواقدي، مصدر سابق، ص  )4( 
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تجلى تبجيل المسلمين لمدينة القدس، في نوعية الرجال الكبار، الذين انتدبوا ليكونوا 
، وانتدب (1)قادة المدينة، ومشرفين على شؤونها، فأقام عمر عليها يزيد بن أبي سفيان

. وعين الصحابي عبادة بن الصامت (2)سالمة بن قيصر للصالة فيها بالنيابة عنه
 .(3)قاضيًا عليها

جذبت القدس إلى زيارتها الكثير من الصحابة والتابعين، والعباد، للتعبد فيها، 
والتبرك في مشاهدها، وبعضهم فضل اإلقامة فيها، وأحيانًا حبذوا الموت والدفن في 

،  عتقادهم بأنها أرض المحشر والمنشر، وقد حرص المؤرخون، وأصحاب أطرافها
المدونات التاريخية البلدانية، على ذكر  ئحة األسماء التي زارت مدينة القدس، فهناك 

هـ(، وبالل بن رباح مؤذن الرسول )ت 18عمر بن الخطاب، وأبو عبيدة بن الجراح )ت 
الذي روى حديث إنها )أرض المحشر  هـ(21هـ(، ودخلها خالد بن الوليد )ت 19

هـ( زوجة النبي، وصعدت طور زيتا وقالت:  50والمنشر(، وزارتها صفية بنت حيي )ت 
من هنا يتفرق الناس يوم القيامة إلى الجنة وإلى النار، ودفنت في البقيع. وزارها 

 هـ( وعمر بن العاص 55الصحابي سعد بن وقاص )ت 
هـ( وأبو هريرة )ت  20(، وعياض بن غنم )ت 36 هـ(، وسليمان الفارسي )ت51)ت 
 هـ(، الذي روى:   تشد الرحال إّ  إلى ثالثة مساجد" وعبد هللا بن عمر 59
 ، (4)هـ(، وأقام بها معاذ بن جبل ثالثة أيام، والكثير من التابعين، واألتقياء74)ت
 

امة شاسعة حول ومن مظاهر اهتمام الخليفة الراشدي الثالث عثمان، أنه بنى حديقة ع
 .(5)بركة عين سلوان

 ب ـ تبجيل القدس في الخالفتين األموية والعباسية

هـ، بل  40لم يتوقف ا هتمام بالقدس، مع انتهاء حقبة الخالفة الراشدية في عام 
اتصلت مظاهر تبجيلها طول التاريخ اإلسالمي، إلى يومنا هذا، وإن اتخذت لها أشكاً  

ة بن أبي سفيان، الخليفة األموي األول، أن يستقبل مبايعيه ومواقف، فلقد حرص معاوي
، وقام بالصالة في أثناءها عند جبل الجلجلة، أو جبل الصلبوت، (6)من الناس في القدس

                                                 
 .393ـ  392سه، ص المصدر نف )1( 
 .50العارف، مصدر سابق، ص  )2( 
 .396ـ  395أرمسترونغ، مصدر سابق، ص  )3( 
 ، وأيضًا شهاب الدين المقدسي، مصدر سابق، 236ـ  234الحنبلي مصدر سابق، ص  )4(

 .356ـ  355وأيضًا شراب، ص  302ـ  301ص      
 .396أرمسترونغ، مصدر سابق، ص  )5( 
، ص 1969ى الحسيني، عروبة بيت المقدس، مركز أبحاث منظمة التحرير، بيروت د. إسحاق موس  )6(
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، ولقد تولى األمويون الخالفة إثر انشقاق كبير بين (1)وصلى أيضًا عند قبر السيدة مريم
هنا يظن بعضهم أنه قد تم إعادة بناء عشرات  المسلمين، فنقلوا خالفتهم إلى الشام، ومن

، مثل الحديث الذي ُيروى عن زيد بن ثابت عن (2)لتشمل الشام األحاديث النبوية للنبي 
 .(3): ]طوبى للشام، إن مالئكة الرحمن باسطة أجنحتها عليهاالنبي 

واٍل  لقد حرص األمويون على أن يولوا القدس أميز القادة األمويين، وأن يكون لها
، ولكن أميز ما قدمه األمويون، هو تشييدهم للجامع األقصى، (4)وقاٍض خاصان بها

ومسجد الصخرة، والحرم، بطريقة   مثيل لها في التاريخ اإلسالمي، فقد بدأ عبد الملك 
هـ(، لسعة علمه وفقهه ومعرفته لمكانة القدس، في بناء أسوارها، 86ـ  65بن مروان )

مارة بجوار الحرم. وتوج أعماله التبجيلية تلك، ببناء مسجد قبة وبواباتها، ودار اإل
الصخرة، وأشرف بنفسه على بنائه، وخصص لبنائها "خراج مصر على مدى سبع 

. وكان لعظمة البناء المشيد، ومشهديته الباهرة، أن اعترف "العباسيون (5)سنين
 .(6)بمأثرته"

ي تاريخ العمارة اإلسالمية، امتزج وبالفعل، امتازت قبة الصخرة بتصميمها الفريد ف
في روعتها الهندسية الذوق العربي باألسلوب البيزنطي، حيث اشترك في عمارتها بناة 
من العرب والبيزنطيين، تحت إشراف رجاء بن حيوية أحد العلماء المسلمين، جليس عمر 

على  بن عبد العزيز، ويزيد بن سالم المقدسي، فهي قد شيدت فوق الصخرة الشريفة،
ساحات الحرم الشريف، بتشكيل ثماني، هو أقرب األشكال إلى النمط الدائري، المعبر 
عن الالنهائية.. واستخدموا الحرف العربي، لغة القرآن، في زخرفة الفسيفساء، فتبعث 

 .(7)الصفاء الروحي
واعتاد العرب المسلمون منذئذ، استعمال الحرف العربي، في التزيين، وفي إبراز 

 240ه، فغطت الكتابة على الجدران الداخلية والخارجية للمثمن، التي يبلغ طولها جماليت

                                                 

 ،1983، 24عبد العزيز الدوري، فكرة القدس في اإلسالم، مجلة شؤون عربية، بيروت، عدد  )1( 
 .141ص  

، ، حققه مصطفى محمد عمارة، مطبعة مصطفى البابي الحلبي4اإلمام المنذري، الترغيب والترهيب، ج )2(
 حيث يجمع ثمانية عشر حديثًا من فضائل الشام. 63ـ  59، ص 1969مصر 

 .148ـ  47الدوري، مصدر سابق، ص  )3( 
 .148ـ  47الحنبلي، مصدر سابق، ص  )4( 
شهاب الدين أبو محمد بن تميم المقدسي، مثير الغرام إلى زيارة القدس والشام، تحقيق أحمد الخطيبي،  )5(

 .241ن تاريخ، ص دار الجليل، بيروت بدو 
 .144ـ  143الدوري، مصدر سابق، ص  )6( 
نبيه العاقل، الموسوعة الفلسطينية، الجزء الثاني، المجلد ثاني، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت  )7(
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فوق الصخرة ، وُكّرست النقوش التي تعلو األقواس واألروقة الداخلية للقبة، المشيدة (1)متراً 
 لآليات القرآنية التي ترد على الفكرة القائلة بأن هللا اتخذ ولدًا، وتحذر 

ريم رسول هللا وكلمته* ألقاها إلى مريم وروح منه* فآمنوا باهلل إنما المسيح عيسى بن م
ورسله* و  تقولوا ثالثة* انتهوا خيرًا لكم، إنما هللا إله واحد سبحانه* أن يكون لـه ولد، لـه 

واستحوذ البناء  (2)(171)النساء  ما في السموات وما في األرض، وكفى باهلل وكياًل....
مين، ووجد فيه المتعبدون رمزًا للطريق الواجب سلوكه لالرتقاء المهيب على أفئدة المسل

الروحي، وأرشدتهم رموز القبة إلى المراحل التي من الواجب سلوكها للوصول إلى 
الحقيقة الجوهرية لإلسالم، فمدخل المسجد ذو القاعدة المثمنة األضالع، بقبته الدائرية، 

ّبة الشاهقة المكسوة بالذهب، فيشبهها الرائي يبدو كأنه يمثل العبور إلى السماء، أما الق
بجبل من نور علوي، أو شمس ساطعة، تنقل المشاهد بأضوائها المتأللئة إلى أرفع 

 المشاهد سموًا، ويدعوه إلى عالم جديد، يوحي إليه بوحدة هللا األزلية.
لهذا كله جذب مسجد الصخرة، المتعبدين، واألتقياء، والصوفية، الذين تحلقوا 

م(، فقد استأنف 715ـ  596لها، بزواياهم، ومدارسهم، أما الوليد بن عبد الملك )ت حو 
نشاط والده في تكريس إسالمية القدس، فأنجز بناءه )المسجد األقصى( على الهضبة 
القدسية نفسها، التي ُأقيم عليها مسجد الصخرة، وإلى الجنوب من هذا األخير، على 

الحرم بناه أيضًا الوليد ليحضن داخله المسجد وقبة الطريق الجنوبي من الحرم، وهذا 
. ولقد أطلق المسلمون اسم "المسجد األقصى" على الحرم وما بداخله من (3)الصخرة

 المسجد األقصى، ومسجد الصخرة.
 

ويعتقد أن )مسجد األقصى( احتفظ قسمه األوسط بترتيبه األصلي، رغم عاديات 
بيين، والمسجد مؤلف من جناح مركزي عريض الزمن، وما أصابه من أضرار زمن الصلي

تحده أقواس ترتكز على أعمدة، وعلى جانبيه جناحان، وفي صدر المسجد جناح مصالب 
ضخم تقف عليه قبة في وسطه، وأضيف إليه اثنا عشر جناحًا على طرفي األجنحة 

، وهناك وترتكز قبة المسجد على أعمدة عند مفترق األروقة المتفرعة (4)المركزية الثالثة
تشابه كبير بين األعمال التزيينية المنفذة في المسجد األقصى وتلك المنفذة في قبة 

 .(5)الصخرة
وقد أقيم الحرم الشريف بطريقة، تجعله يحيط كسياج بالمسجد وقبة الصخرة وغيرها 
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مترًا  280من المنشآت، ويشرف الحرم على سهل اللطرون من جهة الشرق، ويبلغ طولـه 
مترًا في الغرب،  491مترًا في الشرق و 462مترًا في الشمال و 310، وفي الجنوب

ويقوم على رواق يرتكز على أعمدة مربعة الشكل. يمكن الدخول إليها من أبواب كثيرة، 
كان عددها عند تأسيسه خمسين، بقي منها زمن الحنبلي، آخر العهد المملوكي، خمسة 

، أو المكان المحاط بالحرم مائة وواحد ، وتبلغ مساحة المسجد األقصى(1)عشر باباً 
 .(2)وأربعون ألف متر مربع

وبجوار الحرم شيدت، في عهد الوليد، الكثير من األبنية العامة، تبركًا بالجوار، 
كان أكثرها فخامة قصر اإلمارة، المكون من طابقين، وشيدت سلسلة من المباني بمحاذاة 

، مع بناء حمامات عامة، وهو ما دفع الجدار الغربي للحرم، مهيئة لنزول الحجاج
أرمسترونغ، إلى التساؤل إن كان الوليد قد اعتزم جعل بيت المقدس عاصمة لإلمبراطورية 

 اإلسالمية!
م( الخالفة، تمت مبايعته في 717هـ ـ 99ولما ولي سليمان بن عبد الملك )ت 

سجد بيت القدس، ودأب سليمان على التردد إليها، وكان يطيل الجلوس في صحن م
 .(3)المقدس، مما يلي الصخرة، يستقبل الوافدين إليه هناك

لم يقتصر إجالل القدس على األمويين وحسب، بل شمل هذا اإلجالل عامة 
المسلمين بما فيهم المتشيعين ألبناء علي بن أبي طالب، فقد شاع في الوسط اإلسالمي أن 

 هـ(،61ن الحسين بن علي )ت الدماء نزفت تحت أحجار بيت المقدس، يوم قتل األمويو 
فيروي البيهقي عن ابن شهاب أنه في صبيحة قتل الحسين لم ُيرفع حجر في بيت 

، ثم (4)المقدس إّ  وجد تحته دم. واألمر نفسه حدث يوم قتل والده علي بن أبي طالب
بعد أن تولى الخالفة العباسيون، ونقلوا مركزها إلى بغداد بدً  من الشام، بقوا على 

لقهم بالقدس، بل حاولوا استثمار قدسيتها ليضفوا على سلطتهم الشرعية، فأشاعوا حديثًا تع
، ولقد (5)نبويًا يقول "يخرج من خراسان رايات سود   يردها شيء حتى ُتنصب بإيليا"

حرص العباسيون أن يوّلوا على فلسطين أمراء من البيت العباسي، أو بعض الشخصيات 
، وحرص الخليفة المنصور على (6)غالبًا فلسطين بدمشق أو مصرالمقربة منهم، وألحقوا 

 م(، وفي عام 757هـ ـ 141زيارة القدس مرتين، في عام )
م(، وأعاد بناء الحرم الشريف بعد أن هدم الجانب الغربي والشرقي زلزال 771هـ ـ 154)
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تعمير م، وأمر ب780م(، كما زار الخليفة المهدي بن المنصور عام 776هـ ـ 161عام )
م(، فبنى المسجد بعناية فائقة، بأموال طائلة، 774هـ ـ 158ما ضربه الزلزال سنة )

وتكّون من رواق أوسط كبير يقوم على أعمدة رخام. وتكتنفه من كل جهة أورقة موازية 
، وقد عّبرت السياسة اإلسالمية المتسامحة مع األديان األخرى، ألهل الكتاب، عن (1)لـه

في العهد العباسي، حينما كرست الرؤية اإلسالمية العميقة المقدس  نفسها، خير تعبير
مدينة مفتوحة للجميع لممارسة طقوسهم الدينية، واإلقامة بها والحج إليها، فخّص هارون 

م( نصارى القدس بالتسامح، والرعاية، حتى إنه سمح لشارلمان بترميم 809الرشيد )ت 
ومنح شارلمان عهدًا بحماية الحجاج المسيحيين  كنائسها، وتبادل الهدايا والبعثات معه،

ولقد واصل المأمون الخليفة المستنير سيرة  (2)للقدس، وأرسل لـه مفاتيح كنيسة القيامة
م( وأوائل 831هـ ـ 216والده هارون، وتوج اهتمامه بها بزيارتها مرتين في أواخر عام )

واشترك قادته في إعادة  .(3)م(، قادمًا من دمشق في طريقه إلى مصر832هـ ـ 217)
بناء المسجد األقصى، بعد تعرضه للزلزال، وأشرف على إعادة البناء، أخوه أبو إسحاق، 

 .(4)وقام واليه عبد هللا بن طاهر ببناء أعمدة الرخام
م(، التي حكمت مصر باسم 969ـ  935وأظهر سالطين األسرة اإلخشيدية )

قدس وأوصوا جميعًا بأن يدفنوا في جوار حرمها الخالفة العباسية، تعلقًا روحيًا بمقام ال
م، تلبية لوصيته، إلى القدس ودفن 945الشريف، من هنا ُنقل جثمان اإلخشيد في عام 

م، لوصيته بذلك، وأوصى أيضًا 960فيها، كما دفن ابنه أنوجور بن األخشيد في عام 
 م.(5)م966كافور األخشيدي بدفن جثمانه بالقدس، وهو ما تم تلبيته في عام 

وعّبر المسلمون على أن اإلسالم دين جامع، يقبل الديانات التوحيدية، وذلك 
باحتضانهم كل ما يرمز إلى الديانتين اليهودية والمسيحية، وبجمعهم كل ما عفى عليه 
الزمن من آثار هاتين الديانتين، فيذكر الحسيني "أن معظم اآلثار الموسوية في بيت 

اقي الوشم في ظاهر اليد، إّ  أن اإلسالم حافظ على ما المقدس درس، وأضحى بحق كب
 تبقى بعد أن عدها من آثار أنبياء هللا المرسلين"، وبالتالي من آثار اإلسالم نفسه.

كما تم الربط بين بعض بوابات الحرم وذكريات عن أنبياء اليهود، وجعلوا مواقع 
س الصالة عند موضع "معجزة عدة تذكر بالمسيح وأمه، فاعتاد المسلمون الزائرون للقد

زكريا" في الركن الشمالي الشرقي من الدكة، ويوجد في أقبيتها محراب مريم ومهد 
المسيح، ثم يشرفون على وادي جهنم وجبل الزيتون، وهو مكان يوم الحساب. وشّيد 
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العباسيون في القرن التاسع بعض األضرحة والمساجد الصغيرة في الحرم، بما فيها التي 
على األماكن التي صلى فيها النبي مع جبريل، وأم فيها األنبياء جميعًا، وشّيدوا  أقيمت

 .(1)عليه قبة المعراج
م ـ 969تمكن الفاطميون من ا حتفاظ بسيطرتهم على القدس ما بين العامين )

م(، ثم بسطوا 1055م(، إلى أن ظهر السالجقة، الذين دخلوا بغداد في عام )1073
، ولقد استمر (2)م(1083الشام، بما فيها القدس الشريف عام )سيطرتهم على بالد 

الفاطميون، رغم مذهبيتهم، في تكريس التقليد اإلسالمي في تبجيل القدس، وا عتناء 
بعمارتها، كما احتفظوا بجوهر العهد العمري بالتعامل مع اليهود والنصارى، إذ قام الحاكم 

قبة المسجد األقصى، ومن الحرم في زلزال بأمر هللا بتعمير األجزاء التي تهدمت من 
، كما جّدد الخليفة المستنصر باهلل )ت (3)( وأكمل عمله ابنه الظاهر1016هـ ـ 407)

م( الحائط الشمالي للمسجد األقصى، وكذلك األروقة، كما أشادوا في 1066هـ ـ 448
جديد  وشرع الظاهر ببناء، سور (4)المسجد األقصى، البناء المسمى بجامع النساء

للمدينة، واستمر العمل فيه لمدة تربو على جيل، وُيذكر أن المسجد األقصى تعرض 
م(، فعمره الخليفة الفاطمي الظاهر، فضيقه من 1032هـ ـ 425لزلزال كبير في سنة )

الغرب والشرق بحذف أربعة أروقة من كل جانب وبنى األبواب السبعة التي في شمال 
ل إن القسم األعظم من المسجد األقصى الحالي هو من المسجد اليوم، لذا يمكن القو 

إنجازات الخليفة فالفاطمي الظاهر، فضاًل عن بناء الفاطميين لعمائر أخرى في المدينة 
 .(5)مثل البيمارستان، والفرع المقدسي لدار الحكمة بالقاهرة

ا أما في الفترة التي سيطر فيها السلجوقيون السنة على القدس، والتي استمرت م
م(، إلى أن استعادها الفاطميون قبل استيالء الصليبيين عليها 1096ـ  1074بين )

بثالث سنوات، فقد حدث انقالب في الوضع الديني للقدس، إذ تزايدت أعداد العلماء 
السنة، وتدفقوا من كل مكان إلزالة ما اعتبروه هرطقة فاطمية، وعادت بالتالي مراكز 

، ورعى السالجقة معاهد السنة على اختالف (6)يدالحديث وطالبه وانتعشت من جد
مذاهبهم، فوصل عدد حلقات الدرس في القدس إلى ثمانية وعشرين حلقة فضاًل عن 
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حلقات الذكر، والمعتزلة، وكانت هذه الحلقات مفتوحة أمام النصارى واليهود والسامرة كما 
د األقصى، تقربًا إلى تكاثر عدد الزهاد والمتصوفة والمجاورين المعتكفين جوار المسج

، فتحولت القدس إلى مركز حيوي إسالمي يجذب كبار العلماء المسلمين إليها (1)السماء
من مختلف جهات بالد اإلسالم، فزارها أسماء دينية كبرى، في هذه الفترة، أمثال اإلمام 
 الغزالي، والطرطوشي، وهو اإلمام أحمد بن الوليد األندلسي، والفقيه محمد بن حاتم

هـ( فأمضى 599الطوسي، وأبو بكر الخوجاني، والشيخ الزاهد أبو عبد هللا القرشي )ت 
 .(2)بقية عمره في القدس ودفن فيها

هـ( إلى القدس، "رأى 543لذا فحينما قدم اإلمام أبو بكر بن العربي األندلسي )ت 
ر ابن عربي ، وقد تدخلت قدسية المدينة في تفسي(3)فيها خلقًا كثيرًا من أرباب العلوم"

( فأشار إلى أن هناك أقواً  18)المؤمنون:  وأنزلنا من السماء ماء بقدرلآلية القرآنية 
أربعة، الرابع منها قال فيه: "إن مياه األرض كلها تخرج من تحت صخرة بيت المقدس، 
وهي من عجائب هللا في أرضه، فإنها صخرة شعثاء في وسط المسجد األقصى، قد 

هة،   يمسكنها إّ  الذي يمسك السماء، لن تقع على األرض إّ  انقطعت من كل ج
حين ركب البراق، وقد  بإذنه، في أعالها من جهة الجنوب )لعله الغرب( قدم النبي 

مالت من تلك الجهة لهيبته، وفي الجهة األخرى، عليه باب يفتح للناس للصالة 
فسير ابن عربي هذا "والمشهور وا عتكاف... إلخ"، ويعلق شهاب الدين المقدسي على ت

عند الناس من أن الصخرة معلقة بين السماء واألرض، وحكي أنها استمرت على ذلك 
حتى دخلت تحتها حامل، فلما توسطت تحتها خافت، فأسقطت حملها، فبني تحتها هذا 

 .(4)البناء المستدير حتى استتر أمرها عن أعين الناس"
  ت التي تمتزج فيها قدسية المكان، مع   شك أن هذا التفسير مملوء بالد

المضمون الد لي لآلية، وهذا أقرب إلى التأويل المفتوح المعاني، لمقاربة سحرية المكان، 
كما راجت في هذه الفترة، كما يشهد الطرطوشي األندلسي الكثير من "البدع"، التي تغالي 

ها يجتمعون يوم عرفة، في أسباغ القداسة على المدينة، حيث صار أهل القدس وقرا 
فيستقبلون القبلة ويجهرون بالدعاء، وسرى ا عتقاد: بأن أربع وقفات من مثل تلك 

، وتم أيضًا، في سياق الطقسية القدسية (5)الوقفات، تعدل حجة إلى البيت الحرام
المضافة، الربط بين الحج إلى مكة، وشد الرحال إلى بيت المقدس، فكان من عادة أهل 
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ارها، أن أحدهم إذا حج إلى بيت هللا الحرام، وعاد يشد الرجال إلى بيت القدس وجو 
المقدس ليصلي في المسجد األقصى، فيقال عنه: قدس فالن حجه، وكان من عادة 
 الحجاج المغاربة أن يمروا على المسجد األقصى في طريق عودتهم 

 .(1)من الحج
، يتجمعون خالل أيام الحج وكان العديد من الفلسطينيين، الذي تعذر عليهم الحجّ 

في القدس، لما ترسخ في وعيهم التواصل الروحي بين مكة والقدس، في الجغرافية 
الروحية اإلسالمية، ويقفون على رصيف حرم المسجد األقصى طوال الليل، بليلة وقوف 

، ويذبح الناس، في فجر (2)الحج بعرفة، يدعون بأصوات مرتفعة كما لو كانوا في عرفات
ألضحى، األضاحي في الحرم الشريف، كما لو كانوا في مكة، وحتى وقت قريب، عيد ا

 كان الحاج الذي يزور القدس بعد الحج يوصف بأنه "قدَّس".

 ج ـ من احتالل الصليبيين حتى استعادتها أيام األيوبيين والمماليك

م بعد أن استعاد الفاطميون القدس بثالث سنوات، دخلها الصليبيون الغزاة في عا
م، بصورة مختلفة جذرية عن دخول عمر بن الخطاب، حيث أعملوا السيف برقاب 1099

المسلمين، واليهود، وسالت الدماء غزيرة، و"انفلت الرعب" الذي يسميه رينيه غروسيه 
الذاكرة اإلسالمية  "الخطيئة" التي حطَّت من شرف الصليبية، "إنه الرعب الذي انطبع في

ون يالحقون ويذبحون المسلمين واليهود الذين كانوا عندئذ وأخذ الصليبي… إلى األبد
إذ لم يكن اليهود أحسن حاً  من المسلمين، إذ "جمعوا اليهود في  (3)حلفاء للمسلمين"

 .(4)الكنيسة وأحرقوها بمن فيها"
فلقد تدفقت الدماء في الشوارع حقيقية   مجازًا، كما تقول شهادة ريمون األجويلي 

رؤية أكوام الرؤوس واأليدي واألرجل، فقد ركب الرجال في المعبد رواق "كان باإلمكان 
 .(5)سليمان، والدماء تصل إلى ركبهم"

فقدان القدس، والمجزرة المروعة في أهل المدينة، أحدثتا صدمة في الذاكرة العربية 
اإلسالمية، وفتحت جرحًا عميقًا، ألهمت فيما بعد خطط الجهاد اإلسالمي، وأشعلت روح 

لمجابهة الكبرى التي لم تتوقف، حتى استرداد القدس، بعد ما يقارب المائة عام من ا
احتاللها. و  سيما أن الصليبيين حرموا على المسلمين، وأيضًا اليهود دخول المدينة 
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المقدسة، وحاولوا طمس المعالم الثقافية العربية اإلسالمية فيها، بارتكابهم بما يمكن 
"فحولوا الحرم القدسي إلى قاعدة حربية، وقسمًا من المسجد إلى  تسميته مجزرة ثقافية،

كنيسة، وأضافوا إليه من الناحية الغربية بناًء وجعلوه مستودعًا لذخائرهم". ثم "بنوا 
. ووضعوا صليبًا (1)اصطبالت خيولهم في أجزاء الزاوية الجنوبية الشرقية لمنطقة الحرم"

خامي كي تكون مذبحًا ومكانًا للمرتلين، وقد أعطى على أعلى القبة وغطوا القبة بغالف ر 
 ابن األثير الصورة األولى لما جرى فقال: 
"قتل الفرنج بالمسجد األقصى ما يزيد عن سبعين ألفًا منهم جماعة كبيرة من أئمة 
المسلمين وعلمائهم وعبادهم وجلهم ممن فارق األوطان وجاور بذلك الموضع الشريف، 

ة نيفًا وأربعين قندياًل من الفضة وزن كل قنديل ثالثة آ ف وأخذوا من عند الصخر 
وستمائة د هم، وأخذوا تنورًا من فضة وزنه أربعون رطاًل بالشامي، وأخذوا من القناديل 
الصغار مائة وخمسين قندياًل نقره، ومن الذهب نيفًا وعشرين قندياًل، وغنموا منه ما   

 .(2)يقع عليه اإلحصاء"
الضمير اإلسالمي، وعبَّر عن ذلك الحنبلي "وانزعج المسلمون في  لقد هّز الحدث

، وكان رد الفعل (3)سائر الممالك اإلسالمية بسبب أخذ بيت المقدس غاية ا نزعاج"
الشعبي سباقًا، كالعادة، على الفعل الرسمي، وكان صوت القاضي ابن الخشاب والشيخ 

صوات العامة في حلب تطالب حكامها الهروي األكثر تعبيرًا عن صوت األمة وارتفعت أ
السالجقة بتحرير البالد، واتجه جمع كبير إلى بغداد يشكون تقاعس األمير رضوان أمير 

. يصف ابن (4)حلب عن رد الغزاة، ويطالبون الخليفة العباسي المستظهر بإعالن الجهاد
رمضان األثير صدى سقوط القدس لدى الشعب بقوله: "ورد المستنفرون من الشام في 

إلى بغداد، بصحبة القاضي أبي سعيد الهروي، فأوردوا الديوان كالمًا أبكى العيون، 
 .(5)وأوجع القلوب، وقاموا بالجامع يوم الجمعة فاستغاثوا وبكوا وأبكوا"

لعل الحركة التي بدأها عماد الدين الزنكي )أتابك عساكر الموصل( على الصعيد 
ن، ومن بعده صالح الدين األيوبي، لم تتوقف حتى الرسمي، والتي أتمها ابنه نور الدي

تحررت القدس على يد صالح الدين األيوبي، وكان نور الدين قد حدد استراتيجية 
استعادة القدس، وبلغ إيمانه بذلك لدرجة أنه أمر بصنع منبر للمسجد األقصى، قبل 
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ئده الكبير نور . وتابع صالح الدين األيوبي مشروع قا(1)عشرين عامًا من تحرير القدس
الدين لتحرير القدس، حيث استطاع ضم الشام ومصر، وهيأ بذلك الطريق، لمعركة 

 حطين.
لقد صّورت األدبيات العربية أثر العوامل الروحية في إثارة الحمية  سترجاع بالد 
الشام الساحلية، ودّرتها مدينة بيت المقدس، فتمكن صالح الدين من دخول القدس 

رها، دون أن يدور بخلده ا نتقام للمذبحة التي قام بها الصليبيون سنة صلحًا، بعد حصا
م، وهو ما تجلى في سلوكه بعد الفتح، بل اقتدى بصورة الفتح العمري المسالم 1099

والعادل، فرضي أن يخرج الصليبيون بمتاعهم وأموالهم على أن يفتدي كل إفرنجي نفسه 
، وبقي في المدينة جانب كبير (2)نار واحد للطفلبعشرة دنانير للرجل، وخمسة للمرأة، ودي

من المسيحيين الوطنيين األرثوذكس، الذين كانوا وسطاء ما بين الفرنجة وصالح الدين، 
 .(3)وجاهروا بأنهم يفضلون حكم المسلمين على حكم الفرنج الكاثوليك

ه كانت فرحة المسلمين بعودة القدس إلى حمايتهم قد فاقت الوصف، ومما كان لـ
د لته الهائلة عندهم، هو تواقت يوم الفتح مع ليلة اإلسراء والمعراج، وهو ما أعطى 
إشارة مباركة قدسية، فبينما كان المسلمون في السابع والعشرين من رجب يحتفلون، في 
كل أنحاء العالم اإلسالمي، بليلة اإلسراء والمعراج، دخل صالح الدين ورجاله المدينة، 

قول أرمسترونغ، مسيحيًا واحدًا، وتمكن الصليبيون الخروج بسالم، ولم فلم يقتلوا كما ت
يبخل صالح الدين بالدمع وهو يرى بؤس األسرى الفرنجة، كما أصاب األسى أخاه 
العادل، إلى درجة افتدى بها ألف أسير، رفض البارونات الفرنجة دفع فديتهم ليخرجوا 

غنياء الفرنجة يفرون بالثروات الطائلة دون بسالم، وقد أثار اشمئزاز المسلمين رؤيتهم األ
فداء مواطنيهم الفقراء، وبالمقابل لم يستطع المسيحيون في الغرب، الذين باغتتهم رحمة 
المسلمين، وتسامحهم، إّ  أن يفسروا هذا، بأن صالح الدين إنما سلك مسلكًا يتوافق مع 

 م!1099لقدس المبادئ المسيحية متناسين ما فعله محاربوهم لدى دخول ا
كان الفرح شاماًل في العالم اإلسالمي، فيذكر الحنبلي "أنه قد ظهر السرور على 
أهل اإلسالم بنصرتهم على عدوهم المخذول، وزينت بالد اإلسالم لفتح بيت المقدس، 

، ويشير أبو (4)وتسامع الناس بهذا النصر، والفتح، فوفدوا للزيارات، من سائر البالد"
تحًا عظيمًا شهده من أهل العلم خلق عظيم، ومن أرباب الخرق شامة "أنه كان ف

)الصوفية( والُحرق، وذلك أن الناس لما بلغهم ما منَّ هللا به على يده، )يد صالح الدين( 
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من فتوح، شاع قصده للقدس، فقصد العلماء من مصر والشام، بحيث لم يختّلف صاحب 
بالضجيج والتهليل والدعاء  معروف )صاحب شأن( عن الحضور، وارتفعت األصوات

، أو كما قال األصفهاني "والقلوب للفرح بالنصر تخشع، واأللسنة با بتهال (1)والتكبير"
 .(2)إلى هللا تضرع، والبليغ يسهب، واآلخرون يبكون فرحًا وهم عاجزون عن الكالم

كان أول عمل قام به المسلمون بعد تحرير القدس، هو إزالة اآلثار التي أحدثها 
الصليبيون على اآلثار اإلسالمية، و  سيما الحرم وما يحيط بداخله من مسجد أقصى، 
وفيه الصخرة والمنشآت األخرى، وبدأوا في إنزال الصليب الذهبي الذي وضعه 
الصليبيون على قبة الصخرة، فتسلق جماعة في يوم الفتح، فلما أسقطوه، صاح 

عظيمة كادت األرض تميد بهم لعظمتها المسلمون، مكبرين مهللين "فسمع الناس صيحة 
 .(3)وشدتها"

وأمر صالح الدين بإزالة ما عّلق على الصخرة من صور وتماثيل، ونقض ما 
أحدثه الفرنجة، ونقل إليها المصاحف، ورتب لها القراء، والوظائف، واألمر نفسه، طبقوه 

صالح الدين على المسجد األقصى، فأزالوا كل اآلثار التي أحدثها الفرنجة، وبسط 
. وأرسل صالح الدين (4)صحن الجامع بالبسط النفيسة وعلق القناديل، وأقام شعائر الدين

. وهو المنبر الذي أحرقه (5)من أحضر المنبر الذي رعى بناءه نور الدين من قبل
 .1967اإلسرائيليون بعد احتاللهم القدس في عام 

جه، وحفر خنادقه، وأرسل وشرع صالح الدين في "بناء سور القدس، وعمارة أبرا
وعمل السلطان بنفسه، … إلى البالد الرجال للمساعدة في هذا البناء، وشارك األمراء فيه

فكان … بنقل الحجارة هو وأو ده، وأمراؤه وأجناده، ومعهم القضاة والعلماء والو ة واألمراء
ي نقل يركب كل يوم، وينقل الصخر على قربوس سرجه، فيعمل األكابر واألمراء ف

 .(6)الحجارة ببهجة"
وأقام صالح الدين البيمارستان )المشفى(، ووفر لـه كل ما يحتاجه من أدوية 
وأطباء، ونفقات دائمة بتخصيص األوقاف لـه، وفي يوم الجمعة الثاني للفتح تجمع 
المسلمون من شتى الجهات، وشاركوا مجددًا في إزالة اآلثار الصليبية، وهم في غاية 

                                                 
أبو شامه. شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل، المقدسي، عيون الروضتين في أخبار الدولتين   )1(

 .156، ص 1991النورية والصالحية، قسم أول، حققه أحمد البسيوني، وزارة الثقافة، دمشق 
ي، الفتح القدسي، قسم أول، تحقيق محمد محمود صبيح، سلسلة من الشرق العماد الكاتب األصفهان  )2(

 .117والغرب والقاهرة، دون تاريخ، ص 
 .130المصدر نفسه، ص  )3( 
 .301، مصدر سابق، ص 1الحنبلي، ج  )4( 
 .217، ص 2ابن واصل، مصدر سابق، ج  )5( 
 ص.أبو شامة شهاب الدين المقدسي، عين الروضتين، قسم ثان،  )6( 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 ـ 46ـ 

هجة، وفي تلك اللحظة المبهرة التي اندمجت فيها مشاعر المسلمين مع القدس الفرح والب
اقترح صالح الدين على القاضي محيي الدين بن زكي، بخطابة الجمعة في المسجد 
األقصى، فارتقى القاضي المنبر  بسًا البردة العباسية السوداء، إشارة و ء للخالفة 

يع بما ترمز إليه القدس من قداسة، وجالل، العباسية، وبدأ خطبته، التي ذكرت الجم
 وبعمق مكانتها الروحية في الضمير اإلسالمي فجاء فيها:

"أيها الناس: أبشروا برضوان هللا الذي هو الغاية القصوى.. لما يسره هللا على 
أيديكم  سترداد هذه الضالة، من األمة الضالة، وردها إلى مقرها من اإلسالم، بعد 

يد المشركين قريبًا من مائة عام. وتطهير هذا البيت.. وهو موطن أبيكم ابتذالها على 
إبراهيم، ومعراج نبيكم محمد، عليهما السالم، وقبلتكم التي كنتم تصلون إليها في ابتداء 
اإلسالم، وهو مقر األنبياء، ومقصد األولياء، ومقر الرسل، ومهبط الوحي... وهو في 

في األرض المقدسة التي ذكرها هللا في كتابه أرض المحشر، وصعيد المنشر، وهو 
باألنبياء والمرسلين، وهو البلد الذي  المبين، وهو المسجد الذي صلى فيه رسول هللا 

بعث إليه عبده ورسوله، وكلمته التي ألقاها إلى مريم وروحه عيسى الذي كرمه هللا 
الث الحرمين، و  ُتشد برسالته، وشرفه بنبوته، وهو أول القبلتين، وثاني المسجدين وث

 .(1)الرحال بعد المسجدين إ  إليه...."
 
 

لم تؤد استعادة الهوية اإلسالمية في القدس، إلى إزاحة األماكن المقدسة المسيحية 
واليهودية، أو أسلمتها، فوقف صالح الدين بصالبة ضد اقتراح من أراد الثأر من الفرنجة 

عمر بن الخطاب قدوة لـه، حين قال: "عندما بتقويض كنيسة القيامة، بأن اتخذ موقف 
فتح أمير المؤمنين عمر رضي هللا عنه القدس في صدر اإلسالم. أقّرهم على هذا المكان 

، وذهب أكثر من ذلك، بأن سمح للفرنجة بزيارة بيت المقدس، (2)ولم يأمرهم بهدم بنيانه"
جزية، مع إعفاء الفقراء، وسمح للمسيحيين األرثوذكس واليعاقبة بالبقاء فيها، بشرط ال
 .(3)وأشرف رجال الدين األرثوذكس على األماكن المقدسة المسيحية"

 كما سمح لليهود بالسكن فيها مجددًا، ويذكر األديب اليهودي األسباني 
م، "أرسل السلطان )صالح الدين( 1217)يهود الحرزي(، الذي زار المدينة في عام 

ن باستطاعة كل ساللة إبراهيم العودة إلى القدس من مناديًا ينادي في أرجاء البالد بأ
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 .(1)العراق ومصر ومن كل البالد التي لجؤوا إليها"
م، من صالح الدين أن   يمسح 1192وعندما طلب ريتشارد قلب األسد في أيلول 

للحجاج األوروبيين المتدفقين على القدس بزيارتها، إ  أولئك الذين يحصلون على إذن 
ب، رفض صالح الدين، ورد عليه بالرؤية اإلسالمية العميقة للقدس بأنها منه، أو كتا

مدينة مفتوحة للديانات اإلبراهيمية، بالقول "إن هؤ ء الحجاج، قد وصلوا من ذلك البعد 
 .(2)لزيارة المكان الشريف، فال استحل منعهم"

ام وبعد وفاة صالح الدين، استمر ابنه الملك األفضل، الذي تولى شؤون الش
وفلسطين، في العناية بالقدس، فجعلها مكانًا يقيم فيه ويستقبل فيه ضيوفه، وأنشأ 
المدرسة األفضلية في حي المغاربة، بعد أن أوقف لهذه الحارة، التي بجوار المسجد 
األقصى من الغرب، إلى القادمين من المغرب العربي طلبًا لجوار القدس، وهي الحارة 

، ومن آثاره المسجد العمري، 1967عند احتاللهم القدس عام التي هدمها اإلسرائيليون 
. فقد اعتاد الحجاج المغاربة استكمال حجهم بزيارة القدس، (3)جنوب ساحة كنيسة القيامة

وبعضهم يقضي بقية حياته فيها، في جوار بيت المقدس قرب الزاوية الجنوبية الغربية 
يوبيون قريتي عين المكارم، وقنطره، لحائط الحرم، وعندما اتسع وجودهم، أوقف لهم األ

باسم شيخ المغاربة المالكي، الشيخ أبو مدين، لتموين مصاريف الحياة المغاربية، وهذه 
 الحارة مجاورة لحائط البراق"، وهو كما يعتقد المسلمون اسم الدابة التي حملت النبي 

داسة خاصة عند في إسرائه وعروجه إلى سدرة المنتهى، ويحتل جزء من هذا الحائط ق
اليهود،  عتقادهم أن المداميك السفلى منه هي بقية سور الهيكل الذي دمره الرومان سنة 

 . وحي المغاربة الذي دمره اإلسرائيليون، يعود عمره إلى أكثر من ثمانمائة عام.(4)م70
والحق أن اهتمام الملك األفضل، ومن بعدها الملك المعظم بالمدينة المقدسة هو 

تحضر الملوك األيوبيين العمراني عمومًا، إ  أن تعمير القدس اصطبغ عندهم  جزء من
 بقيم إضافية، لموقعها من المنظومة الجغرافية اإلسالمية.

استرجاع المسلمين للقدس، بعد مائة سنة من ا حتالل الصليبي، منح تعلقهم 
عف عدد بالقدس حرارة وجيشانًا، فتزايد عدد حلقات التصوف حول الحرم، وتضا

المتصوفة والزهاد، وكثرت زواياهم، التي حظيت على الدوام بالهبات المالية من 
 األيوبيين، ومن بعدهم المماليك والعثمانيين.

كان الملك الصالح نجم الدين أيوب آخر سالطين األيوبيين، الذين لم يتوقفوا عن 
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جسد فيهم التمسك بالعقيدة العناية بالقدس، وقد انتقلت السلطة بعده إلى مماليكه، الذين ت
( آل األمر للمماليك، ولعل 1260وا حترام العسكري واحترام النظام، فمع قطز )

، هو ما أكسبهم الشرعية 1260انتصارهم في "عين جالوت" على المغول في سبتمبر 
 م،1291التاريخية، وتم على أيديهم تصفية الوجود الصليبي، حين استعادوا عكا في عام 

سلطان الظاهر بيبرس قد أكسب سلطة المماليك شرعية دينية، باستقدامه وكان ال
)المستنصر العباسي( بعد سقوط بغداد بيد المغول، وبايعه خليفة للمسلمين، وجعل مقره 

 في القاهرة.
وقد كرس المماليك القدس مركزًا دينيًا وثقافيًا، وألحقوا بها و ية الخليل ونابلس 

ما لبثوا أن كرسوا القدس نيابة مستقلة تتبع مباشرة القاهرة مركز  ، ثم(1)وأحيانًا الرملة
السلطة، وتعني "النيابة" في الوعي المملوكي "مملكة" يتسلم إدارتها "مقدم ألف"، وقد جمع 
نائبها وظائف جليلة إلى جانب وظائفه اإلدارية، أي وظيفة ناظر الحرمين الشريفين، 

ظر الحرمين الشريفين إلى علماء أجالء أو إلى أمراء القدس والخليل، وأسند المماليك نا
أتقياء، ويلي هذا المنصب في األهمية مشيخة الصالحية، الذي يجمع أحيانًا بين نظارة 
الحرمين الشريفين ووظيفة المشيخة، وكان يخرج أمير كبير من أمراء المماليك  ستقباله 

لك وّفر السالطين المماليك الشروط وبموازاة ذ (2)عند قدومه القاهرة إجالً  لوظيفته
المالئمة لتستأنف القدس حيويتها الثقافية والروحية، بتوسيعهم للمدارس والمساجد، والتكايا 
والزوايا، وتباروا لخدمة المدينة، وباستيعاب عدد العلماء لخدمتها، فخّصص السلطان 

، وحرص (3)البهاراتبًا لستين صوفيًا في مدرسته، وأيضًا لط 1472قاتباي في عام 
 م.1265، 1262الظاهر بيبرس من قبل على زيارتها مرتين في عام 

وداوم على ا هتمام بعمارتها خالل فترة حكمه، وبنى المدارس، وجّدد ما تهدم من 
مسجد الصخرة، ورمم شعت الصخرة، واهتم باإلنفاق على أصحاب الزيارات الواردين إلى 

 .(4)حابي أبي عبيدة ابن الجراحالقدس، وبنى مشهدًا على منبر الص
وتعد المدرسة التنكزية من أشهر المدارس التي ُأقيمت في العهد المملوكي، وأكثرها 
إتقانًا، وتميزت بزخارفها الرائعة، واتساعها ألربعة قاعات للمحاضرات ولصالة الجماعة، 

ام، وقد بناها يتوسطها فناء مركزي، فضاًل عن خانقاه  ثني عشر متصوفًا، ومدرسة لأليت
في القرن الرابع عشر، األمير تنكز وأوقف عليها الكثير من المرافق، ضمت في جوانبها 

، وأسهمت بقوة في الحركة الفكرية المقدسية، وبنيت (5)خانقاه ودارًا للحديث، ودارًا للقرآن
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 بقرب الحرم تعبيرًا عن رغبة جامحة في ا لتحام بالمسجد األقصى.
ت الجديدة في القدس، على قربها من الحرم، فتكثف البناء وأحاط ودأب بناة المنشآ

بالحرم كالمعصم، وإزاء هذه التباري في العمران، حرص سالطين المماليك على البناء 
م، أروقة 1317داخل الحرم نفسه، فبنى السلطان نفسه محمد بن قالوون، في عام 

الح قبة الصخرة، وجّدد تذهيب جديدة بطول حدود الحرم الشمالية والغربية، وأعاد إص
قبتي المسجد األقصى، ومسجد الصخرة، وعمَّر قناة السبيل وأوصل الماء إلى المسجد 

 .(1)م، وبنى القناطر على الوجهتين الشماليتين بصحن الصخرة1328األقصى عام 
إلى جانب المدرسة التكنزية، هناك الكثير من المدارس األخرى التي أقيمت، أهمها 

ة األشرفية قرب باب السلسلة، والمدرسة السلطانية إلى الشمال من الباب نفسه، المدرس
( باإلضافة إلى المدرسة المزهرية 1495ـ  1467اللتان بنيتا في عهد األشرف قاتباي )

، ويقول مجير الدين عن المدرسة األشرفية: "إن مسجد بيت القدس (2)والمدرسة الجوهرية
صى وقبة الصخرة، وهذه المدرسة صارت جوهرة ثالثة، فإنها به جوهرتان هما الجامع األق

، وقد بنى هذه المدرسة الرائعة، ببهوها المتجه والممتد نحو داخل أعلى (3)من العجائب"
 الحرم، وكأنها تجسيد لتوق ا لتحام بالصخرة.

وتكاثفت الشعائر والطقوس الرمزية العبادية في الحرم القدسي، وما حوله، في هذا 
ان، لدرجة أثارت معها بعض الفقهاء المحافظين، مثل تقي الدين بن تيمية، الذين الزم

حكموا على بعضها بالبدع، إذ رأى ابن تيمية من البدعة أن يقف الناس "عند الصخرة 
، (4)ويطوفون حولها، كما يطوفون حول الكعبة، وينحرون يوم العيد، ويحلقون رؤوسهم"

عتبر من قبيل البدع، "تعظيم الصخرة بأي نوع من أنواع وكأنه في مكة أيام الحج، كما ا 
التعظيم، كالتمسح بها وتقبيلها وسوق الغنم إليها لذبحها هناك، والتشريق بها عشية عرفة 

غير أن تحفظات ابن تيمية لم تلق القبول لدى عامة المسلمين، بل إن  (5)وغير ذلك..."
سية، فإنه يذكرنا هو نفسه باآليات التي ابن تيمية ورغم تحفظاته على تلك الجوانب الطق

ترفع من شأن القدس والمسجد األقصى، ففي كتابه "مناقب الشام" يذكرنا بسورة اإلسراء، 
ولسليمان الريح ( وآية 71)األنبياء: ونجيناه ولوطًا إلى األرض التي باركناوبآية 

علنا بينهم وبين القرى ج( و81)األنبياء:  عاصفة تجري بأمره إلى األرض التي باركنا
، ويعلق على ادخلوا األرض المقدسةو والتين والزيتون ( و18)سبأ:  التي باركنا..

تلك اآليات بالقول: "فهذه نصوص، حيث ذكر هللا أرض الشام في هجرة إبراهيم، ومسرى 
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 الرسول عليه السالم إليها، ومملكة سليمان بها،... ووصفها بأنها األرض التي باركنا
فيها. قال: وفيها المسجد األقصى، وفيها مبعث األنبياء، وإليها هجرة إبراهيم، وإليها 
مسرى نبينا، ومنها معراجه، وبها ملكه، وعمود دينه وكتابه، والطائفة المنصورة من أمته، 
وإليها المحشر والمعاد... فمكة مبدأ وإيلياء )القدس( معاد في الخلق، فإن أسرى بالرسول 

لى إيلياء، ومبعثه ومخرج دينه من مكة، وكمال دينه وظهوره وتمامه، حتى من مكة إ
يملك المهدي، الشام، فمكة في األول، والشام هي اآلخر واألمر في الكلمات الكونية 

 ، فتضاءلت تحفظات ابن تميمة أمام هذا التعليق التبجيلي.(1)الدينية"

 د ـ أيام العثمانيين

م( بالقدس اهتمامهم الدائم في 1917ـ  1515) سّجل تاريخ عالقة العثمانيين
إسباغ التبجيل عليها وحتى قبل أن يتولوا إدارتها، ففي بداية صعودهم في األناضول، 
أظهروا تبعيتهم للخليفة العباسي المقيم في القاهرة، وأظهروا اهتمامهم بطريق الحجاج إلى 

عطيات وأرسلوا الوفود إلى سالطين مكة، وبرهنوا على و يتهم للخليفة بتقديم الهدايا واأل
المماليك وأشراف مكة، وقدموا األعطيات إلى القدس الشريف، خاصة بمناسبة أي نصر 

 .(2)يحرزونه على الجبهة األوروبية
تصاعد الصراع بين العثمانيين والمماليك لالنفراد بالزعامة على العالم اإلسالمي، 

المقدسة، للصراع على ع اإلمبراطورية الرومانية حينما كان العثمانيون يقفون وجهًا لوجه م
قلب أوروبا، وعلى البحر المتوسط، وإعادة التحكم بخطوط التجارة البرية العالمية 
اإلسالمية، التي هددها البرتغاليون، فتقدم العثمانيون للسيطرة على الشام والبالد العربية 

رق والجنوب الصفويون والبرتغاليون، برمتها، التي كان يهددها في الغرب اإلسبان، وفي الش
فدخل مدينة حلب، ونودي به في  م(،1520ـ  1512فانكسر المماليك أمام سليم األول )

أثناء خطبة الجمعة، خادم الحرمين الشريفين، وهو لقب نعم به صالح الدين وحكام 
م أشراف مكة مفاتيح الكعبة، ثم استقبلته القدس في ديس(3)مصر من بعده مبر ، وقدَّ

م بعلمائها وأشرافها، ثم عندما أهدوه مفاتيح األقصى، ما كان من سليم األول إّ  1516
أن قفز عن صهوة حصانه، وسجد أرضًا وهو يصرخ من الفرح: "إني أمتلك حرم أولى 

هو ما يعبر عن المكانة العالية للقدس في الضمير اإلسالمي، وأمر في أثناء  (4)القبلتين"
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موجوده في القدس ب ، وأصبحت القدس في العهد (1)البدء في عمارة سوق المدينة المهدَّ
العثماني مركزًا إداريًا كبيرًا، سمي "سنجق القدس" مؤلف من خمسن أقضية، فباإلضافة 

 .(2)للقدس، هناك أقضية يافا، والخليل وغزة، وبئر السبع، وأربع عشرة ناحية
، وهو ما تجلى في تكثيف العمران، وثابر السالطين العثمانيون على العناية بالقدس

والخدمات العلمية، والرعوية التي قدموها، لرجال الدين والصوفية، وللمدارس المختلفة، 
صوا لها األوقاف لإلنفاق على مرافقها المختلفة، فإذا كان السلطان سليم األول قد  وخصَّ

وله أربعة كيلو أمر ببناء السور، فإن الذي عمره فعاًل هو السلطان سليمان وبلغ ط
، وأجرى قناة السبيل إلى المسجد األقصى، وجّدد (3)مترات، وبسبعة أبواب، وثالثة أبراج

الرخام المحيط بالصخرة الشريفة، وبنى ست نافورات في الحرم كما بنت زوجته في عام 
 م مجمعًا كبيرًا يضم مسجدًا ورباطًا ومدرسة وخانقاه، ورتبت لـه أوقافًا عدة ومزارعَ 1551
 .(4)وقرى 

واستمر اهتمام السالطين والو ة بالقدس، في اإلصالحات واألبنية الجديدة، واإلنفاق 
على مرافقها طول العهد العثماني، ورفض السلطان عبد الحميد، عندما كان العثمانيون 
في آخر عهودهم، في حالة تقهقر تقديم أي وعد للصهاينة بفتح طريق فلسطين، والقدس 

المنظمة، حتى نهاية حياته، وظلوا محافظين على صيغة التعايش بين  أمام هجراتهم
أصحاب الديانات اإلبراهيمية، التي لم يصبها ا ضطراب إّ  مع ا نتداب البريطاني 

م، ومن حينها، رعى البريطانيون المستعمرون المشروع 1817لفلسطين منذ عام 
طيني، بتشجيع الهجرة اليهودية الصهيوني لتأسيس كيان يهودي على حساب الشعب الفلس

الكثيفة بإشراف منظمة الغزو الصهيونية، لتغيير معالم القدس وفلسطين القومية، في 
سياق مشروع الهيمنة الغربية الطويل المدى على المنطقة، وفي محاولة منهم لحل 
م "المسألة اليهودية" التي هي مسألة أوروبية أساسًا على حساب العرب الفلسطينيين، ث

تفاقم التهديد للتعايش السلمي بين األديان الذي هيمن أيام السيادة العربية، وحل محله 
التصادم بعد و دة "دولة إسرائيل"، وزاد األمر سوءًا، بعد احتالل اإلسرائيليين للقدس 

، فطبقوا سياسة تهويد للمدينة بطريقة مرعبة، وخاصة لألماكن 1967بأكملها في عام 
مية، بما فيها المسجد األقصى، فخلقوا أجواء من الرعب بين العرب المقدسة اإلسال
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والمسلمين، فهم باإلضافة إلى اعتدائهم على الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني بالقدس، 
ينالون أيضًا من المشاعر الحميمة الروحية للمسلمين التي تربط ضمائرهم بالقدس، 

 ة.وتذكر باألجواء التي أعقبت الحروب الصليبي
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 الفصل الثالث

 القدس في التاريخ

 والجغرافية العربية واإلسالمية

 
 

لم يقتصر العرب المسلمون على وضع القدس في قلب جغرافيتهم الروحية لتتكامل 
مع مكة والمدينة في تشكيلها، بل ذهب وعيهم أيضًا إلى إدراكها في قلب جغرافيتهم 

وا جغرافيًا إلى القدس على أنها جزء   فكاك عنه من البشرية ـ التاريخية والقومية، فنظر 
الجغرافية البشرية للجزيرة العربية، وبالد الشام، فضاًل على أن شعبها من األرومة 
القومية نفسها التي تشكل شعوب المنطقة، وهو ما يظهر جليًا في دراستهم الساللية التي 

نها، الذي يتمحور في وضع تاريخ اشتهروا بها، أو في تأليفهم التاريخي والجغرافي ع
القدس العام، داخل رؤيتهم لتاريخ الجغرافية ـ البشرية للمنطقة العربية، وفي صلب تاريخ 
العرب القومي، والساللي، الذي يربط ما بين القدس والشام والجزيرة العربية ووادي 

لترسيخ فكرة  الرافدين، جغرافيًا وقوميًا في بوتقة واحدة، وهو ما يضيف معطى جديداً 
وحدة الجغرافية الروحية اإلسالمية التي تربط ما بين القدس ومكة والمدينة في صعيد 

 واحد.
ويمكن مالحظة، أن التدوين التاريخي العربي، قد أبرز، منذ وقت مبكر، فكرة 

، وتندرج هذه األمة، (1)انتماء المسلمين إلى أمة، وإلى أن هذه هي غاية التاريخ ومبدؤه
هذه النظرة، في التاريخ البشري، المؤلف من سلسلة األنبياء المرسلين إلى أمم تبعًا ل

متعاقبة، وما يوازيها من ملوك، كنوع من فلسفة التاريخ اإلسالمية، مستندة على فكرة 
 .(2)إرادة هللا

 فلقد وضع المؤرخ العربي، في حسبانه، أن يسرد حوادث التاريخ العالمي، 
، وصوً  إلى خاتم النبيين، ومعه أمة الخاتم، حيث تغدو أمة من خالل سلسلة األنبياء
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 .(1)المسلمين، وسيرة النبي خاتمة وتتمة لتاريخ الوحي
وحافظ المؤرخ العربي المسلم، على تتويج موضوعاته التاريخية، أكان هذا موضوعًا 

الخاتم، أو أمة  تاريخيًا إقليميًا، أو تاريخ مدينة، أو )طبقات(، بنظراته الجامعة لتاريخ أمة
المسلمين، ووحدتها، فما من دارس إلقليم أو مدينة، إ  وقد تفحصها على ضوء 

 مساهمتها في تكوين هذا التاريخ المشترك ألمة الوحي.
ولم ينفصل التدوين الخارجي، في بدايته، عن الوعي الديني، رغم ا ستقاللية 

ين الفقه والتاريخ، أو بين التفسير النسبية لحوادث الزمان، فكان علماء الدين يجمعون ب
 .(2)والتاريخ، حيث كان للتاريخ، آنئذ، وظيفة "وسيلة لفهم الفقه والشريعة"

وعلى هذا األساس، نهض الوعي التاريخي العربي اإلسالمي بالقدس، إذا نظر هذا 
اط الوعي إلى واقعها التاريخي بأن جمع بين جوانبه المقدسة، وجوانبه الدنيوية، مع ارتب

حميم بتاريخ الجماعة اإلسالمية، وكان هذا هو المنهج المّتبع عند كتابة "فضائل 
القدس"، وهي مؤلفات أدمجت القدس في التاريخ العام للجماعة المؤمنة... و  سيما أن 
كتب السيرة النبوية، والمدونات التاريخية العامة، وكتب الفتوح والمغازي، لم يخل أي منها 

القدس المباركة، فكان   بد للتدوين التاريخي أن يدون حوادث تاريخها من ذكر لمدينة 
في إطار سردية تضم األمة، وعلى نحو أشمل تضم التاريخ الكوني للعالم، حيث دمج 
اإلسالم القدس في قلب الجغرافية الروحية لإلسالم حتى قبل أن يفتحها المسلمون، فقد 

سراء والمعراج، فاندمج التاريخ المقدس لهذه كانت قبلته األولى، والمحطة النبوية لإل
المدينة بتاريخها الزماني التاريخي، وهذا األخير يالمسه المؤرخ بالرجوع إلى األمم التي 
ارتبط تاريخها بالقدس، منذ أن بناها ملكي صادق الكنعاني، الذي ينظر إليه بعض 

وهم أول من سكن فلسطين  المؤرخين المسلمين على أنه )سام بن نوح(، ملك الكنعانيين،
والقدس، ثم تاريخ العائلة اإلبراهيمية، ومذكرًا باألدوار البابلية والفارسية )كورش( واليونانية 
والرومية، التي مّرت بها المدينة، وصوً  إلى الفتح العربي، حيث اندمجت بعدها في قلب 

به القدسي، فإننا ندخل التاريخ اإلسالمي، والعربي. أما إذا دخلنا إلى التاريخ من جان
محراب المسجد األقصى. لنصل إلى رحلة اإلسراء والمعراج، ومعنى القبلة األولى، إلى 
أرض المحشر والمنشر، ومنه إلى تاريخ بناء األقصى، ومراحله، وعلى آثار األنبياء فيه، 

من والصالحين، الذين التصق تاريخهم بتاريخ األقصى، ويتداخل هذا الزمن القدسي والز 
البشري مع سيرة النبوة، فهناك ثالث حلقات نبوية كبرى، حلقة آدم وبنيه، ثم حلقة نوح 
وبنيه، وثالثًا حلقة تتمركز حول إبراهيم الخليل وبنيه، الذي يراه المسلمون أب األنبياء، 
جّد العرب عبر ابنه إسماعيل، وتفّرعت من إبراهيم ساللة ابنه إسماعيل )أبو العرب(، 
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نه إسحاق، ومنهم أهل الكتاب أصحاب التوراة، واإلنجيل. لهذا لم يجد المؤرخ وساللة اب
العربي غضاضة في ا تكاء أحيانًا على قصص التوراة، لملء بعض الفراغات في 

هـ( أول من  114تاريخه، وفي تفسيره التي لم يجدها في القرآن، فكان وهب بن منبه )ت 
هـ( كان أول من نقل عن 760هـ ـ 152ق )ت قام بإدخال ذلك، إّ  أن محمد بن إسحا

، وبالنهاية وضع هذا التاريخ الروحي المدينة المقدسة (1)التوراة واإلنجيل، في مغازيه
داخل الجغرافية الروحية اإلسالمية، ومتكاملة مع مكة والمدينة، أما التاريخ الدهري 

الساللة العربية، فيضع القدس في قلب األرومية العربية، كما يضع شعبها حلقة في 
وأيضًا فإن جغرافيتها مزروعة أيضًا في الجغرافية األوسع للعرب في بالد الشام، والجزيرة 
العربية، فلقد كان هذا التصور راسخًا واضحًا في الوعي التاريخي العربي في العصر 
الوسيط، وتجّدد بنيان هذا الوعي في العصر الحديث، حيث اكتسب صدقية علمية على 

 األبحاث الحديثة.ضوء 

 أ ـ التاريخ الروحي للمدينة

 يشير المؤرخون المسلمون، وأصحاب الفضائل، ومدونات األحاديث النبوية، 
أن بناء المسجد األقصى كان بعد بناء المسجد الحرام بأربعين سنة، ويرى القاضي مجير 

ملكًا عليها،  الدين الحنبلي، أن سام بن نوح هو الذي اختط مدينة القدس وبناها، وكان
ويوّحد الحنبلي، هنا، ما بين (2)فال يبعد أن يكون قد أسس المسجد األقصى حين بناها"

شخصية سام بن نوح )جد العرب العارية والبائدة( وبين )ملكي صادق( اليبوسي/ 
الكنعاني، الذي ينسب إليه الحنبلي، وغيره من أصحاب الفضائل، إلى أنه أول من بنى 

وصار ملكًا عليها، واشتهر أمره، حتى بلغ ملوك األرض الذين هم القدس واختطها، 
تهم اثنا عشر ملكًا، فحضروا  بالقرب من أرض بيت المقدس، بالشآم وسدوم وغيرها، وعدَّ
إليه، فلما رأوه وسمعوا كالمه أحبوه حبًا شديدًا، ودفعوا لـه ماً  ليعمر به مدينة القدس، 

ومعناها بيت السالم، فلما انتهت عمارتها اتفقت  فاختطها وعّمرها، وسميت أورشليم،
الملوك كلها أن يكون ملكي صادق ملكًا عليها، وكّنوه بأبي الملوك، وكانوا جميعًا تحت 
طاعته، واستمر حتى مات بها، ولما ُبنيت مدينة بيت المقدس، كان محل المسجد في 
 وسطها، وهو صعيد واحد، والصخرة الشريفة قائمة 

 .(3)في وسطه"
                                                 

. ص 1972عمر رضا كحالة، التاريخ والجغرافية في العصور اإلسالمية. المطبعة التعاونية. دمشق  )1(
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وبهذه كانت السردية اإلسالمية، تذهب أن ملكي صادق، وقومه الكنعانيين الذين 
كانوا أول من سكن القدس، قد أقام المسجد األقصى على األساس القديم، الذي بنته 
المالئكة، وُقّدس مكانه قبل أن يخلق العالم، ثم أن ملكي صادق بناه على هذا األساس 

مع ابن أخيه لوط "إلى األرض التي باركنا فيها للعالمين"،  القديم، ثم إن خروج إبراهيم
هو جزء  حق في السردية اإلسالمية، وكانت رحلة إبراهيم إلى بالد الشام ومنها إلى 
أرض الجزيرة العربية، هي جزءًا آخر من هذه السردية، حيث بنى إبراهيم مع ابنه 

ن الوعي اإلسالمي التاريخي، هنا، إسماعيل "أبي العرب" الكعبة في مكة، ومن الالفت، أ
يجعل من السيرة اإلبراهيمية الحدث التأسيسي للعرب: نبويًا وقوميًا في الوقت ذاته، 
وبذلك نظر المؤرخون إلى الحدث اإلبراهيمي كأحد العالمات الدالة على المبدأ المؤسس 

هؤ ء المؤرخين: لألمة، باعتبار هذه األخيرة هي المرجعية العليا لتاريخهم، فصار منهج 
في سردية ما قبل اإلسالم يقوم على وضع إبراهيم عالمة فارقة في ترتيب األحداث 
السابقة، والممهدة لبزوغ األمة، بينما نظروا إلى بعث النبي، وباألحرى هجرته عالمة 
العالمات لظهور األمة في التاريخ، فيتحول زمن الوحي الماورائي إلى انبساط في 

بار أمة محمد "آخر األمم"، كما أن النبي هو خاتم النبيين، والوحي الذي التاريخ، باعت
 نزل عليه هو خاتم الوحي.

لقد كّثف ابن كثير الرؤية اإلسالمية ألصلها اإلبراهيمي، بالقول إن: "هللا" جعل في 
ذريته )إبراهيم( النبوة والكتاب، فكل نبي بعث بعده، هو من ذريته، وكل كتاب نزل من 

وتميل السيرة اإلبراهيمية في  (1)وعلى نبي من األنبياء بعده، أحد نسله وعقبة" السماء
بعض جوانبها، إلى تبيان الصلة بين إبراهيم وبين القدس، فيشير ابن كثير "وذكر أهل 
الكتاب أنه لما قدم الشام أوحى هللا إليه إني جاعل هذه األرض لخلقك من بعدك فابتنى 

على هذه النعمة وضرب قبة شرقي بيت المقدس، ثم ارتحل إلى  إبراهيم مذبحًا هلل شكراً 
 .(2)مصر... ثم أخرجهم فرعون منها، فرجعوا إلى بالد التيمن، يعني بيت المقدس"

ولّما أخذت هاجر زوجة إبراهيم )أم إسماعيل( تخاف من غيرة زوجته الثانية سارة 
ك من المالئكة: "  تخافي فإن منها، بعد حملها، هربت ونزلت في بلد الشام، فخاطبها مل

هللا جعل هذا الغالم الذي حملت خيرًا، وأمرها بالرجوع، وبّشرها أنها ستلد ابنًا وتسميه 
إسماعيل، وتكون يده على الكل، ويملك جميع بالد إخوته، وشكرت هللا "ويعلق ابن كثير 

ي سادت  به ، فإنه الذعلى هذا الوعد" هذه البشرى إنما انطبقت على ولده، محمد 
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"، وبهذا استحقت أمة محمد وراثة أرض (1)العرب، ملكت جميع بالد العرب غربًا وشرقاً 
 الشام، بما فيها بيت المقدس.

وأشارت السردية اإلسالمية إلى أن إبراهيم، اتجه بمرحلته الثانية، بعدما ولدت لـه 
س لرحلة النبي هاجر ولده إسماعيل، من الشام إلى مكة، فكان ذلك إسراء أرضي معاك

 وبعث هللا لـه السكينة، وهو اسم ريح تسير بهدي من هللا، لتدله على موضع البيت ،
ومع إبراهيم هاجر زوجته وابنه إسماعيل حتى أتى إبراهيم مكة، وهناك أمره هللا "أن يبني 
حيث تستقر السكينة، وهناك بنى البيت العتيق، وبعد أن بنى البيت خرج إلى أهله 

"، وتلك إحدى اإلشارات الرمزية التي تربط روحيًا بين بيت المقدس، ومكة (2)بالشام
 المكرمة، عن طريق الرحلة النبوية اإلبراهيمية قبل رحلة )اإلسراء( المحمدية المعاكسة.

وذهبت السردية العربية، إلى أن قبيلة جرهم اليمنية نزلت مكة، وتزوج إسماعيل 
ؤه، من أو د العرب وهم ثابت، وقيدر، ومنهم كما يقول منها، وعلمته العربية، فصار أبنا

" وتبعًا لرواية ابن كثير أن "عرب الحجاز كلهم ينتسب إلى (3)الطبري "نشر هللا العرب
 ".(4)ولديه )ولدي إسماعيل( ثابت وقيدار

ونظر المؤرخون العرب إلى العائلة اإلبراهيمية، على أن لها صالت عميقة 
العائلة تتفرع إلى أو د إسماعيل )العرب(، وأو د إسحاق، وتتبعوا بالقدس، وعلى أن هذه 

سيرة أو د األخير ومنهم داود وسليمان وصالتهم العميقة بالقدس، باعتبار هذه الصالت 
جزءًا   ينفصل عن التاريخ الروحي للقدس، وعن تاريخ الجغرافية الروحية اإلسالمية، 

ولده يعقوب )إسرائيل( بالمسير إلى أرض الشام،  فيشير المؤرخ العربي، أن إسحاق، أمر
، ثم يحرصون عل (5)وبّشر بنبوته، وبنبوة أو ده اإلثني عشرة، وهم األسباط اإلثنا عشرة

ضم تاريخ األنبياء من العائلة اإلبراهيمية إلى تاريخهم الروحي، وإلى تاريخ القدس، 
سردوا بعناية قصة يعقوب بن  فالمؤرخون المسلمون مثل اليعقوبي وابن كثير والطبري،

إسحاق، وأبنائه، ثم قصة موسى، ووصاياه العشر، والتوراة، ورحلة بعضهم إلى القدس، 
كما ضموا  عمارة داوود وعمارة سليمان في القدس، إلى المأثور اإلسالمي المقدس، 
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 فيورد مجير الدين الحنبلي حديثًا "عن رافع بن عمير قال سمعت رسول هللا )ص( يقول:
قال تعالى لداوود: ابن لي بيتًا في األرض، فبنى داوود  بيتًا لنفسه مثل البيت الذي أمره 
هللا به، فأوحى هللا إليه: يا داوود بنيت بيتك قبل بيتي، قال: أّي رب، هكذا نلت فيما 

 ".(1)قضت من ملك استأثر، ثم أخذ في بناء المسجد، يعني بيت المقدس
لى أن بناء داوود، وسليمان لبيت المقدس، ولمسجده، وشّدد المؤرخون المسلمون ع

إنما تّم على أساس قديم، فإن أول ما بنى القدس، ومسجدها، من البشر، إنما هم 
الكنعانيون، وبالتحديد ملكهم ملكي صادق، بهذا يقول مجير كغيره من المؤرخين العرب 

 ".(2)جديد البناء القديم"فعمارة داوود وسلمان عليهما السالم لمدينة القدس إنما هو ت
ولكن إذا كان تاريخ القدس الروحي، قد اندمج متوافقًا مع التاريخ الروحي والزماني 
لقدس سليمان وداوود، إ  أن ا فتراق الروحي ما لبث أن حدث، مع )انحراف(، بني 
د إسرائيل عن )صحيح( التوراة، "وضّلوا" فعاقبهم هللا على يد نبوخذ نصر، وغيره، واعتم

المسلمون في تفسيرهم هذا، على ما جاء في القرآن: "وقضينا على بني إسرائيل في 
الكتاب لتّفسدن في األرض مرتين، ولتعلوّن علوًا كبيرًا، فإذا جاء وعد أو هما، بعثنا 

ـ  4عليكم عبادًا لنا أولي بأس شديد، فجاسوا خالل الديار وكان وعدًا مفعوً " )اإلسراء: 
ري كيف انتقم هللا  نحراف بني إسرائيل، واضطهادهم )أرميا( النبي، "أن ( ويروي الطب5

بختنصر وجد في سجن بني إسرائيل أرميا النبي، وكان هللا بعثه نبيًا ـ فيما بلغنا ـ إلى 
بني إسرائيل يحذرهم ما حل بهم من بختنصر، ويعلمهم أن هللا سلط عليهم من يقتل 

يتوبوا وينزعوا عن سيئ أعمالهم، فقال لـه بختنصر: ما مقاتليهم، ويسبى ذراريهم، إن لم 
خطبك؟ فأخبره أن هللا بعثه إلى قومه ليحذرهم من الذي يحل بهم، فكذبوه وحبسوه، فقال 
بختنصر: بئس القوم قوم عصوا رسول ربهم! وخّلى سبيله، وأحسن إليه، وفي تلك الزمان 

 تفرقت 
 ".(3)بنو إسرائيل

 
 587ودمارهم، وتخريب المدينة على يد نبوخذ نصر في  وعلى هذا، فسبي اليهود،

ق.م، ما هو إّ  عقاٌب ربانٌي  نحرافهم وإيذان بإخراج هللا لهم من تاريخ الوحي القديم، 
فحّمل هللا األمانة إلى عيسى بن مريم، نبّيه، الذي جّدد حلقة النبوة اإلبراهيمية، ووحيها، 
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نبّوته، وحضوا الوالي الروماني هيرودس على  بالقدس، في حين كذبه اليهود، وأنكروا
صلبه، فأمر رئيسهم رجاًل من أصحابه اسمه نطاليوس أن يدخل إليه فيقتله، فدخل 

 ".(1))الرجل( فلم ير أحدًا... فخرج إليهم فظنوه عيسى )شبه لهم( وصلبوه
وهكذا، اندمج تاريخ المسيح بالتاريخ الزمني والروحي للقدس، وأيضًا بالتاريخ 
الجامع لديانة الوحي، التي امتصها اإلسالم في متنه الروحي، ووفقًا لهذا التاريخ، فقد 
انفصل بنو إسرائيل بانحرافهم عن الدين القويم التوراتي، عن تاريخ القدس الروحي، بعد 
أن كان داوود وسليمان قد عانقوا هذا التاريخ لتعبيرهم الصادق عن الوحي، ثم انتقلت 

مسيح، ومن المسيحيين األوائل، الذين التصقوا بتاريخ القدس الروحي، ثم األمانة إلى ال
انتقلت األمانة، بعد انحرافهم عن الدين اإلبراهيمي، إلى النبي وأصحابه وأمة المسلمين 
من بعده، تلك األمة التي   تجتمع على ضاللة، فكان  بد للعرب المسلمين أن يصلوا 

ي، فإذا كانوا قد التصقوا بها روحيًا وحسب في بداية القدس بتاريخهم الروحي والزمان
الدعوة، حينما كانوا يتجهون إليها بصالتهم، وحينما أسرى إليها نبيهم، وعرج منها إلى 
سدرة المنتهى، ثم تجّذر التصاقهم بها عندما تنبأ لهم نبيهم بفتحها، فغدت ملتصقة 

ه تفسيرهم لآلية: "أن األرض بالوعي اإلسالمي، كوعد إلهي نبوي، وهو ما يذهب إلي
( على أنها األرض المقدسة، وترثها أمة محمد 105يرثها عبادي الصالحون" )األنبياء: 

 ، وتشير إلى هذا حزمة من األحاديث والمرويات المتناقلة عن النبي وصحابته.(2))ص(
ويذهب بعض المؤرخين العرب، في السياق ذاته، إلى أن فتح الشام، كان ضمن 

ات النبي، وهو ما تدل عليه "غزواته" الشامية المبكرة، ولهذا، أيضًا، فإنه عندما اهتمام
وصل كتاب عمر بن الخطاب، كما يذكر الواقدي، إلى قادة المسلمين، يأمرهم بالتوجه 

"، وبلغ ا نفعال ذروته، عندما وقف (3)إلى القدس، "فرحوا بمسيرتهم إلى بيت المقدس
ارها، فما نزل أحد منهم، كما يقول الواقدي: "إّ  كبر الفاتحون المسلمون على أسو 

وصلى"، وجرت على ألسنتهم جميعًا صورة "يا قوم ادخلوا األرض المقدسة التي كتب هللا 
 ".(4)لكم، و  ترتّدوا

لقد فرض المخيال اإلسالمي نفسه على المؤرخين العرب، فنظروا إلى فتح القدس 
ره، وكان من الواجب تحقيقه، وجوهر هذا الوعد كعملية تحقيق لوعد إلهي طال انتظا

وراثة المسلمين لمدينة بيت المقدس، وبما فيه من تراث روحي ومعاٍن مقدسة، وما تركه 
على أديمها األنبياء من األسرة اإلبراهيمية، ابتداًء من إبراهيم، وانتهاء بالمسيح، وأمه 
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التي تذّكر بهم، فتركوا لورثتهم، وإن مريم، فحافظوا على ذكر هؤ ء، وعلى بقايا العبادات 
كانوا قد انحرفوا نسبيًا، تركوا لهم حرية العبادة في كنف تلك اآلثار التي يشاركونهم، في 
تبجيلها، بعد أن نظروا إليهم كشركاء حقيقيين، في تكريس قداسة المدينة، ومنذ ذلك 

لعرب المسلمين بكل ما الحين اندرجت القدس وإلى األبد في التاريخ الروحي والزماني ل
 تحمله من التراث النبوي اإلبراهيمي، بطريقة 
   فكاك منها، ولم ينظروا إلى النصارى واليهود، من جراء فتحهم للقدس، كمنافسين، 
أو خصوم، بل كمتعاضدين في مباركة المكان المقدس، الذي يتسع للجميع، و  سيما 

محاء ذاكرة المدينة بكل ما يتصل بأنبياء بني ألهل الكتاب، ولم تعن أسلمة المدينة لهم إ
إسرائيل، أو المسيح وأصحابه بل كانت تعني لهم تلك األسلمة، طالما أن اإلسالم نفسه 
متممًا لديانة الوحي، والجزء الخاتم منه، والجميع يصدر عن وحي واحد، كانت تعني 

يف، سّموا الكثير من إذكاء الذاكرة بهؤ ء الرموز، لذا نجدهم حتى داخل حرمهم الشر 
المواقع بأسماء داوود، وسليمان، ومريم، وعيسى، وتركوا لورثة المسيحية، واليهودية، 
حرية العبادة، في كنف مدينة تتسع على ضيقها بعبادة البشر جميعًا، فقد فهموا القداسة 
ذه ليس على أنها مجسدة في الحجارة المحدودة المساحة، بل إن هذه القداسة   تالمس ه

الحجرة إ  لتجاوزها باعتبارها ترمز إلى التعالي، وتذكّر به، وهي تتسع لعبادة  ما   
نهاية من البشر، لذا فإن عمر بن الخطاب عندما ألح عليه صوفرينوس بمنع اليهود من 

 دخول القدس، أجابه قائاًل: إن ديننا   يسمح بذلك.
 ةب ـ التصاق القدس في التاريخ والجغرافية العربي

لم يقتصر الوعي العربي اإلسالمي على وضع القدس في قلب الجغرافية الروحية 
اإلسالمية، كجزء   ينفصل عنها، بل كّرس هذا الوعي تصورًا ضّمها فيه، مع بالد 
الشام إلى الوحدة األثنية/ األقوامية، والساللية، والجغرافية، والتاريخية للجزيرة العربية، من 

المسلمين القدس، في سياق فتحهم لبالد الشام، كنتيجة طبيعية هنا أتى فتح العرب 
لتفكيرهم بالشام كوحدة إثنية جغرافية مميزة، وامتدادًا بشريًا للجزيرة العربية، لذا فإن 
الفاتحين توجهوا إلى المناطق لتي تقيم فيها القبائل العربية، و  سيما في جنوب 

 .(1)سورية
لمناطق القريبة من الساحل، والمناطق الجبلية، وكان الفالحون الذين يسكنون ا

يتكلمون لهجات آرامية. كما يرتبط سكان تخوم البادية وجنوب فلسطين بصالت وثيقة 
بالقبائل العربية، وكذلك الفالحون الذين يسكنون في بعض قرى تلك المنطقة، ويتكلمون 

 (2)العربية
                                                 

لشام. عمان نبيه العاقل، موقف سكان بالد الشام من الفتح. )ندوة( المؤتمر الدولي الرابع لتاريخ بالد ا )1( 
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أثرًا مهمًا في عملية الفتح،  ربما أدى وعيهم بذلك النسيج ا جتماعي ألهل الشام
وهو ما يفسر رسالة أبي بكر إلى جنوده الذاهبين لفتح الشام "فبث خيلك في القرى 
والسواد، و  تحاصر مدينة من مدنهم حتى يأتيك أمري، "فإذا كانت الروابط الروحية 

فإن العميقة، ومعاني وحدة الجغرافية اإلسالمية، قد حّفزت المسلمين على فتح القدس، 
تصوراتهم التاريخية، والجغرافية، ومتخيلهم عن الروابط الساللية هو من أعطى لتلك 

 الروابط الروحية بعدها األرضي الزمني، ومنحها مصداقية تاريخية.
يقيس المؤرخ العربي التاريخ البشري بعالمات النبوة الكبرى، وبالرسا ت السماوية 

ورتب تبعًا لذلك، ثالث دورات نبوية كبرى في  المتعاقبة التي نزلت على األمم تباعًا،
التاريخ، حدد فيها التاريخ الساللي، والنبوي للبشر، الدورة األولى تبدأ بآدم وأبنائه، وتنتهي 
بالنبي نوح وبنيه، الذين يفتحون الدورة الساللية/ النبوية الكبرى الثانية للبشرية، في حين 

وابنيه إسماعيل وإسحاق، التي يختتمها النبي محمد،  تبدأ الدورة النبوية الثالثة بإبراهيم
ويختم معها دورة النبوة أجمعها، وينحدر العرب وفقًا للسردية التاريخية الساللية العربية 
من نسل سام بن نوح، ويعّزز المؤرخون هذه السردية بأقوال من النبي، كالحديث النبوي 

"، وينقل ابن عساكر نقاًل عن (1)لحبش"سام أبو العرب، ويافث أبو الروم، وحام أبو ا
الشعبي، أنه بعد الطوفان، ونجاة نوح وأو ده، "قسم األرض بين أو ده الثالثة، فجعل 
لسام وسطًا من األرض، ففيها بيت المقدس والنيل والفرات ودجلة، وما بين قيسون إلى 

 ".(2)الشرق شرق النيل، وجعل قسم حام غربي النيل، وقسم يافث وراء قسم سام إلى 
وينحدر العرب، استنادًا إلى ذلك، من سام بن نوح، ويقّسم هذا النموذج الساللي 
العربي إلى ثالثة فروع: العرب البائدة، والعرب العاربة، والعرب المستعربة. والعرب 
البائدة هم القبائل التي بادت مثل الكنعانيين، وهم سكان القدس وفلسطين القدماء، وطسم 

د وثمود وأميم وعبيل وجرهم، والعرب العاربة، وهم اليمانية القحطانيين، وجديس، وعا
وجدهم قحطان بن عابر المنتهي، نسبه إلى العرب البائدة، ثم إن العرب البائدة، والعرب 

 .(3)العاربة القحطانيين، هم من ساللة أرم بن سام
العاربة، ويشير  ويشير المسعودي إلى أن أو د آرام أجداد العرب البائدة، والعرب

إلى أماكن سكناهم، ومن أو د إرم "عام كانوا ينزلون األحقاف من الرمل، فأرسل هللا لهم 
هودا...وثمود بن عابر بن إرم.... ينزلون الحجر بين الشام والحجاز، فأرسل هللا إليهم 

وهم أخاهم صالحًا، طسم وجديس ابنا  وذ بن إرم، كانوا ينزلون اليمامة والبحرين، وأخ
عمليق )كنعان( بن  وذ بن أرم، ونزل بعضهم الحرم، وبعضهم الشام، ومنهم العماليق 
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 ".(1))الكنعانيون( وتفرقوا في البالد
فنالحظ أن المسعودي جعل العرب العاربة والبائدة تنتشر في كل أقاصي الجزيرة 

الفرع العربية، فضاًل عن بالد الشام بما فيها فلسطين وعاصمته القدس، حيث أن 
 الكنعاني العربي هو من يقطن فلسطين وبالد الشام.

أما الفرع الثالث، أي العرب المستعربة، فهم من ذرية إسماعيل الذي زوج ابنه من 
 جرهم )العرب البائدة( وتعلم منهم اللغة العربية، وسّموهم بـ "اإلسماعيليين" 

يختصر ابن كثير تقريره . و (2)أو "العدنانيين" نسبة على عدنان أحد أحفاد إسماعيل
بالقول: "أما العرب المستعربة وهم عرب الحجاز فهم من ذرية إسماعيل بن إبراهيم 

"، ويحرص (3)عليهما السالم، وأما عرب اليمن وهم حمير فالمشهور أنهم من قحطان
المؤرخ على تتبع مواقع سكنى أو د عدنان في بالد الشام والعراق، "فكلما كثرت أو د 

عدنان، ومن معهم من قبائل العرب، ومزقتهم الحروب خرجوا يطلبون الريف  معد بن
فيما يليهم من اليمن ومشارف الشام، ونزحت منهم قبائل حتى نزلوا بالبحرين.... ثم 
تطلعت أنفس من كان بالبحرين إلى ريف العراق، .. فأجمعوا على المسير إلى 

م الذين ملكوا أرض بابل وما يليها إلى ناحية العراق.... فوجدوا األمانيين )اآلراميين(، وه
 ".(4)الموصل

ويكمل المسعودي الصورة، عن هجرات العرب العاربة )القحطانية(، "وتفرقت قبائل 
العرب لما كان بمأرب... فسارت غسان إلى الشام، وهو من ولد مازن... وغلبت غسان 

أول ملوكهم الحارث بن  على من بالشام من عرب فملَّكهم الروم على العرب... فكان
عمر بن عامر بن حرثة بن امرئ القيس بن مازن... وكان آخر ملوكهم جبلة بن األيهم، 
وقد كان منهم بالشام ملوك ببالد مأرب )مآب( من أرض البلقاء من بالد دمشق، كذلك 
مدائن قوم لوط من أرض األردن وفلسطين... وكان لكنده وغيرها من العرب من قحطان 

 ". (5)لوك كثيرةومعه م
تشير خالصة هذه السردية، أن شعوب منطقة الجزيرة العربية والشام ووادي 
الرافدين تشكل وحدة إقوامية وجغرافية واحدة، تصدر في تعدديتها القبلية عن أصل واحد 
يرتد إلى سام بن نوح، وتقع القدس في قلب هذه الوحدة الجغرافية البشرية، ويجمع 

سالميون على أن العمالقة )الكنعانيين(، وهم من جملة العرب المؤرخون العرب اإل
البائدة، هم السكان األوائل األصليين لبالد الشام بما فيها القدس وفلسطين، فالكنعانيون 

                                                 
 .35مصدر سابق. ص  1المسعودي، مروج الذهب. ج )1( 
 .174ص  1979مصطفى مراد الدباغ. القبائل العربية وسالئلها في بالدنا  فلسطين. بيروت.  )2( 
 .156. ص 2ابن كثير. ج )3( 
 .196. ص 1جالمصدر نفسه،  )4( 
. مصدر سابق. 1، والعقيوبي. تاريخ اليعقوبي. ج110، 106، ص 2المسعودي. مروج الذهب. ج )5( 

 .240ـ  234ص 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 ـ  63ـ 

 ". (1)وفق ابن األثير هم "الجبابرة بالشام
هم ويذهب إلى أنه "كانت طسم والعماليق )الكنعانيون( وأميم وجاسم قومًا عربًا لسان

". ويؤكد ياقوت الحموي عروبة الكنعانيين سكان القدس وفلسطين، بقوله: "إن (2)عربي
". (3)كنعان بن سام بن نوح إليه ينسب الكنعانيون، وكانوا يتكلمون بلغة تضارع العربية

ويذهب إلى أن الكنعانيين "هم أهل الشام"، ويقول: "وإنما سميت الشام شامًا لسكن سام 
يل تسأمت به بنو كنعان، ... وكان كل ملك من بني كنعان يلقب بن نوح فيها، وق

 ". (4)جالوت إلى أن قتل داوود جالوت آخر ملوكهم، فتفرقت بنو كنعان
وُيجمع المؤرخون العرب على أن اليهود عندما دخلوا فلسطين، والقدس، كان 

، "وأما أمامهم الكنعانيون، السكان األصليون، فعلى سبيل المثال، يؤكد ابن كثير
الكنعانيون فلحق بعضهم بالشام، ثم جاء بنو إسرائيل...، ثم ثبت الروم على بني إسرائيل 
فأجلوهم عن الشام )القدس ونابلس( إلى العراق إ  قليل منهم، ثم جاءت العرب فغلبوا 

 ". (5)على الشام
إلى جانب تأكيد الوعي العربي، كما تجلى في المدونات التاريخية والجغرافية 
واألدبية، على الوحدة اإلثنية/ الساللية، فإنه شدد على الوحدة الجغرافية التي تضم القدس 
إلى بالد الشام، وحدة بالد الشام مع الجزيرة العربية، فغدت القدس، تبعًا لذلك، ومعها 

هـ 380م( والمقدسي )ت 930هـ ـ 321فلسطين، في قلب الشام، ولعل ا صطخري )ت 
ائل من صور الشام بوحدته الجغرافية الشاملة، في إطار وحدته مع م( كانا من أو 992ـ 

بالد الرافدين والجزيرة العربية، وأطلق المقدسي مصطلح "إقليم الشام" معبرًا عن وحدة 
أقاليمه المكونة من البالد الحالية فلسطين وسورية ولبنان، ونالحظ أن المدونات التاريخية 

قوبي، وابن األثير، وابن كثير، قد أجمعت على تصوير الكبرى مثل مدونات الطبري واليع
 الشام، وحدة جغرافية على وحدة الجزيرة العربية، 
وقد وضعوا فلسطين التي تحتوي القدس، كأحد أقسامه، وسّماه بعضهم اإلقليم األول، 
ويرجع ذلك ربما لموقع القدس الجليل في داخله، فهذا القاضي مجير الدين يلخص األمر 

: "إن األوائل قسمت الشام خمسة أقسام، الشام األولى فلسطين، وأوسط بلدها بقولـه
الرملة، والشام الثانية حوران ومدينتها العظمى طبرية، والشام الثالثة الغوطة، ومدينتها 
العظمى دمشق، والشام الرابعة حمص، والشام الخامسة قنسرين، ومدينتها العظمى 
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 ". (1)حلب
ودًا دقيقة للشام، عندما يشير  "وأما الشام فإن غربها بحر وقد وضع ابن حوقل، حد

الروم، وشرقيها البادية، من إيلة إلى الفرات، ثم من الفرات إلى حد الروم، وشماليها بالد 
الروم )بيزنطة(، وجنوبها مصر، وتيه بني إسرائيل، وأخر حدودها فيما يلي مصر 

 ". (2)رفح
رة بأن الكعبة مركز العالم، والقدس تارة أخرى، أحيانًا، وانطالقًا من اعتقادهم تا

فإنهم وضعوا الشام على يمين الكعبة، كما هو الحال عند شهاب الدين المقدسي "إنما 
سميت شامًا ألنها عن شمال الكعبة، كما سمي اليمن كل ما كان عن يمين الكعبة من 

 ".(3)بالد الغور
ة اإلسالمية، التي تترابط في داخلها ويتسق ذلك مع إيمانهم بوحدة الجغرافية الروحي

الكعبة في مكة، والمسجد النبوي في المدينة المنورة، مع المسجد األقصى في القدس، 
ومن هنا أيضًا، تلتقي المفاهيم الميتا تاريخية، وتتجاوب مع المنطلقات التاريخية، تبعًا 

ة السردية التاريخية لتعقد العالقة ما بين التاريخي البشري والروحي في القدس، فقبال
والجغرافية، والساللية، هناك سردية ميتا تاريخي، تذهب في تفسيرها لبعض اآليات 
 القرآنية لتثبيت هذا الترابط بين أطراف الجغرافية الروحية اإلسالمية، ففسروا اآلية 

 (، بأن التين: هو3ـ  1)التين:  والتين والزيتون * وطور سنين * وهذا البلد األمين 
مسجد دمشق، والزيتون: مسجد ببيت المقدس، وطور سنين، حيث كلم هللا موسى، وهذا 

، ووفقًا لحديث عن النبي، يقول: "أنزلت علي النبوة في ثالثة (4)البلد األمين، هو مكة
، (5)أمكنة، بمكة والمدينة والشام "فإن تفسير الشام هنا وفق أحد الرواة: هو بيت المقدس

 ي ترتيب المؤرخين والجغرافيين العرب.أي الشام األولى ف
ربما أثرت الروابط المبكرة للعرب في ما بين الجزيرة العربية وبالد الشام الخاضعة 
للروم، فضاًل عن الروابط الروحية بالقدس، في إفراز إيماءات عميقة عن روابط 
ه المسلمين بمصير الشام عمومًا، ومصير القدس خصوصًا، فيروى عن معاوية بن قر 

". كما يذهب (6)عن أبيه "أن الرسول )ص( قال: إذا هلك الشام، فال خير في أمتي
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حديث آخر، في طريق التبشير النبوي بفتح القدس والشام، كالحديث المروي عن معاذ، 
أن رسول هللا قال: "يا معاذ إن هللا عز وجل سيفتح عليكم الشام من بعدي، من العريش 

وأماؤكم مرابطون إلى يوم القيامة، فمن اختار منكم ساحاًل  إلى الفرات، رجالكم ونساؤكم
". ويذكر أصحاب (1)من سواحل الشام، أو بيت المقدس، فهو جهاد إلى يوم القيامة

السيرة النبوية، وأصحاب المدونات التاريخية، وباألخص مؤلفات الفتوح والمغازي، إلى 
شام، أن النبي اتجه فعليًا في نهاية جانب األحاديث النبوية تلك المبشرة بفتح القدس وال

حياته نحو فتح الشام، وهو ما يظهر من خالل المبادرات التي اتخذها إزاء القبائل 
العربية النازلة فيها، ومهد النبي لنشر اإلسالم عن طريق التراسل مع زعماء القبائل 

ى عقد صلح العربية الشامية الحدودية، وقد توصل إلى كسب صاحب إيله )العقبة(، وإل
، (2)مع أهل جرباء وإذرع، وهو ما فتح أبواب الشام، وبعث روح المقاومة في نفوس العرب

ولقد اعتبرت بعض المصادر غزوة "دومة الجندل" التي جرت في العهد النبوي أول 
غزوات الشام، وكانت غزوة "مؤتة" بداية الصراع بين المسلمين وبيزنطة لتفح بالد الشام، 

بقيادة أسامة بن زيد إلنفاذه إلى الشمال نحو الشام، وتوفي النبي قبل حملة  وجهز 
 .(3)مسيرة حملة أسامة، فما كان من أبي بكر إّ  أن أنفذها

وهكذا تبادلت الرواية التاريخية والرواية الميتا تاريخية التأثير والتكامل في تفسير 
ما بين القدس ومكة والمدينة الصالت العميقة التي تربط إقواميًا وجغرافيًا،وروحيًا، 

 المنورة، والترابط بين الشام والجزيرة العربية تاريخيًا وإقواميًا وجغرافيًا.
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 الفصل الرابع

 تكريس رفعة القدس 

 في التدوين )الفضائلي(

 
 

لم يقتصر المسلمون في تبجيلهم للقدس على الجانب الممارسي، والمادي، وفي 
ي الزيارة، والبناء والشحن العاطفي والجهاد  سترجاعها، بل التقرب منها في الطقوس، وف

وكرس المسلمون أيضًا، تعلقهم بسمو القدس في التدوين، والتأليف حولها، في سياق ما 
ُيعرف "بالتاريخ البلداني"، والذي تفّرع عن السرد التاريخي الشامل، وهو ما يميز التأليف 

سالم، وأمة المسلمين كتتويج لتاريخ الوحي، التاريخي العربي، حيث كان يضع دعوة اإل
ولتاريخ األمم التي بدأت بآدم، وذلك في طموحه لإلمساك بتاريخ البشرية: األمم والرسل 

 والملوك.

 آ ـ نمط التاريخ البلداني

فإذا كانت الفتوحات اإلسالمية، قد أدخلت المدن المفتوحة في التاريخ العام 
مبكر إلى ظهور اهتمام بمعرفة تلك )البلدان(، وقد اإلسالمي، فإنها دفعت في وقت 

ظهرت أيضًا إلى جانب كتب الجغرافية العامة التي اهتمت بدراسة أقاليم العالم أو أقاليم 
دار السالم، برزت مدونات أخرى تعتني بكل إقليم على حدة، مثل "فضائل الشام" للربعي 

م(، وإلى 826ـ  214يم" ) تم(، أو تاريخ مصر " بن عبد الحك1065هـ ـ 444) ت 
جانب ذلك رأت النور مدونات "بلدانية"، تهتم بإبراز مميزات مدينة معينة: تاريخها، 
جغرافيتها، زراعتها، حيواناتها، وأهم من ذلك، حال سكانها: لغاتهم، وعاداتهم، أديانهم، 

 ولوجية.وتكاد تقترب بعض الدراسات للبلدان من الدراسة ا نثروغرافية، أو ا نتروب
إّ  أن هذا ا نصراف إلى حال المدن وإلى جغرافيتها البشرية وتاريخها ومميزاتها، 
لم يبعد المؤرخ والجغرافي عن شغفه بمعرفة تاريخ األمة، وجغرافية دار اإلسالم، حيث 
كان يركز على خصائص المدينة في إطار وحدة الجماعة فيأخذ باعتباره في دراسته 

ما يشير إلى تاريخ األمة، فال يفوته اإلشارة إلى تاريخ فتح تلك  "البلدانية" تلك كل
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المدينة، أو إلى من تشرفت بزيارته، أو من دفن فيها من الصحابة، والتابعين، أو من 
أعالم اإلسالم، فيدّلون بذلك على ما يوحد تلك المدينة بالتاريخ العميق ألمة اإلسالم، 

تأليف البلداني بين نمطين، النمط األول يغلب عليه وبدار اإلسالم، ويمكن التمييز في ال
ا هتمام بالجانب البشري الدنيوي لحياة المدينة وتاريخها وجغرافيتها، أما النمط اآلخر 
فيغلب علي ا هتمام بالجانب "المقدس" أو "الفضائلي" لحياة  البلد أو "المدينة" ويمكن أن 

ب في تاريخ حلب األول  بن العديم )ت نجد مثاً  على النمط األول في "بغية الطل
هـ(، وتاريخ الموصل ألبي 430هـ( وتاريخ أصفهان، ألبي نعيم األصفهاني )ت 660

هـ(، أما مدونات النمط الثاني، فترتبط وظيفتها أساسًا في تمكين 334زكريا األزدي )ت 
بالجوانب القارئ من ا طالع على الفضائل القدسية للمدينة، وتمتلئ تلك المصنفات، 

الخارقة المعجزة من الظواهر المرتبطة بالقداسة، فيمتزج في تاريخ المدينة حوادث الزمان 
باألبدي الخارق المقدس، حيث يتحول المؤلف الفضائلي إلى أنثر بولوجي مبكر في 
الثقافة العربية اإلسالمية، وهو ما يتجلى في المدونات التي كان موضوعها، بشكل 

افية الروحية اإلسالمية، مكة والمدينة، وبيت المقدس، فاكتسبت هذه خاص، أطراف الجغر 
 .(1)المدونات طابعًا دينيًا خاصًا افتقدته المدونات )البلدانية( األخرى 

 ب ـ باكرة المدونات الفضائلية

وُيعتقد أن أقدم المدونات )الفضائلية( هي )تاريخ مكة( لمحمد بن إسحاق المكي 
هـ(. أما 224ار مكة" لمحمد بن عبد هللا المكي األزرقي )ت م( و"أخب272الفاكهي )ت 

أقدم الكتب الفضائلية، المتعلقة بالمدينة المنورة، فيعتقد أنها "الدرة الثمينة في تاريخ 
هـ( الذي امتأل بآثار النبي )ص(، وبذكر صحابته 693المدينة "لمحمد بن النجار )ت 

، وارتباط تلك المدينة (2)معاصرين للنبيالذين هاجروا معه، وبذكر زعماء األنصار ال
بأطراف الجغرافية الروحية اإلسالمية، فقد أراد أصحاب "الفضائل" تكريس المزايا الروحية 
لهذه المدن تجسيدًا لمكانتها في التاريخ الروحي لألمة اإلسالمية، وقد اعتمد في ذلك 

ت للغرض نفسه، وإيراد على إبراز اآليات الصريحة بتلك المدن، أو تفسير بعض اآليا
األحاديث، والمرويات النبوية التي تشيد بقدر تلك المدن، فضاًل عن رصف الحوادث 
المتعلقة بشواهد القداسة ومعانيها، فبدأ التأليف في ذكر فضائل المدن المقدسة الثالث 

يات اإلسالمية منذ القرن الثاني، جمعت فيها اآليات القرآنية واألحاديث النبوية، والروا
المختلفة التي تبجل المدن الثالث وترفع من شأنها، ولقد اكتمل شكل هذا النمط في القرن 
الخامس الهجري/ الحادي عشر الميالدي، فجمعت من اآليات، واألحاديث، والحوادث 
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المبثوثة في كتب التاريخ كتاريخ الطبري، وأبي الفداء، وابن عساكر، والتنبيه واإلشراف، 
الجغرافية، ككتب األصطخري، وابن حوقل، والحموي، وتم ترتيبها،  وأيضًا فمن كتب

وإنشاؤها، في أبواب وأقسام، تسهياًل  طالع القارئ، ولحّثه على زيارة المدن المقدسة 
اإلسالمية والتبّرك بها. أما بشأن "فضائل" القدس، فلعل أول كتبها، قد ظهرت في القرن 

 أنها ُفقدت، فيشير إليها حاجي خليفة بقوله: "إن أبا الثاني الهجري، الثامن الميالدي، إ ّ 
هـ( ألف كتابًا بعنوان "فتوح بيت 206حذيفة إسحاق بن بشر القرشي البخاري )ت 

الهجري، الذي يوحي بأن صاحبه كان ملمًا بأخبار فتح القدس، المقدس" في القرن الثاني  
. وأعقبه موسى بن سهل الرملي "(1)وما أحاطها من روايات، ومن اشترك فيه من الصحابة

القرن الثالث الهجري، ألف كتابًا في فضائل القدس، كما يذكر أنه في  هـ( في261) ت 
القرن الرابع الهجري، ظهر كتاب ألحمد بن خلف السبحي بعنوان يجمع بين المدن 
المقدسة الثالث: "وصف مكة شّرفها هللا وعظمها، ووصف المدينة الطيبة، ووصف بيت 

قدس المبارك وما حوله" ويقصد هنا ما "حوله" أرض الشام، التي أصابتها المباركة الم
المركزة على بيت المقدس، وأيضًا هناك كتاب "من نزل فلسطين من الصحابة"، الذي 

 .(2)عثر على مخطوطته مؤخرًا، أما الكتب األخرى فلم يعثر عليها إلى اآلن
هد الفاطمي، وارتبطت أول مدوناتها ظهرت موجة جديدة من فضائل القدس، في الع

هـ( وكان خطيبًا للمسجد األقصى، 500باسم أبي بكر محمد بن أحمد الواسطى ) ت 
وعنون مؤلفه بـ "فضائل البيت المقدس والشام". وتحول كتابه هذا إلى نموذج اقتداه الكثير 

نزله في من كتب الفضائل التي أتت بعده، وقد قرأ الواسطي، كتابه على الناس في م
م( أي بعد ثالث سنوات من سقوط قبة الصخرة إثر زلزال 1020هـ ـ 410القدس عام )

ضربها آنئذ، لذا رأى بعضهم فيها مساهمة من الواسطي لحض الحكام والجمهور إلعادة 
بناء القبة، والتبرك بذلك، عبر التذكير بفضائلها، ويعتبر كتاب الواسطي أقدم ما وصل 

دس"، إ  أنه تميز عن أكثرية مؤلفي "الفضائل" في اتباعه طريقة إلينا من "فضائل الق
أصحاب الحديث في تقديم مروياتها استنادًا إلى طريق "اإلسناد" بالرجوع في تسلسل 
مصادر اإلسناد إلى النبي، وحاول إبراز األخبار )اآليات ـ األحاديث(، التي تؤكد تكامل 

ية الروحية اإلسالمية، حيث إن المالئكة وفقًا القدس مع مكة والمدينة في تشكيل الجغراف
لألحاديث المروية، قد أحاطت مكة قبل ألف عام من خلق أي شيء على وجه األرض، 
ثم ألحق هللا بها المدينة المنورة، ووحد المدينة بالقدس، ثم خلق بقية العالم، وأن الجنة 

ألسود مع مكة، والمدينة ستنزل إلى بيت المقدس، يوم القيامة، وتزف الكعبة والحجر ا
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. وتحدثت عن تاريخ بناء (1)مع مسجدها إلى القدس لتلتقي المدن الثالث في بوتقة واحدة
المسجد األقصى على يد المالئكة، ثم إعادة بنائه على يد )ملكي صادق( الكنعاني، 
وأيضًا إعادة بنائه على يد داوود وسليمان، وتهديمه فيما بعد على يد نبوخذ نصر، 

يطس، وعالقة المسيح وأمه مريم بالقدس، ويذكر أيضًا، أهم المواقع المقدسة: الحرم وت
وبداخله المسجد األقصى، وقبة الصخرة، قبب المعراج، والسلسلة، وعين سلوان، وبئر 
الوريقات، ومنابر داوود وزكريا ومريم وعمر، وأهمية زيارة القدس، والتبرك بها، والرعاية 

لمرابطين( بها، ومقدار الثواب المترتب على اإلقامة، أو الصالة، أو اإللهية للمقيمين )ا
 . (2)الموت فيها

أما الكتاب الثاني الذي تال مؤلف الواسطي، فهو "تاريخ القدس وفضائله"  بن 
م( ويقال إن المؤلف استشهد إبان 1097الرميلي مكي بن عبد السالم الحافظ ) ت 

 دس، ففقد الكتاب مع صاحبه.المذابح الصليبية أيام دخولهم الق
هـ( زمنيًا بعد كتاب 444يأتي كتاب أبي الحسن علي بن حمد الربعي المالكي )ت 

الواسطي، والذي تضمن قسمًا خصصه الربعي، لفضائل القدس، في سياق حديثه عن 
الفضائل، بوصف القدس هنا مركزًا للقداسة الشامية، وقد قرأ الربعي كتابه هذا في مسجد 

 . (3)هـ435ة دمشق سن
وتألف كتاب الربيعي من ثمانية عشر بابًا، أّوله مخصص لفضائل الشام، والباقي 
في فضائل دمشق، ومن المالحظ أن الكثير من األحاديث التي يوردها عن دمشق 
والشام، فسرها المفسرون على أنها تشير إلى القدس، مثل الحديث الذي يورده عن أبي 

منشر"، أو الحديث المروي عن زيد بن ثابت أنه سمع النبي ذر "الشام أرض المحشر وال
يقول: "يا طوبى للشام، يا طوبى للشام، يا طوبى للشام. قال يا رسول هللا وبم ذلك؟ قال: 

".  ويروي في باب "ذكر ما ورد في (4)تلك مالئكة هللا باسطة أجنحتها على الشام
أن التين جبل دمشق، والزيتون جبل يقع دمشق"، بأن قتادة فّسر آية "والتين والزيتون" "ب

 "، وفي حديث آخر، نسب إلى داوود بن أبي هريرة، (5)عليه بيت المقدس
"قال رسول هللا )ص(: أربع مدائن من مدائن الجنة في الدنيا: مكة والمدينة وبيت 

". فيجمع الشام بالمدن المقدسة الثالث التي تشكل الجغرافية الروحية (6)المقدس ودمشق
لمسلمين، كما يذكر عن سفيان الثوري الحديث "الصالة في مكة بمائة ألف صالة، وفي ل
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مسجد رسول هللا بخمسين ألف صالة، وفي بيت المقدس بأربعين ألف صالة، وفي 
". ولعل مباركة الشام ودمشق هنا هي امتداد لمباركة (1)مسجد دمشق بثالثين ألف صالة
 ونجيناه ولوطًا إلى األرض التي باركنا فيها للعالمين  مدينة القدس، وذلك تفسيرًا لآلية 

 (.71)األنبياء: 
وتصدر كل مؤلفات "الفضائل الشامية" عن رؤية توحيدية تصل ما بين الشام 
والجزيرة العربية، وترى في القدس محور قداسة الشام، وشهد التأليف البلداني الكثير من 

لف الحافظ عبد الكريم السمعاني )ت مؤلفات اختص موضوعها بفضائل الشام، كمؤ 
هـ( وترغيب 643هـ( "فضائل الشام" وأيضًا "فضائل الشام" للضياء المقدسي )ت 562

هـ(، و"فضائل الشام" ألحمد 660أهل اإلسالم في سكن الشام "للعز بن عبد السالم )ت
الدين هـ(، و"اإلعالم بفضائل الشام "لبرهان 744بن محمد بن عبد الهادي بن قدامة )ت 

(، و"مثير الغرام إلى زيارة القدس والشام" لشهاب الدين حمد بن 729إبراهيم الفزاري )ت 
هـ( وغيرها من المؤلفات التي تنطبق عليها المواصفات نفسها، 765أحمد المقدسي )ت 

 التي توحد وتدمج ما بين قداسة بيت المقدس والشام.
القول، إنه باإلضافة إلى كتب  وإذا رجعنا إلى مؤلفات فضائل القدس، فإنه يمكن

البواكير التي ُألفت ما بين القرنين الثاني والرابع الهجريين، فقد بلغ عددها حسب ما 
توصل إليه كامل العسلي، والدكتور محمود إبراهيم في دراستين منفصلتين، خمسة 

"فضائل  وأربعين مؤلفًا، ما بين القرنين الخامس والحادي عشر الهجريين، وقد أثارت كثرة
القدس" استغراب الباحثين"، ودهشتهم، فذهب كراتشكوفسكي، إلى أن الدوافع الموجه لهذه 
المؤلفات، إنما هو الدعاية لزيارة القدس، واستنهاض المسلمين لتحريرها من الصليبيين 
الغزاة، وعلى هذا الدافع األخير رّكز الباحثون الصهاينة، ليبعدوا فكرة تعلق المسلمين 

بالقدس، كجزء من جغرافيتهم المقدسة، لحساب تقديمهم الدافع السياسي، وهو ما  الروحي
، الذي أرجع ظهور  Emanuel-sivanذهب إليه الباحث الصهيوني إيمانويل سيفان 

مصنفات فضائل القدس إلى أجواء الوطنية  سترجاع القدس من الفرنجة، وليس إلى 
المؤلفات   ترتبط وحسب بمسألة  موقف روحي أصيل منها والحال أن حقيقة تلك

التحرير، فهي "تعبر عن مشاعر عميقة كامنة في وجدان المسلمين ُمكرسة في إيمانهم، 
فأية قراءة متأنية متعمقة لكتب فضائل القدس، سواء أكانت مادة الكتب أم مقدماتها أم 

"، فهي (2)نيًا صادقاً في خواتمها، ُتشعر أن الحافز األول على الكتابة كان حافزًا دينيًا إيما
سبقت ا حتالل الصليبي، واستمرت بالتكاثر بعد استرجاعهم للقدس، ألن الحافز الديني 
التبجيلي ا حتفالي هو األساس في ذلك التأليف، وإن كانت معركة استرجاع القدس قد 
حفزت التأليف، بإضافة الجرح "الوطني" إلى التلهف الديني، فالكتابة عن القدس نشأت 
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ساسًا من منزلة القدس في اإلسالم، كجزء متالحم من جغرافية اإلسالم الروحية، فإذا أ
كانت قداسة مكة قد ارتبطت بالكعبة، والمدينة المنورة بالرسول وبمسجده، فإن مدينة 
القدس التي اقترن اسمها باإلسراء والمعراج، وبقداسة المجسد األقصى، وبالمعاني الجليلة 

وبالمعاني الجليلة المرتبطة بالصخرة الشريفة، وبأن المسجد األقصى  لإلسراء والمعراج،
أحد المساجد الثالثة التي تشد الرحال إليها، وبأن المدينة ستشهد مولد القيامة، فإذا كانت 
المدينة قد شهدت أيامًا عصيبة إبان ا حتالل الصليبي لمدة تقرب المائة عام، عاش 

ة والبالء واأللم، وهو ما يشبه حالتهم اليوم في مواجهة فيها المسلمون إحساسًا بالمرار 
ا حتالل الصهيوني لها، فولَّد هذا ا فتقار لها األمل والتلهف  سترجاعها فأضاف 
اإلجالل والتعلق الروحي بها معنى أعمق لهذا التلهف  سترجاعها، أو )للجهاد( من 

ألي تأليف لهم حول فضائلها،  أجلها،  لقد كان تقديس المسلمين لبيت المقدس، سابقاً 
فهي تقع في قلب جغرافيتهم الروحية، فلم تختلف نظرة المؤلف في "فضائل القدس" عن 
تلك النظرة األصلية، إذ تم دمج القدس في التاريخ العام للجماعة اإلسالمية، و سيما أن 

تب فتوح الشام، كتب السيرة النبوية، والمدونات التاريخية، وكتب المغازي، وفي مقدمتها ك
هذا فضاًل عن القرآن الكريم نفسه، لم تخل من ذكر جالل القدس، ورفعة مكانتها 

 الروحية.

 ب . فضائل القدس في مرحلة الجهاد لتحرير بيت المقدس

إن منزلة القدس الرفيعة، وحرمتها البالغة قبل الغزو الصليبي هي التي أدت إلى أن 
ة الكبرى، بعد العزو الصليبي، أيام الزنكيين، وفي تصبح رمز الجهاد، وحافزًا للمجابه

عهد صالح الدين األيوبي، فقد تكونت الصورة األساس، لقداسة القدس منذ الحقبة 
النبوية، ثم ترسخت وتعززت هذه الصورة في العهدين األموي، والعباسي، وأيضًا 

ي قتله الفاطمي، وتكرست في كتب فضائلها عند الواسطي، والرميلي الشهيد الذ
الصليبيون، وإبان حرب تحرير القدس ظهر العديد من كتب الفضائل المتعلقة بالقدس، 

 . (1)مذكرة المسلمين بسمو مدينتهم المفقودة
لقد نزح مسلمو القدس والمدن الشامية األخرى الساحلية، مع من نزحوا عن بالدهم 

ّرب علماءهم، و سيما تحت ضغط المذابح الصليبية، واستقبلهم نور الدين في دمشق، وق
 الشيخ أحمد بن قدامة المقدسي وابن أخته عبد الواحد بن أحمد المقدسي، 
وقد نزل هؤ ء ظاهر الباب الشرقي لمدينة دمشق، وبنوا ألنفسهم دارًا بالقرب من نهر 
يزيد، وبنوا المدرسة العمرية، وثابروا على مساندة الجهاد، وشاركوا في جيش نور الدين، 

ه صالح الدين، ومنهم اإلمام الحافظ ضياء الدين محمد القدسي الحنبلي )ت ومن بعد
                                                 

رجمة صالح الدين عثمان هاشم. ، ت 2أغناطيوس كراتشكوفسكي. تاريخ األدب الجغرافي العربي ج )1( 
 .580. ص 1965القاهرة 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 ـ 72ـ 

هـ( صاحب مؤلف "فضائل بيت المقدس" الذي جمع فيه المأثورات واألحاديث 643
واألخبار المتعلقة بتبجيل القدس، وكان هذا الكتاب ُيتلى  ستثارة الحمية الجهادية عند 

 ضمير الديني اإلسالمي، المسلمين، بتذكيرهم بموقع القدس في ال
وقد أضيفت مؤلفات جديدة عن القدس، في سياق هذه المعركة الجهادية، لهذا يشير 
كراتشكوفسكي، إلى أن األدب الجغرافي المتعلق بفلسطين خصوصًا، وبالد الشام عمومًا، 

، إذ إن (1)وفي مقدمته أدب فضائل القدس، قد ارتبط بشكل متالحم بعميلة تحرير القدس
المدينة ذات الحرمة اإلسالمية البالغة تحولت، بعد احتاللها إلى رمز الجهاد  هذه

. وإلى جانب ما كتبه المؤلفون عن "فضائل الشام ودمشق" كتوسيع لـ "فضائل (2)والتحرير
م( "تهذيب تاريخ دمشق "فإنه على 1174هـ ـ 571القدس" مثل كتاب ابن عساكر )ت 
ف العديد من المؤلفات، ربما أبرزها كتاب اإلمام مستوى "فضائل القدس" فقد تم تألي

هـ( "فضائل القدس"، وقد عاش ابن 597الحافظ أبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي ) 
الجوزي، في عاصمة الخالفة العباسية، وأسهم إسهامًا كبيرًا في تكوين المكتبة الثقافية 

لدين الزنكي في أثناء، مقارعة العربية اإلسالمية، في شتى مجا ت التأليف، وراسله نور ا
اإلفرنج، يتألف كتابه ا حتفالي بالقدس من مقدمة وسبعة وعشرين بابًا، ويكشف عن 
صلة تأليفه بحركة الجهاد بقوله "خالق السماوات واألرض، ويشّرف بعض البقاع على 

". وقد جمع بين دفتي كتابه (3)بعض.... على الجهاد، لينالوا الحظ األحظ بالحض
أثورات التي ترفع من مكانة القدس في التاريخ الروحي والزمني اإلسالمي، وفي الم

مقدمتها ما قيل في القدس في القرآن والسنة، وأقوال الصحابة بها، أو مآثرهم على 
أرضها، وما تركوه من آثار في كنفها، ومن خالل ذكر عناوين فصول الكتاب، نتبين 

ئل األرض المقدس" و"وضع بيت المقدس وبداية أمره" األبعاد التقديسية للمدينة مثل "فضا
و"ذكر العجائب التي فيه" و"ذكر ما هنالك من قبور األنبياء ومحراب داوود وعين سلوان" 
و"في غزاة موسى أرض بيت المقدس" و"في ذكر صالة رسول هللا )ص( في بيت 

تابه من المالئكة المقدس" و"في ذكر ما جرى على بيت المقدسة أخيرًا" و"في ذكر من ين
والعباد" و"في أن الحشر من هناك" و"فضيلة الصخرة" و"في زيارة الكعبة الصخرة في يوم 
القيامة"، وهو يعتمد في عرضه على كثافة من اآليات واألحاديث النبوية، والقصص 
القرآني، والحوادث الكبرى التي مرت بها المدينة، فيعرض لتاريخ القدس اإلسالمي منذ 

ت قبلة أولى للمسلمين إلى قصة اإلسراء والمعراج، وفتح عمر والعهدة العمرية أن كان
للبطريرك صفرونيوس، إلى أن يصل إلى حرب الفرنجة على بيت المقدس، ويمزج في 
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 سرديته التاريخية الزمني الدهري إلى التاريخ الماورائي. 

 د ـ االبتهاج في استرجاع القدس

ائل القدس" في األجواء ا حتفالية التي أعقبت ظهرت إلى الوجود سلسلة من "فض
تحريرها من الفرنجة، فبلغ عددها في العهد األيوبي ما يقارب الستة مؤلفات، وهي 
"الجامع المستقصى في فضائل المسجد األقصى" لقاسم بن علي بن الحسين بن هبة هللا 

ن بن هبة م( و"فضائل بيت المقدس" ألبي المواهب حس1204ـ  560بن عساكر ) ت 
م( و"الفتح القسي في الفتح القدسي" لعماد الدين 1189هـ ـ 586هللا الربعي التغلبي )ت 

م(، و"مفتاح المقاصد، مصباح المراصد 1200هـ ـ 597محمد بن حامد األصفهاني )ت 
و"فضائل بيت م( 1229هـ ـ 625)ت في زيارة بيت المقدس" لعبد الرحيم بن شيث القرشي 

شام" لشمس الدين محمد بن حمد بن حسين الكنجي الصوفي، المقدس وفضائل ال
م(، وكتاب الكنجي   يزال مخطوطًا، يضم 1285هـ ـ 682المتوفى في القدس سنة )

أربعين بابًا، كل باب، يشير إلى فضيلة يتميز بها بيت المقدس، كباب "شد الرحال إلى 
مقدس"، وباب "في فضل المسجد األقصى"، "وصل مكة بالمدينة ووصل المدينة ببيت ال

قصدها للصالة" و"في فضل الصالة عن يمين الصخرة" و"تسبيح المالئكة في المسجد 
األقصى" و"في معراج النبي من بيت المقدس" و"فضيلة الصخرة والمعراج" و"خلق مكة 
والمدينة وبيت المقدس من زبدة واحدة"، وقول النبي   تزال طائفة من أمتي ظاهرين 

"، وهكذا ذّكر الكنجي باندماج فضائل القدس بفضائل الشام، (1)يت المقدسعلى الحق بب
ألن القدس مركز للقداسة التي تعم على جوارها، ألن "مبارك الشام" "جزء من قداسة" 
بيت المقدس، وكذلك يشير إلى ارتباط أطراف الجغرافية الروحية اإلسالمية ببعضها: 

وهو الصوفي الكبير، على الجوانب الروحية  القدس، مكة، المدينة، ويشدد بشكل خاص،
للصخرة، والصالة في جوارها، يتعلق ذلك بمعنى المعراج، وانفتاح الصلة بين الزمني 

 والسرمدي هناك.
صارت كتب فضائل القدس، تقليدًا راسخًا، للتأليف )البلداني/ العربي(، فاستأنف 

ئم بسمو قدرها بين المدن، فشهد مؤلفو الفضائل تآليفهم عن القدس فيما بعد، كتذكير دا
العصر المملوكي أول معد ت اإلنتاج الفضائلي المقدسي، مستفيدًا من التراث المتراكم 
لهذا النمط من التأليف، وهو ما نجده في كتاب "فضائل بيت المقدس وفضائل الشام" 
 ألبي إسحاق إبراهيم بن يحيى بن أبي الحافظ المكناسي، من رجال القرن السابع
الهجري، الثاني عشر الميالدي، وهو في قسمين يبحث أحدهما بفضائل الشام، وثانيهما 
يتمحور حول فضائل القدس، واستند في مصادره، كما صرح هو في مقدمته، على أبي 
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المعالي المرجي، وكتاب الكنجي ، فضائل بيت المقدس وفضائل الشام، باإلضافة إلى 
ائل الشام وفضائل مدنها وبيت المقدس وعسقالن كتاب مؤلف مجهول بعنوان طويل "فض

"، وهناك كتاب "الروض المغّرس، (1)وغزة والرملة وأريحا ونابلس وبيسان ودمشق وحمص
في فضائل بيت المقدس" لتاج الدين بن أحمد الحسيني الشافعي، الذي لم يكتف 

لى أنه أنهى بتصنيف ما جاء من قبله، بل أضاف إليه أبوابًا جديدة، ويشير الحسيني إ
هـ بعد أن زار القدس، فأراد أن يبرز فضائلها، مستفيدًا ممن سبقه من 872كتابه في سنة 

تأليف في موضوعه، على أن يبدع أبوابًا جديدة، كأن يجمع سبعة عشر اسمًا للمسجد 
األقصى، وبيت المقدس، والقدس، واألرض المقدسة، والمسجد األقصى، وإليا، وأورشليم، 

 ". (2)ب، وصهيون، والزيتون، أيضًا، يقال بيت المقدس، و  يقال لـه الحرمأي بيت الر 
ويمكن أن نقدر، ضمن ما بقي من معطيات، أنه قد بلغ عدد المؤلفات الفضائلية 
عن بيت المقدس، في العهد المملوكي، أكثر من خمس عشرة مدونة فضائلية، فأبرزها 

م( "مثير الغرام إلى زيارة 1369ـ  هـ 765مؤلف شهاب الدين المقدسي الشافعي )ت 
م( "إتحاف 1412هـ ـ 858بيت المقدس والشام"، ومؤلف شمس الدين السيوطي ) 

األخصى بفضائل المسجد األقصى "يقسم شهاب الدين المقدسي كتابة إلى قسمين: األول 
يتألف من ثالثة أبواب، مدارها "في بيان تسمية الشام بهذا ا سم وحدوده" وموضوعها 

ضائل الشام المتعلقة أصاًل بقدسية بيت المقدس، وبالنظرة الجغرافية ـ التاريخية العربية ف
اإلسالمية إلى وحدة بالد الشام التي تمثل القدس قلبها المبّجل، والتي تضم في جنباتها 
حاليًا فلسطين التاريخية األردن وسورية ولبنان، ويستعين صاحب المدونات "الفضائلية، 

ى تعليل ما ورائي، كما يذهب إلى هذا المقدسي "بقوله سميت بالشام، ألن في ذلك، إل
نوحًا لما خرج من السفينة تفّرق من نجا منها، فمنهم من أخذ يمين الكعبة، فسميت هذه 
الجهة باليمن، ومنهم من يسارها أو شمالها، وسميت هذه الجهة بالشام، ويتضمن التعليل 

عليه دار اإلسالم، إن لم يكن العالم بأسره، كما أن  أن الكعبة هي المركز التي تدور
 القدس مركز الشام.

 
ويدور القسم الثاني على القدس، وهو في ثمانية أبواب، مدارها تاريخ القدس الزمني 
 والميتا تاريخي، فقدم لنا مادة غنية للدراسة أنثروبولوجية للمكان المقدس، 

يخي والماورائي، ويتابع في أبوابه األخرى في   ينفصل فيه بين الزمني والروحي، التار 
استذكار فضائل القدس، من خالل استعراض األحاديث المتعلقة بذلك، إن كان في فضل 
الصالة )في مسجدها( ومضاعفة الثواب، وموقعه في نهاية العالم، حيث ُتزف جمع 

 وا ذكرى فيه.المساجد بما فيه الكعبة إليه، والتذكير باألنبياء والصحابة الذين ترك
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أما شمس الدين السيوطي فيحكي لنا قصة تأليفه لـ "إتحاف األخصاء" التي تكشف 
لنا جانبًا أساسيًا لدوافع مؤلفي الفّضائل، الذين يستبطنون كلهم شوقًا عارمًا لزيارة بيت 

هـ ـ 849المقدس، كتجربة روحية   غنى لهم عن خوضها، فهو قد قام بالعمرة سنة )
ًا مكة من مصر، وفي نيته استكمال هذا الواجب الديني بزيارة القدس أو م( قاصد1453

كما يسميه "القصد المبارك" إّ  أن األمر تعّذر لديه، ثم قام بالحج ثانية إلى مكة، ومكث 
هناك تسع سنوات، دون أن يسعفه الحظ في زيارة القدس، فقضى تلك السنوات وهو 

ل، وقلبي متعلق برؤية بيت المقدس، وقضاء متلهف بزيارتها، فقال: "وخاطري مشغو 
، إلى أن "بلغت مع الزائرين فيه غاية التمني" وحصل لي.... ما حصل (1)الوطر بزيارته"

 .(2)ألهل السعادة وإن شاء هللا تعالى، من جزيل الفضل، ووافر ا متنان"
 واعتمد نصه على شبكة واسعة من المصادر الفضائلية السابقة لتأليفه، 

لواسطي حتى شهاب الدين المقدسي، إ  أنه يستخدم آلية التناص هذه، إلعادة من ا
تركيبها من جديد، عبر تصحيحها ونقدها، بأسلوب الجرح والتعديل، ليخلص إلى أرجح 
األقوال، وقّسم مؤلفه إلى سبعة عشر بابًا، يخص الباب األول بـ"استذكار أسماء المسجد 

في الباب الثاني، مبدأ وضعه )أي بداية بنائه(، وبناء األقصى وفضائله وفضل زيارته"، و 
داوود، وبناء سليمان.. إلخ"، أما فضائل المسجد األقصى فيرى أنها   تعد و  تحصى، 

سبحان الذي أسرى بعبده لياًل من المسجد الحرام إلى المسجد ويكفي منها قوله تعالى 
باب هللا في سماء الدنيا مفتوح  (، ويروي أن1)اإلسراء:  األقصى الذي باركنا حوله

على بيت المقدس، فمن مات فيه كأنما مات في السماء، وأن الجنة تحن شوقًا إلى بيت 
المقدس، وأن بيت المقدس من جنة الفردوس، ثم يتحدث عن "فضل الصخرة الشريفة"، 

قبة  و"فضل اإلحالل بالحج والعمرة منه"، ويخصص بابًا لإلسراء والمعراج، وآخر لـ"فضل
المعراج"، ومما لـه د لته هو إفراد أبواب إلبراهيم الخليل )أبي األنبياء(، وهو أمر يبدو 
مفهومًا، إذ عرفنا أن القرآن قد ذكره في اثنتي عشرة سورة، وفي هذه األبواب يضع 
السيوطي اإلسالم في ذروة خط الديانات التوحيدية اإلبراهيمية، فضاًل عن التذكير 

سالليًا من إسماعيل بن إبراهيم، لهذا يذّكر بخروج إبراهيم ومعه أخوه لوط  بانحدار العرب
إلى "األرض المقدسة"، وزيارته لمكة ثالث مرات، ودعوته للناس للحج، وتزويج ابنه 

، و  ينسى التذكير أيضًا (3)إسماعيل من جرهم، وركوب إبراهيم البراق وتعمير الكعبة
لى زمانه، ويروي حديثًا يؤكد فيه على أن بركة الشام، بتاريخ القدس من الفتح العمري إ

مستمدة من قداسة "القدس"، فيروي عن النبي قوله: الشام مبارك، وفلسطين مقدسة، 
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وقدس فلسطين ببيت المقدس، وقدس بيت المقدس الجبل، وقدس الجبل المسجد، وقدس 
 .(1)المسجد القبة"

ليل" للقاضي مجير الدين الحنبلي ولعل مؤلف "األنس الجليل بتاريخ القدس والخ
هـ، أي أنه عاصر فاتحة العهد العثماني، 928م(، وبعضهم يقول 1514هـ ـ 910)ت 

وقد ألف على مفترق العهدين المملوكي والعثماني، وشكل ذروة القبة في التأليف 
"الفضائلي"، فأهمية مؤلف مجير الدين يتجاوز الروزنامة الزمنية، لترتقي إلى مصاف 

نموذج الكامل، الذي وصل إليه التأليف الفضائلي المقدسي، وإلى متن تاريخي شامل، األ
وهذا الكتاب الذي يسميه صاحبه بـ"المختصر" تتجاوز صفحاته السبعمائة صفحة، 
وينبسط ليقيم بناًء معماريًا يشمل في جنباته، كافة موضوعات "الفضائل" ليدمجها في 

ًا لتاريخ مكتمل عن مدينة القدس، ومصدرًا أساسيًا   مدونة واحدة، فصار بالنهاية مرجع
غنًى عنه، ألي باحث في تاريخ القدس، وفي فضائلها، إلى جانب ذلك فإنه يكون 
إرهاصًا لبحث أنثروبولوجي، عما يعتقده المسلمون ما يحملونه من قداسة نحو القدس، 

اني، واشتمل تاريخه وما يتبع ذلك من سلوك وأساليب للتعبير عن هذا التقديس الوجد
 على ما هو روحي ودنيوي في تاريخ المدينة، وكان 
مجير الدين على وعي تام بتميز عمله عّما سبقه من تأليف، فهو يقول عن تجربة 
المؤلفين السابقين له: "إنما ذكروا في التواريخ أشياء في أماكن متفرقة، فإن بعض العلماء 

هم تعرض لذكر الفتح العمري، وعمارة بني أمية، كتب شيئًا يتعلق بالفضائل فقط، وبعض
وبعضهم ذكر الفتح الصالحي واقتصر عليه، ولم يذكر ما وقع بعده، وبعضهم كتب 
تاريخًا يتعرض فيه لذكر بعض جماعة من أعيان بيت المقدس، مما ليس فيه كبير 

ان، وذكر فائدة، فأحببت أن أجمع بين ذكر البناء والفضائل، والفتوحات، وتراجم األعي
 .(2)بعض الحوادث المشهورة، يكون تاريخًا كاماًل"

 
لقد كان مأخوذًا بإبراز تاريخ كامل عن القدس، يمزج الروحي والزمني من هذا 
التاريخ في متن واحد،   يستثني منه أية لحظة معروفة من حوادثه، فاشتمل "مختصره" 

ذلك التاريخ، فلم يترك منه، ما تركه على الحوادث المثيرة والصغيرة، الجليلة والعادية من 
األنبياء والمالئكة، في الذاكرة الزمنية، أو ما تركه صحابي، أو شيخ جليل أو صوفي أو 
فقيه في جنبات القدس، أو ملك أو أمير، فدمج في تاريخه هذا حتى تراجم األفراد 

لجوانب والزوايا المخصوصة، إلى طبوغرافية المكان، وآثار الزمان، إلى مختلف ا
الفضائلية، فيبدأ منذ األصول األولى المعجزة "للتاريخ الروحي القدسي إلى أن يصل في 
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 تتبعه للحوادث واألخبار حتى عهد قايتباي المملوكي.
افتتح "ملخصه" بسورة اإلسراء، وبذكر أسماء األقصى، متتبعًا د لية اآليات القرآنية 

وأرسلت الوحدة بين أطراف الجغرافية  التي جسدت الصلة الروحية للمسلمين والقدس،
الروحية ففي رحلة اإلسراء والمعراج أمَّ النبي باألنبياء جميعًا في جوار الصخرة، وفرض 
 على المسلمين الصلوات الخمس، ويفسر سورة اإلسراء بالقول إن 

سبحانه تعني "تنزيه هللا تعالى" و ًأسرى بعبده ليال ي" يعني "سّيره، والعبد هو النب
وتفسير حوله يورد تفاسير  من المسجد الحرام إلى المسجد األقصى الذي باركنا حولهو

عدة، كتفسير ابن عباس بأن األرض المباركة هي فلسطين واألردن، أو تفسير أبي 
القاسم الهيلي، أنها تعني الشام برمته، وسبب المباركة هي أنه مقر األنبياء وقبلتهم، 

، ومنه يحشر الناس يوم القيامة، وتفسير "األقصى"، لبعده عن ومهبط المالئكة والوحي
 .(1)المسجد الحرام، وقيل ألنه وسط الدنيا، أو لبعده عن القذارة

وفي سرده لقصة بناء المسجد األقصى، يبدأ بالتاريخ الماورائي القائل بأن أول من 
د العرب البائدة بناه المالئكة، ثم يوّحد ما بين شخصية سام بن نوح عليه السالم وج

والعاربة، وبين شخصية الملك ملكي صادق، المعروف بالتاريخ كأول الملوك اليبوسيين 
الكنعانيين، لينتهي إلى القول بأن سام بن نوح/ ملكي صادق، هو أول من يحتمل أن 
يكون قد أسس المسجد األقصى، واختط مدينة القدس، "فأول من بناها واختطها... سام 

، فيشير بذلك إلى أصول المدينة (2)ملكًا عليها، وكان يلقب ملكي صادق"بن نوح وكان 
 الكنعاني ـ السامي ـ الذين يضعهم المؤرخون العرب فرعًا من األرومة العربية.

ثم وصف مجير الدين في فصول متعاقبة التبد ت الطارئة على المدينة، وعلى 
وخلفاؤه، ثم الدمار الذي أحدثه نبوخذ المسجد األقصى، والفترة الضئيلة التي دخلها داوود 

نصر، ومن ثم الحقبة الرومانية، فالبيزنطية، وصوً  إلى الفتح العمري الذي كّرس 
إسالميتها، وأعاد سيرتها جزءًا من تاريخ األقوام السامية العربية، ورّسخ طابعها اإلسالمي 

ية، فتحول كتاب مجير العميق، وجعلها مدينة مفتوحة ألصحاب أديان التوحيد اإلبراهيم
الدين إلى مصدر أساسي ألصحاب مدونات الفضائل في العهد العثماني، إ  أن تلك 
المدونات أخذت في تطورها شكلين أساسيين، أولهما شكل "المختصر" الذي اتجهت إليه 
كل حقول اإلنتاج الثقافي اإلسالمي، وثانيهما اتخذ شكل )الرحلة( رداًء لـه، ويمكن اعتبار 

لمستقصى في فضائل المسجد األقصى" نموذجًا لشكل المختصرات "الفضائلية، ورحلتي "ا
 إبراهيم الخياري وعبد الغني النابلسي نموذجًا لشكل أدب الرحالت الفضائلي.

هـ ـ 984ويمكن اعتبار كتاب "المستقصى" الذي ألفه نصر الدين الرومي )ت 
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التي ألفت في العهد العثماني، وتبعه م( أول كتاب في سلسلة المدونات الفضائلية 1553
هـ ـ 953"فضائل بيت المقدس" لكاتبه محمد بن علي بن طولون الصالحي الدمشقي )ت 

م(، الذي تعود أصوله إلى آل طولون حكام مصر، وتاله "فضائل قدس شريف" 1615
م(، ثم تاريخ بناء بيت المقدس "لكاتبه 1615هـ ـ 1010لكاتبه محمد يحيى أفندي )ت 

م(، وأيضًا "في 1756هـ ـ 1147لمقدسي أحمد بن شرف الدين الخليلي المقدسي، )ت ا
ذكر األولياء المدفونين حول بيت المقدس" لكاتبه مصطفى أسعد اللقيمي الدمياطي 

م(، بالمقابل ظهرت العديد من )الرحالت( التي دونها أصحابها ليحكوا 1693هـ ـ 1105)
رتهم إلى بيت المقدس، مثل رحلة إبراهيم الخياري فيها قصة تجربتهم الروحية في زيا

م( المسماة "تحفة األدباء وسلوة الغرباء"، ورحلة الشيخ المتصوف عبد 1672ـ  1083)
م( المسماة "الحضرة األنسية في الرحلة 1650هـ ـ 1045الغني النابلسي الدمشقي )

 .(1)القدسية"
ي مثاً  على التأليف في العهد وإذا أخذنا كتاب الشيخ الصوفي عبد الغني النابلس

العثماني، فإننا نجد الشيخ قد دّون "رحلته" على ضوء مشاهداته المباشرة، ولكنه اتخذ 
مصدرًا تاريخيًا المكتبة الفضائلية المقدسية، وفي أولها "األنس الجليل.. "للقاضي مجير 

الحجاز  الدين، حيث يصف حدود األرض المقدسة نقاًل عن األخير "فمن قبلة أرض
الشريف..، وسطح أيله هو أول الحجاز، وهو من تيه بني إسرائيل، وبينها وبين القدس 
نحو ثمانية أيام بسير األثقال، ومن الشرق من بعد دومة الجندل برية السماوة، هي كبيرة 
ممتدة إلى العراق ينزلها عرب الشام، ومسافتها عن بيت المقدس نحو مسافة أيلة. ومن 

يلي المشرق نهر الفرات، ومسافته عن بيت المقدس نحو عشرين يومًا بسير الشمال مما 
األثقال، ومن الغرب بحر الروم وهو البحر المالح، ومسافته من بيت المقدس من جهة 
الرملة نحو يومين، ومن الجنوب رمل مصر والعريش، ومسافته عن بيت المقدس نحو 

 .(2)خمسة أيام بسير األثقال"
على ذكر األماكن المقدسة التي زارها، بما فيها األماكن المقدسة  ويحرص النابلسي

المسيحية، انطالقًا من تعلقه برموزها التي تذكر بالمسيح وأمه مريم، المبجلين لدى 
المسلمين، كما زار مقبرة، )مامال( قرب المقدس، وتسميتها مشتقة من كلمتي مأمن هللا، 

في شرقي بيت المقدس، والذي يقال إنه  ثم شاهد )عين سلوان(، وجبل )طور زيتا(
سيشهد يوم الحشر، وهو يضم قبور الصالحين، ويشرف على المسجد األقصى، وحرم 

 .(3)الصخرة الشريفة، ووصف مشاهداته
لقد شكل التاريخ الفضائلي أحد الفروع المتميزة للتأليف التاريخي في الثقافة العربية 
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الروحية اإلسالمية بمدنها الثالث مكة، المدينة  اإلسالمية، تكرست فيه رفعة الجغرافية
والقدس، وحظيت القدس على الدوام، و  سيما في األزمنة الصعبة التي مّرت بها، 
وخاصة عندما ابتلت با حتالل الصليبي، الذي عمل على التنكيل بالمعالم الثقافية 

هذا موجة عارمة من  والدينية العربية واإلسالمية، ومحوها لصالح معتقداته هو، فأثار
التأليف التاريخي، والفضائلي حولها، للتذكير بمدى ما تحتله من مواقع في الوجدان 
العربي اإلسالمي، ثم مّرت األيام، وابتليت القدس للمرة الثانية بغاٍز جديد، يحاول مرة 

ولة منه أخرى التنكيل بالمعالم الثقافية واإلسالمية فيها، لصالح ثقافة الغزاة الجدد، محا
إلخفاء الذاكرة التاريخية للبشر الذين عاشوا عليها آ ف السنين، فكانت أول أعماله 

، هي تدمير حي 1967التدميرية للثقافة وللذاكرة الدينية بعد احتالله للمدينة في عام 
المغاربة الذي يضرب في الزمن إلى حدود ألف عام، باإلضافة إلى سعيه الحثيث 

ان، وتهويده، والتضييق على الفلسطينيين ومحاولة اقتالعهم، واقتالع لالستيالء على المك
)القدس( من المكان قبل أن يقتلعها من ذاكرة أصحابها الحقيقيين، الذين فتحوا أبوابها 
دائمًا لكل من يريد أن يتعبد ليتعبد، ألن تبجيلهم للقدس، وتقديسهم لها، لم يشترط منع 

حتفالية بقداستها، والحال أن المحتلين الجدد، مثلهم في اآلخر "من مشاركتهم الطقوس ا 
ذلك مثل الصليبيين القدامى، يضيق إيمانهم بقداسة مكان على أي شريك لهم في هذا 
التقديس، فارتأوا أن عودة اليهود إلى مكانهم المقدس يقتضي تدمير الوحي اإلسالمي 

 هناك، وتدمير صلة المسلمين بالقدس.
المسلمين، من جديد، ذلك الحنين الجارف المتشوق لمعانقة  كل هذا استدعى عند

القدس تاريخيًا وجغرافيًا، واستذكارًا لموقعها العميق في الضمير الديني، وهو ما أحيا 
موجة جديدة من المؤلفات الفضائلية، التي بدت   تعد و  تحصى، إ  أن المؤلف 

تاريخها، على المنهجيات واألساليب العربي الجديد، اعتمد في تدوينه لفضائل القدس، ل
الحديثة، وعلى الطابع العلمي في البحث، ودون إغفال أن البعد الديني ـ المقدس يبقى 
يشكل أحد األبعاد الجوهرية لالجتماع اإلنساني، وأحد مكونات الضمير، وأحد المحركات 

مجرد التذكير  األهم للسلوك اإلنساني، وهو ما يجعل للتأليف )الفضائلي( وظيفة تتعدى
بموقع المدينة في الضمير الديني اإلسالمي، إلى التشوق لزيارتها، وإلى الكفاح 

  سترجاعها من أسر ا حتالل.
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 الفصل الخامس

 الصوفيون المسلمون وجاذبية القدس

 

 تمهيد

منذ بداية ظهور حركة التصوف اإلسالمية، انجذب أصحابها بقوة إلى القدس، لما 
دينة في المخيال ا جتماعي اإلسالمي، وفي الضمير اإلسالمي من معان حملته تلك الم

عميقة للقداسة، وهو ما دعاهم إلى التقرب منها، وا رتحال إليها، للتبرك في مشاهدها، 
ورموزها المبجلة، ولم يتفرد المتصوفة في هذا التقرب إلى بيت المقدس، وإن كانوا قد 

تها طريقة فهمهم الخاص لمعاني القداسة التي أعطوا لتقربهم هذا سمات خاصة، عكس
حملتها العقيدة اإلسالمية تجاه القدس، والطرائق الطقسية التي مارسوها في إرباطهم حول 
األماكن المقدسة اإلسالمية في القدس، وخاصة حول الصخرة الشريفة، التي ارتقى 

صوفة لمنظومة من فوقها إلى سدرة المنتهى، إذ أعطى هؤ ء المت )عرج( النبي 
الجغرافية المقدسة اإلسالمية، التي تقف القدس في قلبها، معاني جديدة، عمقوا فيها 
المعاني المقدسة اإلسالمية المحيطة بالقدس، وأضافوا إليها معاني ورموزًا خالقة، وذلك 
تبعًا لطريقتهم، التي استهدفت "الكشف" وا تصال بالتعالي، فرأوا في القدس وفي المسجد 

 ألقصى، وبشكل خاص الصخرة الشريفة، بوابة ا تصال بالسماء.ا
وباستثناء تلك المعاني الخاصة، والطقوس المتمحورة حولها، التي ابتدعها 
المتصوفة، كان هناك قاعدة عامة من الرموز المقدسة اشترك فيها المسلمون، شكلت 

وإلى التقرب منها،  جزءًا من ضميرهم الديني اإلسالمي دعاهم جميعًا لتبجيل القدس،
من للتبرك في مشاهدها المقدسة، لهذا تقاطر الصحابة والتابعون واألتقياء، ومن استطاع 

صورة  م(1229هـ ـ 626عامة المسلمين، لزيارة القدس. ولقد قدم لنا ياقوت الحموي )ت 
س مكثفة عن المعاني التي حملها المسلمون في ضمائرهم الدينية للقدس، جاء فيها: "القد

ر أنفسنا لك... ومن هنا بيت المقدس: أي  ُس لك: أي ُنطهِّ في اللغة المتنزَّه... ومعنى نقدِّ
ر الذي ُيَتطهر به من الذنوب... وقال قتادة: المراد بأرض المقدس  البيت المقدُس الُمطهِّ

 أي المبارك...
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وفضائل بيت المقدس كثيرة، و  بد من ذكر شيء منها حتى يستحسنه المّطلع 
ونجيناه ولوطًا إلى األرض التي باركنا فيها عليه، قال مقاتل بن سليمان: قوله تعالى: 

 ( قال: هي بيت المقدس، وقوله تعالى لبني إسرائيل 1)األنبياء:  للعالمين
وواعدناكم جانب الطور األيمن  :( يعني بيت المقدس، وقوله تعالى:80)طه 
 ا إلى ربوة ذات قرار ومعينوجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهم  :( قال 50)المؤمنون

سبحان الذي أسرى بعبده لياًل من المسجد الحرام إلى البيت المقدس، وقال تعالى: 
في بيوت أذن هللا أن ( هو بيت المقدس، وقوله تعالى: 1)اإلسراء:  المسجد األقصى

 ( البيت المقدس.36)النور:  ترفع ويذكر فيها اسمه
)أي الحديث( "من صلى في بيت المقدس فكأنما صلى في السماء".  وفي الخبر

ورفع هللا عيسى بن مريم إلى السماء من بيت المقدس، وفيه مهبطه إذا هبط، وُتزف 
الكعبة بجميع حجاجها إلى بيت المقدس، يقال لها مرحبًا بالزائر والمزور، وتزف جميع 

ه بعد الطوفان صخرة بيت مساجد األرض إلى بيت المقدس، أول شيء ُحسَر عن
المقدس، وفيه ينفخ في الصور يوم القيامة، وعلى صخرته ينادي المنادي يوم القيامة، 
وقد قال هللا تعالى لسليمان بن داوود عليه السالم، حين فرغ من بناء البيت المقدس: 
سلني أعطك، قال: رب أسألك أن تغفر لي ذنبي، قال: لك ذلك، قال: يا رب وأسألك إن 
تغفر لمن جاء هذا البيت يريد الصالة فيه، وأن تخرجه من ذنوبه كيوم ولد، قال: لك 

 ذلك، قال: وأسألك من جاء سقيمًا أن تشفيه، قال: ولك ذلك.
أنه قال:   ُتشّد الرحال إ َّ إلى ثالثة مساجد، مسجدي هذا،  وعن النبي 

لمقدس خيٌر من ألف صالة والمسجد الحرام، ومسجد بيت المقدس، وأن الصالة في بيت ا
في غيره، وأقرب بقعة في األرض من السماء بيت المقدس، وُيمنع الدجال من دخولها، 
ويهلك يأجوج ومأجوج دونها، وأوصى آدم عليه السالم أن ُيدَفَن بها، وكذلك إسحاق 
وإبراهيم، وُحمل يعقوب من أرض مصر حتى يدفن بها، ووصى يوسف عليه السالم، 

ض مصر أن يحمل إليها، وهاجر إبراهيم من كوثي إليها، وإليها المحشر حين مات بأر 
والمنشر، وتاب هللا على داوود بها، وصدق إبراهيُم الرؤيا بها، وكّلم عيسى الناس بالمهد 
بها، وُتقاد الجنُة يوم القيامة إليها، ومنها يتفرق الناس إلى الجنة أو إلى النار، وروي عن 

اء، عليهم السالم، زاروا بيت المقدس تعظيمًا لـه... وعن ابن عباس كعب أنَّ جميع األنبي
قال: البيت المقدس بنته األنبياء وسكنته األنبياء، ما فيه من موضع شبر إ  وقد صلى 
 فيه نبٌي أو قام فيه ملك، وعن أبي ذر قال: قلُت 

: ثم أي؟ : أي مسجد وضع على األرض أوً ؟ قال: المسجد الحرام، قلتُ لرسول هللا 
 قال: بيت المقدس، وبينهما أربعون سنة.

وعن الفضل بن عياض قال: لما صرفت القبلة نحو الكعبة قالت الصخرة: إلهي لم 
أزل قبلًة لعبادك حتى إذا بعثت خير خلقك ُصرَفت قبلُتهم عني؟ قال: أبشري فإني واضع 

عبادي، وقال كعب: عليك عرشي، وحاشٌر إليِك َخلقي، وقاٍض عليِك أمري وناشر منه 
من زار بيت المقدس شوقًا دخل الجنة، ومن صلى فيه ركعتين خرج من ذنوبه كيوم 
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ولدته أمه، وأعطي قلبًا شاكرًا ولسانًا ذاكرًا، وَمن صام فيه يومًا واحدًا ُكتبت لـه براءته من 
 النار...

إن هللا تعالى  وقال أبو مالك القرطبي: في كتاب اليهود الذين لم ُيغيَّر )لم ُيحرف(:
خلق األرض فنظر إليها، وقال: أنا واطٌئ على ُبقعِتك، فشمخت الجبال، وتواضعت 
الصخرة، فشكر هللا لها، وقال: هذا مقامي وموضع ميزاني وجنتي وناري ومحشر 

 .(1)خلقي.."
لقد جذبت تلك المنظومة الرمزية المقدسة خيال الصوفية، وباألخص رحلة اإلسراء 

 ي ربطت بين عقائد التوحيد من ديانة إبراهيم الخليل حتى والمعراج، الت
وأشارت بإحدى د  تها على أن محمدًا خاتم األنبياء ووريثهم، وذلك حين أمَّ  محمد 

األنبياء جميعًا بجوار الصخرة على أرض الحرم، كما ربطت تلك الرحلة ما بين مكة، 
يته السحيقة إلى سدرة المنتهى، والمدينة، وبيت المقدس في رباط مقدس يمتد في نها

فضاًل عن أنها أضفت معاٍنَي قدسية هائلة ألرض )المسجد األقصى(، إذ انفتح من عليه 
درب ا تصال إلى السماء، فأذهل هذا المعراج/ المعجزة خيال المتصوفة المسلمين 

الثانية،   حقًا، فباتوا يتقاطرون إلى القدس للتبارك، ولمحاولة استعادة، ولو من الدرجة
 دور )القطب ين الرمادي  للحظة العروج تلك، والتي مثَّل فيها النبي 

 واللهب القدسي(.
 جمع المسلمون، فيما تضّمنه اإلسراء والمعراج، بين الرمز القديم للمكان، 
أو الحيز المقدس، وبين التوجه األحدث نحو الشخصية المقدسة الصالحة، حيث أصبح 

، وصارت (2)ن إيجاد الصلة بين ما هو سماوي وما هو دنيوي بإمكان البشر واألماك
لقصة اإلسراء والمعراج إيحاءاتها األكثر تجسدًا بعد أن بنيت قبلة الصخرة في العهد 

، األموي، وارتفعت شاهقة في التعالي، تظلل الصخرة التي عرج من فوقها النبي 
 فانجذب المتصوفة المسلمون إلى جوارها، وتحلقوا حولها.

كانت فكرة أن القرآن "كالم هللا" قد أذهلت الصوفيين، فخاضوا تجربة استرجاع تلك 
، وقد عبَّر اإلمام جعفر الصادق عن اللحظة التي بلَّغ فيها جبريل هذا الكالم للنبي 

هذه التجربة، حيث ُيروى عنه أنه خرَّ مغشيًا عليه وهو في الصالة، فُسئل عن ذلك، 
ية حتى سمعتها من المتكلم بها"، ويعلق اإلمام الغزالي على تجربة فقال: "مازلت أرّدد اآل

الصادق "فالصوفي لما  ح لـه نور خاصيته التوحيد، وألقى عند سمعه عند سماع الوعد 
والوعيد، وقلبه بالتخلص عما سوى هللا تعالى، صار بين يدي هللا حاضرًا شهيدًا، يرى 

 .(3)لسانه لسان غيره في التالوة"
                                                 

م(: من كتاب معجم البلدان، السفر األول، جمعه: عبد اإلله 1229هـ ـ 626ياقوت الحموي، )ت  )1( 
 .380ـ  379م، ص 1982نبهان، دمشق، وزارة الثقافة، 

 .380كارين أرمسترونغ: القدس، ترجمة نصر/فاطمة، وعناني/ محمد، مصر، سطور، ص  )2( 
هـ(: إحياء علوم الدين، المجلد الخامس، بيروت، دمشق دار الفكر،  505اإلمام الغزالي، أبو حامد ) )3(

 .64، ص 1994
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توازي، مع هذه التجربة مع "كالم هللا"، فإن الكثير من الصوفيين الذين انبهروا وبال
بلحظة )اإلسراء والمعراج( جربوا، وهم يدورون حول الصخرة وتحت قبتها، استرجاع 
لحظة اإلسراء والمعراج النموذج األصيل لخبرتهم الروحانية الخاصة، حيث رأوا كيف فقد 

الحضرة اإللهية، ورأوا في ذلك "الفناء" مقدمة لـ"بقاء" تسمو ذاتيته وهو ُمنتش في  محمد 
فيه اإلنسانية سموًا تحقق فيه ذاتها، فهرع الصوفيون إلى القدس، متخذين من أروقة 
األعمدة حول الرصيف والتحلق حول الصخرة مسكنًا، كي ُيتاح لهم تأمل رموز القبة 

من الصوفية أن يقضوا بقية حياتهم،  ، كما رغب الكثير(1)التي بدأ منها الرسول معراجه
وأن يدفنوا في بيت المقدس، طالما أن القدس أقرب نقطة من األرض إلى السماء، هي 
أرض المحشر والمنشر، والموت فيها يعادل الموت في السماء، حسب بعض األحاديث 

حق النبوية، ويذكر ابن الجوزي عن وهب بن منبه قوله: أهل بيت المقدس جيران هللا، و 
 .(2)على هللا أن   يعذب جيرانه، ومن دفن في بيت المقدس نجا...

 آ ـ الصوفية

تضرب الصوفية جذورها إلى ظاهرة الزهد، التي اتصف بها أغلب الصحابة 
والتابعين، وباألخص من سمي منهم بأهل الصفة، حيث كانوا ينقطعون للعبادة في 

صحاب الرسول، مرابطين في "صّفة" "صّفة" بناها النبي لهم في مسجده، وهم خالصة أ
المسجد إلمداد جيوش النبي، وكان منهم مندوبو الرسول لتعليم الدين في سائر األمصار، 
وهم معلمو القرآن، وفيهم خيار المؤمنين، ويضم هؤ ء الزهاد فيما بينهم: الخلفاء 

، وعبد هللا بن الراشدين، والمؤذن بالً ، وأبا ذر، وسلمان الفارسي، وصهيب، وأبا هريرة
عمر، وعمار بن ياسر، وعاصم األنصاري، وعمير بن سعيد، وأصحاب بيعة العقبة، 
وشداد بن أوس، وتميمًا الداري، وغيرهم من التابعين كسفيان الثوري، وإبراهيم بن األدهم، 

 .(3)والفضل بن عياض، وذي النون المصري..
ة انكفائية، وموقفًا أخالقيًا بدأت حركة الزهد هذه، في القرن األول الهجري، حرك

تطهيريًا تجسد في سلوك أبي ذر، لتمضي في تطورها في المنتصف الثاني للقرن األول 
الهجري، وتتجلى في مذهب زهاد الكوفة، والبصرة ومصر، احتجاجًا ضد ثراء البالط 

نهج ، وعند نهاية القرن الثاني الهجري، تحولت السلوكية الزهدية إلى نواة لم(4)األموي 
م(، إذ  815م(، ومعروف الكرخي )ت  801التأويل الصوفي، مع رابعة العدوية )ت 

                                                 
 .413أرمسترونغ، القدس، المصدر نفسه، ص  )1( 
ابن الجوزي، الشيخ اإلمام أبي الفرج عبد الرحمن بن علي: فضائل القدس، حققه: جبرائيل/ سليمان  )2( 

 .130جبور، بيروت، دار اآلفاق الجديدة، ص 
 .74حمد عبد المنعم خفاجي: التصوف اإلسالمي ـ القاهرة، مكتبة القاهرة، دون تاريخ، ص م )3( 
. راجع 230، ص 1966كارين أرمسترونغ: هللا واإلنسان، ترجمة الجورا/محمد، دمشق، دار الحصاد،  )4(

أيضًا، غولد تسهير: العقيدة والشريعة في اإلسالم، ترجمة موسى/ محمد يوسف، بغداد، مكتبة 
 .147، ص 1959المثنى، والقاهرة، دار الكتب الحديثة، 
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ندخل عندها عتبات الصوفية، حيث تقدم رابعة مفهوم "الحب اإللهي"، كما يقدم الكرخي 
، ولقد أجمع المتصوفة، الذين مزجوا، فيما (1)مفهوم "المعرفة الذوقية" التي تقود إلى هللا

سفة، على أن المقصد المشترك بينها )ا تحاد، أو الفناء، أو التوحد بعد، تصوفهم بالفل
بالتعالي(، ولقد تفرعت الصوفية إلى اتجاهات كان أهمها: مدرسة بغداد ـ المحاسبي 

م(،  926هـ(، لتبلغ مع الحالج ) 253هـ(، والسقطي )298هـ(، والجنيد )243)
اإلشراق واإللهام ذروتها م(، فلسفة  1240م(، وابن عربي ) 1191والسهروردي )

، وبموازاة ذلك، وبعده، تفرعت إلى طرق، لكل منها طقسها الخاص، وزواياها (2)القصوى 
 ورباطها.

 ب ـ الزهاد وأهل الصّفة في القدس

تجّلى تعلق الفاتحين المسلمين بالقدس بصورة صريحة، عند وقوفهم قبالة أسوارها، 
دينهم نحوها، فكانوا يتسابقون للمشاركة في  مستندين إلى المعاني المقدسة التي حملها

شرف فتحها، حيث إنهم حين قاموا للصالة قبالتها "أّذن، وصلَّت الناس صالة الفجر فقرأ 
يا قوم ادخلوا األرض المقدسة التي كتب هللا لكم و  يزيد بن أبي سفيان ألصحابه 

ألسنتهم في تلك الصالة أن (، فيقال: "إن األمراء أجرى هللا على 21)المائدة:  ترتدوا
، ولقد تقاطر إليها في أثناء الفتح، وبعده، (3)قرؤوا هذه اآلية، كأنهم على معياد واحد"

كثير من الصحابة والتابعين، ومنهم الزهاد وأهل الصفة، الذين يعدون بشائر الصوفية، 
ولقد حرصت كتب التاريخ اإلسالمي، وكتب "فضائل القدس" على ذكر الصحابة 

 لتابعين، الذين زاروا القدس، أو ماتوا فيها، للتبرك في زيارتها، أو للدفن فيها.وا
يقف في مقدمة هؤ ء، الذين زاروا القدس، الخليفة الثاني عمر بن الخطاب، إذ قدم 
إليها في أثناء الفتح، وأعطى العهدة لبطريرك القدس صوفرونيوس، ودخلها أبو عبيدة بن 

لجيوش الفتح عند دخولها القدس، ومن ثم توفي وهو في طريقه  هـ( قائداً  18الجراح )ت 
، كما (4)لزيارتها للمرة الثانية، يريد الصالة في المسجد األقصى، ُدفن غربي نهر األردن

هـ(، وأذن فيها أول أذان لـه بعد وفاة النبي  19زارها مؤذن الرسول بالل بن رباح )ت 
قدس، طلب عمر بن الخطاب من بالل أن ، فعندما حضرت الظهر، بعد فتح بيت الم

فقال: "يا أمير  يؤذن للصالة، وكان بالل قد توقف عن األذان من يوم وفاة النبي 
  المؤمنين، أما وهللا ما أردت أن أؤذن ألحد بعد رسول هللا 

                                                 
 .85أبو العال عفيفي: التصوف ـ الثورة الروحية في اإلسالم، بيروت، دار الشعب، دون تاريخ، ص  )1(
 .91ـ  89المصدر نفسه، ص  )2( 
 .231، بيروت، دون تاريخ، ص 1الواقدي، أبي عبد هللا عمر: فتوح الشام، ج  )3( 
م(: مثير الغرام، تحقيق أحمد الخطيبي، 1363هـ ـ  765، شهاب الدين أبي محمود بن تميم )المقدسي )4(

 .300ـ  299، ص 1994بيروت، دار الجيل، 
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 ، كما دخلها مع الفاتحين خالد بن الوليد (1)ولكن سأطيعك اليوم، في هذه الصالة وحدها"
هـ(، وبويع فيها معاوية بن أبي سفيان خليفة  18هـ(، ويزيد بن أبي سفيان )ت  21)ت 

للمسلمين، وقدم سعد بن أبي وقاص بيت المقدس، وأحرم منها، كما قدم إليها سعد بن 
زيد بن عمر بن نفيل، وذلك زمن الفتح، وتوفي بالبقيع، فقد أتاها بعض الصحابة وذلك 

ت المقدس، أو أن يحرم منها إلى بيت الحرام، وذلك بغرض أن يستهل حجة بعمرة إلى بي
تلبية للحديث النبوي القائل ]من أهلَّ بحجة أو ُبعمرة من المسجد الحرام غفر لـه ما تقدم 

، فقدم عبد هللا بن عمر بيت المقدس، وأهلَّ (2)من ذنوبه، وما تأخر، أو وجبت لـه الجنة"
بح، فجلس في المسجد، حتى إذا طلعت منه بعمرة، وقيل إنه قدم إليه بعد صالة الص

الشمس، قام فصلى ركعات هو ومن معه، ثم قعدوا إلى رواحلهم، كما قدم عبد هللا بن 
، وقدمت صفية بنت حيي، أم المؤمنين، (3)عباس، فأهلَّ من بيت المقدس في الشتاء

بيت المقدس، وصعدت طور زيتا، وصلَّت فيه، وقامت على طرف الجبل، فقالت: من 
 ا يتفرق الناس يوم القيامة إلى الجنة أو النار.هن

يقف في مقدمة الزهاد، وأهل الصفة، الذين حرصوا على زيارة بيت المقدس، أبو 
ذر الغفاري، ومعاذ بن جبل، وعياض بن غنم، وعبد هللا بن سالم، وأبو هريرة، وأبو 

ذ أقام أبو ذر مسعود األنصاري، وعبادة بن الصامت، وشداد بن أوس، وتميم الداري، إ
الغفاري/ جندب بن جنادة، في القدس وقضى فترة إقامته فيها في الركوع والسجود، ثم 
ارتحل إلى المدينة، وتوفي في الربدة في آخر خالفة عثمان بن عفان، وأن معاذ بن جبل 
األنصاري أتى بيت المقدس، وأقام بها ثالثة أيام ولياليها يصوم ويصلي، فلما خرج منها، 

على أصحابه فقال: أمَّا ما مضى من ذنوبكم فقد ُغفر لكم، فانظروا ما أنتم  أقبل
 42صانعون فيما بقي من أعماركم، كما قدم إليها أبو هريرة/ عبد الرحمن بن صخر )ت 

هـ(، الذي شهد الفتح من قبل، وهو الذي روى حديث "  تشد الرحال إ  إلى ثالثة 
الرحمن بن غنم األشعري )ت هـ(، وعبد  20ت مساجد.."، كما زارها عياض بن غنم )

هـ( الذي  زم معاذ بن جبل منذ أن بعثه النبي إلى اليمن، كما روي أن أبا مسعود  70
  هـ(،39األنصاري/ عقبة بن عمرو األنصاري )ت 

إنه عندما أتى إلى القدس، ودخل المسجد األقصى، فرآه الناس واتبعوه، فقال: ما 
 .نسلم عليك ونسير معك، ألنك صاحب رسول هللا  حاجتكم؟ فقالوا: جئنا

 

                                                 
األزدي، أحمد بن عبد هللا، تاريخ فتوح الشام تحقيق عبد المنعم عبد هللا عامر، مؤسسة سجل العرب،  )1(

 .257. ص 1970القاهرة، 
هـ(: تحقيق  643ي، اإلمام الحافظ ضياء الدين محمد بن عبد الواحد، بن أحمد )ت المقدسي الحنبل )2( 

 .88، ص 1985الحافظ/ محمد مطيع، دمشق، دار الفكر، 
، ص 1985محمود إبراهيم: فضائل بيت المقدس، الكويت، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم،  )3(

354. 
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وأقام في القدس عدد من الصحابة الزهاد، إلى أن ماتوا ودفنوا فيها، أمثال: عبادة 
هـ(، الذي كان نقيبًا، وشهد العقبة األولى والثانية، وشهد  34بن الصامت األنصاري )ت 

لشام ومعلمًا، وولي قضاء بدرًا والمشاهد كلها، و ه عمر بن الخطاب قاضيًا على ا
فلسطين، ثم قاضيًا لبيت المقدس، وروي أنه شوهد وهو يبكي على سور بيت المقدس 

أنه رأى جهنم،  الشرقي، فسئل: وما يبكيك يا أبا الوليد؟ فقال: من هاهنا أخبرنا النبي 
اد بن أقام في بيت المقدس، وتوفي في الرملة، إ  أنه دفن في القدس، كذلك أقام فيها شد

أوس إلى أن قضى، وُدفن فيها، وهو الذي روى الحديث النبوي: ]أن الشام ستفتح، وبيت 
المقدس سيفتح[، ويقال إن قبره في مقبرة الرحمة، كما دفن، في بيت المقدس، وائلة بن 

هـ(، وذو األصابع التميمي، الذي قال لـه النبي: ]عليك ببيت المقدس[،  85األسقع )ت 
 .(1)وفيروز الديلمي

 ج ـ التابعون الزهاد

وقصد بيت المقدس الكثير من التابعين الزهاد للتبارك بها، يذكر األوزاعي: كان 
قبيصة بن ذؤيب، وعبد هللا بن محيريز، وهانئ بن كلثوم، يحضرون "للصالة" من الرملة 

سنة إلى بيت المقدس، قلت: هؤ ء كلهم ُعبَّاد زّهاد، فقبيصة، كان عالمًا ربانيًا، مات 
هـ، وابن محيريز، نزل ببيت المقدس، قال رجاء بن حيوة: إْن َفَخر علينا أهل المدينة 86

بعابدهم ابن عمر، فإنا نفخر بعابدنا ابن محيريز، إنما كنت أعدُّ بقاءه أمانًا ألهل 
، وزارها أيضًا محارب بن دثار، الذي قيل عنه: غلبنا على ثالث، على قيام (2)األرض

في النفقة، والكفِّ عن الناس، وفي رواية القاسم بن عبد الرحمن بن عبد  الليل، والبسط
هللا بن مسعود: َفَضلنا بكثرة الصالة، وطول الصمت، وسخاء النفس، وزارها محمد بن 

 هـ( من البصرة، وكان من الزهاد، الذي قال:  127واسع )ت 
فاجعلها شوكة، وانظر إن كنَت   تعقل فاحذر الدنيا، فإن كنت   تحسن أن تحذرها، 

 .(3)أين تضع رجليك
 د ـ متصوفة القرن الثاني الهجري

وأشار مؤرخو الصوفية إلى أن أبرز أعالمها في القرن الثاني الهجري ـ الثامن 
الميالدي، رابعة العدوية، وسفيان الثوري، والليث بن سعد، والفضل بن عياض، وإبراهيم 

المسيب، ويضمون إليهم اإلمام الشافعي ألنه  بن األدهم، ويحيى بن دينار، وسعيد بن

                                                 
هـ(: األنس الجليل بتاريخ القدس والخليل، الجزء األول: نسخة 927القاضي مجير الدين الحنبلي )ت   )1(

، راجع أيضًا، شهاب الدين 36ـ  234مصورة في المكتبة الوطنية بحلب، دون مكان وتاريخ، 
، راجع أيضًا، شارب، محمد 338و 234و 332المقدسي: مثير الغرام، المصدر نفسه، ص 
 .356ـ  355، ص 1994دار القلم، حسين: بيت المقدس والمسجد األقصى، دمشق، 

 .380ـ  379محمود إبراهيم، فضائل بيت المقدس، المصدر نفسه ص  )2( 
 .384ـ  379المصدر نفسه ص  )3( 
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، (1)صحب الصوفية سبعة عشر سنة من عمره، وكذلك اإلمام األوزاعي للسبب نفسه
وعندما تتفحص سيرة هؤ ء، الذين أرسوا أسس التصوف اإلسالمي، نجد أغلبهم حرصوا 

 على زيارة بيت المقدس، للتبارك في رموزها المقدسة المختلفة.

 هـ(: 180وية )ت رابعة العد 

كانت حسب ابن خلكان من أعيان عصرها، ويقول آخرون أنها ولدت من أسرة 
فقيرة وأنها لما كبرت، توفي والدها، وهي   تزال في ريعان الصبا، حدث في البصرة 
قحط، فهامت وأخواتها الثالث على وجوههن، فأسرها أحد الرجال وباعها لرجل آخر أثقل 

 عليها العمل.
عطار كيف هبطت عليها رسالتها الروحية، فيقول: إنها ذات يوم شاهدت وذكر ال

رجاًل يرمقها بنظرة شريرة، فهربت في طريق الشام ـ وهذا أمر لـه مغزاه طالما أن القدس 
تقع في قلب الشام ـ "في األرض التي باركنا حولها"، فناجت ربها على هذا الطريق، 

تًا يقول: "  تحزني ففي يوم الحساب يتطلع متسائلة: "أراٍض أنت عني؟"، فسمعت صو 
المقرَّبون في السماء إليك، ويحسدونك" فرجعت إلى بيت سيدها تقضي ليلها بالتهجد، 
وبعد أن شاهد سيدها تقواها أعتقها، فانقطعت للعبادة والتقوى، وقضت حياتها في توبة 

قالت:   تكذب، بل قل ، وكان عندها سفيان الثوري، يومًا، فقال: واحزناه، ف(2)مستمرة
 .(3)واقّلة حزناه، ولو كنت محزونًا لم يتهيأ لك أن تتنفس

شدَّت رابعة الرحال إلى بيت المقدس، وقضت فيه بقية حياتها، وماتت بها وقبرها 
، (4)بظاهر القدس على رأس طور زيتا، وهو ظاهر ُيزار على زمن صاحب "مثير الغرام"

ها على رأس جبل طور زيتا، شرقي بيت المقدس، ويذكر صاحب األنس الجليل أن قبر 
، (5)بجوار مكان صعود عيسى عليه السالم من جهة القبلة، في زاوية ينزل إليها من درج

 هـ، وقال غيره 135يذكر ابن الجوزي أن وفاتها في سنة 
، ويروى أنه حينما حضرتها الوفاة، جلس حولها نفر كثير من الصالحين، (6)هـ185سنة 

هم: انهضوا واخرجوا، ودعوا الطريق مفتوحة لُرسل هللا تعالى، فنهضوا جميعًا فقالت ل
                                                 

 .81محمد عبد المنعم خفاجي: دراسات في التصوف اإلسالمي، مصر، مكتبة القاهرة، دون تاريخ، ص  )1( 
ـ رابعة العدوية، القاهرة، مكتبة النهضة المصرية، دون عبد الرحمن بدوي: شهيدة العشق اإللهي  )2( 

 .81تاريخ، ص 
هـ(: وفيات األعيان،  681ابن خلكان، أبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر )ت   )3(

الجزء الثاني، حققه محمد محيي الدين عبد الحميد، القاهرة، مكتبة النهضة المصرية، دون تاريخ، 
 .48ص 

 .350قدسي، مثير الغرام، المصدر نفسه، ص الم )4( 
 .97بدوي: شهيدة العشق اإللهي، المصدر نفسه، ص  )5( 
 .48ابن خلكان، وفيات األعيان، الجزء الثاني، المصدر نفسه، ص  )6( 
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وخرجوا، فلما أغلقوا الباب سمعوا صوت رابعة وهي تقول الشهادة، فلما تلفظت النفس 
األخير، تجمع أولئك الصالحون وغسلوها وصّلوا عليها صالة الموتى، ودفنوها في مقرها 

 .(1)األخير

 هـ(: 162)ت  إبراهيم بن األدهم 

من أهل بلخ، كان من أبناء الملوك، خرج متصيدًا فهتف فيه هاتف، أيقظه من 
غفلته، فترك طريقته في التزيُّن بالدنيا، واتبع طريقة أهل الزهد والورع، وخرج إلى مكة 

، يروي أنه (2)وصحب معه سفيان الثوري، والفضل بن عياض، ثم اتجه إلى الشام
الكعبة، ألنه كان في كل خطوة يصلي ركعتين، وكان يقول:  أمضى أربعين سنة ليبلغ

"غيري يسلك هذا الطريق على قدميه، أما أنا فأسلكها على رأسي"، وبعد أربعين سنة 
بلغها فلم يجدها في مكانها، فقال نائحًا: "واأسفاه، أصبحت أعمى حتى   أرى الكعبة"، 

عبة ذهبت للقاء رابعة، فتأثر إبراهيم: فسمع صوتًا يقول: يا إبراهيم! لست أعمى، لكن الك
 .(3)فرأى الكعبة قد عادت إلى مكانها، وأبصر رابعة تتقدم مستندة إلى عصا

يذكر إبراهيم أنه سأل بعض المشايخ عن الحالل فأرشدوه إلى بالد الشام، فأتى 
طرسوس فعمل بها أيامًا ينظر البساتين، ويحصد الحصاد، وكان يقول: "ما تهنيت 

إ َّ في بالد الشام، افرُّ بديني من شاهق إلى شاهق، ومن جبل إلى جبل، ومن  بالعيش
، ثم انتهى إلى بيت المقدس، وأقام فيها، وكان من عادته أن (4)يراني يقول هو موسوس"

، خرج ذات مرة من بيت المقدس فمر بطريقه بجنود )مسلحة( فقالوا (5)ينام عند الصخرة
قال: نعم، قالوا: آبق؟ قال: نعم، فسجنوه، فبلغ الخبر أهل له: أنت عبد؟ )أي غير حر(، 

بيت المقدس فجاءوا برمتهم إلى نائب طبرية، يطالبون به، فأحضره فقال له: عالم 
ُسجنت؟ قال: سل المسلحة )الجند(، قالوا أنت عبد فقلت نعم، وأنا عبد، وقالوا آبق، قلت 

 .(6)نعم، وأنا عبد آبق من ذنوبي، فخلي سبيله
 هـ(: 161يان الثوري )ت سف 

الصوفي الشهير، اشتهر بزهده وورعه، أتى المسجد األقصى فصلى فيه بموضع 
الجماعة، وروي أنه أتى الصخرة المشرفة، فقرأ فيها ختمة، أي القرآن الكريم، ويروي 

                                                 
 .157بدوي، شهيدة العشق اإللهي، المصدر نفسه، ص  )1( 
لمي، أبي عبد الرحمن )ت  )2(  فية، تحقيق شريعة/ نور الدين، مصر، دار هـ(: طبقات الصو  412السُّ

 .27، ص 1953الكتاب العربي، 
 .145بدوي: شهيدة العشق اإللهي، المصدر نفسه، ص  )3( 
ابن كثير، أبو الفداء الحافظ: البداية والنهاية، الجزء العاشر، بيروت، الرياض، مكتبة المعارف،  )4(

 .136والنصر، ص 
 .393، مصدر سابق، ص إبراهيم، فضائل بيت المقدس )5( 
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الوليد بن مسلم عن بيدقة بن زيد أنه لقي سفيان في مسجد الجماعة ببيت المقدس، 
، وقال أبو (1)لقبة، أي قبة الصخرة، فأجابه: نعم، وختمت فيه القرآنفسأله هل أتى ا

عتبة: رأيت ببيت المقدس شيئًا كأنه محترق بالنار، عليه مدرعة سوداء، عمامته سوداء، 
طويل الصمت كريم المنظر، كثير الشعر شديد الحزن، فقلت له: يرحمك هللا لو غيرت 

 .(2)اس المصاب، وإنما نحن في الدنيا في حدادلباسك هذا... فبكى، وقال: هذا أشبه بلب

  م(:791هـ ـ  175الليث بن سعد )ت 

يقول عنه المقدسي، عالم أهل مصر، كان نظير اإلمام مالك في العلم، ويروى أنه 
  ينقضي عنه عام إ  وعليه دين من كثرة جوده، قدم بيت المقدس، وخالل إقامته فيها 

ـه المنصور: أعجبني ما رأيت من شدة عقلك، فالحمد هلل زارها الخليفة المنصور، فقال ل
 .(3)الذي جعل في رعيتي مثلك

 :)ثور بن يزيد )منتصف القرن الثاني الهجري 

سكن بيت المقدس، وكان يصاحبه رجٌل تقٌي من قرى بيت المقدس، يأتيه عند 
ه مع الفجر، فيصلي الصلوات كلها ببيت المقدس، وينصرف بعد عشاء اآلخرة إلى قريت

هـ( حدثه بحديث رفعه إلى  104الفجر، وقد سمع ثور يحدث: أن خالد بن معدان )ت 
، قال: "من رأى شيئًا يهوله أو يفزعه فليقل إن هللا هو الذي ليس كمثله رسول هللا 

شيء، وهو الواحد القهار، فما قالها أحد إ  فرَّج هللا عنه، ولو كان بين يدي سور من 
 .(4)حديد"

 هـ(: 150سليمان )ت  مقاتل بن 

قدم بيت المقدس وصلى فيه، وجلس عند باب الصخرة القبلي، فاجتمع إليه خلق 
من الناس يكتبون عنه ويسمعون منه، فأقبل بدوي يطأ بنعليه على البالط وطئًا شديدًا، 
فسمعه مقاتل فقال لمن حوله: انفرجوا، فانفرج الناس عنه، وأهوى بيده يشير إليه ويقول: 

الواطئ! ارفق بوطئك، فوالذي نفس مقاتل بيده، ما تطأ إ  على أجاجين )الَمرَكن( أيها 

                                                 

 .261مجير الدين الحنبلي، األنس الجليل، الجزء األول، المصدر نفسه، ص  )1( 
السيوطي، أبي عبد هللا محمد بن شهاب الدين أحمد بن علي بن عبد الخالق المنهاجي شمس الدين  )2(

قسم الثاني، تحقيق د. أحمد رمضان، هـ(: إتحاف األخصا بفضائل المسجد األقصى، ال 880)ت 
 .46، ص 1984القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 

 .355المقدسي، مثير الغرام، المصدر نفسه، ص  )3( 
السيوطي، المصدر نفسه، إتحاف األخصا بفضائل المسجد األقصى، القسم الثاني، المصدر نفسه،  )4(
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 .(1)الجنة!

 هـ ـ الطبقة الثانية/ الصوفية في القرن الثالث الهجري

امتزج التصوف اإلسالمي، في القرن الثالث الهجري ـ التاسع الميالدي، بالفلسفة، 
، وسعيد األفريقي، (2)النون المصري  مع معروف الكرخي، وسري السقطي، والجنيد، وذو

وصالح بن يوسف، ومحمد بن كرام، ومما لـه د لته عن تعلق الصوفية بالقدس هو 
 حرص أغلب هؤ ء األعالم على زيارتها.

  هـ(: 245ذو النون المصري )ت 

كان أول من وصل بين العلم والدين والتصوف، اشتهر بالكيمياء التي كان ُينظر 
ى أنها نوع من الكرامات، وكان لـه تأثير كبير في نقل التصوف من حال إلى نتائجها عل

إلى حال، وأدخل الكالم في المقامات واألحوال في الصوفية، وهو مصري من أخميم، 
، عرَّف الصوفي بقوله: "من إذا نطق، أبان نطقه على الحقائق، وإن (3)يقال أنه نوبي

ل: "مفتاح العبادة الفكرة، وعالمة الهوى سكت نطقت عنه الجوارح بقطع العالئق"، وقا
، كما قال: "معرفة هللا على ثالثة (4)متابعة الشهوات، وعالمة التوكل انقطاع المطامع"

أوجه، معرفة التوحيد وهو لكافة المؤمنين، والثانية معرفة الحجة والبيان وهي للعظماء 
انية وهي ألولياء هللا والحكماء والبلغاء، والثالثة معرفة صفات الوحدانية والفرد

، رحل من مصر إلى مكة، ومنها قصد الشام إلى القدس، يروي عنه الغزالي (5)وأصفيائه"
قوله: رأيت ببعض سواحل الشام امرأة، فقلت: من أين أقبلت؟ قالت: من قوم تتجافى 

تلهيهم تجارة و  بيع عن  جنوبهم عن المضاجع، فقلت: وأين تريدين؟ قالت: إلى رجال  
، وُيروى عنه أن حين أتى بيت المقدس قال: "وجدت على صخرة بيت (6)كر هللاذ

المقدس كل عاص مستوحش، وكل مطيع مستأنس، وكل خائف هارب، وكل راج طالب، 
 . (7)وكل قانع غاني، وكل محب ذليل" 

يروي الصوفي الكبير ابن باكويه، عن النيسابوري، أنه سمع ذا النون يقول: بينما 
ض جبال القدس، سمعت صوتًا يقول: ذهبت اآل م من أبدان الخدام، وولهت أنا في بع

                                                 

 .390ـ  389المصدر نفسه، ص  إبراهيم: فضائل بيت المقدس، )1( 
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بالطاعة عن الشراب والطعام، وألفت قلوبهم طول المقام بين يدي الملك العالَّم، فتبعت 
الصوت، فإذا أمرد مصفر الوجه يميل مثل الغصن إذا حركته الريح، عليه شملة أئتزر 

فقلت: ليس الجفاء من أخالق المؤمنين، فكلمني بها، فلما رآني توارى عني بالشجر، 
 وأوصني، فخرَّ ساجدًا، وجعل يقول: 

هذا مقام من  ذ بك واستجار بمعرفتك وألف بمحبتك، فيا إله القلوب "وما تحويه 
 .(1)من جالل عظمتك" احمني عن القاطعين لي عنك، قال: فغاب عني فلم أره 

  (:ه257السري السقطي )ت 

( وأستاذه، وكان ينصحه أن يأخذ عن ه297الشهير الجنيد ) هو خال الصوفي
المحاسبي من علمه وأدبه، ويدع تشقيقه للكالم، وكان يقول له: جعلك هللا صاحب 
حديث صوفي، ولم يجعلك صوفيًا صاحب حديث، أي أن يذهب إلى الصوفية عبر 

علم "فخرجت أّما معرفة الحديث واألصول، ألنه إذا ابتدأ بالتعبد والحال ُشِغل عن ال
شطحًا أو غلطًا" فكان يخاف على الجنيد من الجدل الكالمي رغَم إجالله لمقام 

. وكان المحاسبي قد خطَّ بدايات طريق فلسفة التصوف السني، التي تصل (2)المحاسبي 
 إلى الجنيد، وتصعد إلى الغزالي.

ئق األحوال، كان سري )أبو الحسن( أول من تكلم ببغداد في لسان التوحيد، وحقا
وإليه ينتمي أكثر الطبقة الثانية من الصوفية، ومن أقواله: أن أقصر الطرق إلى الجنة، 
  تسأل أحدًا شيئًا، و  تأخذ من أحٍد، و  يكون معك شيء ُتعطي منه أحدًا، ويقول: من 

، أتى من بغداد إلى بيت (3)أراد أن يسلم دينه، ويستريح قلبه وبدنه، فليعتزل الناس 
لمقدس خارجًا من الرملة، فذكر أنه مرَّ بطريقه بغدير ماء، وعشب، فجلس وأكل ا

العشب، وشرب الماء، فقال في نفسه: إن كنت أكلت أو شربت في الدنيا حالً  فهو هذا، 
، ويذكر عنه أنه قال: (4)فسمع هاتفًا يقول له: يا سري فالنفقة التي بلغتَك هنا، من أين؟! 

دت رجلي في المحراب، فنوديُت: يا سري، كذا تجلس الملوك؟ صليت وردي ليلة، ومد
، وبعد أن زار القدس، عاد إلى (5)فضممت رجلي، وقلت: وعزتك   مددت رجلي أبدًا 

 بغداد وتوفي هناك.

                                                 

 .135ابن الجوزي، فضائل القدس، المصدر نفسه، ص  )1( 
، ص 1967– 6619عبد القادر محمود: الفلسفة الصوفية في اإلسالم، القاهرة، دار الفكر العربي،  )2( 

 .185و 178
لمي، طبقات الصوفية، المصدر نفسه، ص  )3(   .50– 49السُّ
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  :سعيد األفريقي 

وهو أحد زهاد القرن الثاني الهجري، جذبته فضائل القدس فزارها، ويروى عنه أنه 
بيت المقدس، عليها درع شعر وخمار صوف، وهي تقول: ما قال: رأيت جارية في 

أضيق الطريق على من لم تكن دليله، وأوحش خلوة على من لم تكن أنيسه، فقلت: يا 
جارية ما قطع الخلق عن هللا؟ فقالت: حب الدنيا، إن هلل عبادًا سقاهم من حبه، فولَّهت 

 .(1)قلوبهم فلم يحبوا مع هللا غيره 

 (:ه255 محمد بن كرام )ت 

الذي تنسب إليه طريقة الكرامية الصوفية، أتى بيت المقدس للتبرك بها، وواصل 
التعبد في مسجدها، يقال إنه اعتاد الجلوس في بيت المقدس عند العامود قرب مهد 

 . (2)عيسى، وبقي في بيت المقدس متعبدًا إلى أن توفي فيها، ودفن هناك 

  (: ه297الجنيد /أبو القاسم بن محمد )ت 

أصله من نهاوند، ونشأ في العراق، وصحب السري السقطي، والحارث المحاسبي، 
، عارض اتجاه الحالج، ودعاوي إسقاط التكاليف، (3)وهو من أئمة الصوفية وسادتها 

د في العبودية، فالصوفي حُر إذا  وجهد في فلسفته عن الحرية، والربط بينها والتوحُّ
ـه وحده عبدًا كنت مما دونه حرًا" مخالفًا بذلك التيار توحدت عبوديته هلل "فإذا كنت ل

، قالوا إنه (4)الصوفي الذي يزعم أن الحرية الصوفية التحرر من كل القيود في العبادة 
أول من صاغ المعاني الصوفية، وكتب في شرحها، ثم زاد التصوف، بعده، أي في 

 .(5)ية القرن الرابع الهجري نظامًا من الناحية النظرية والعمل
انجذب إلى معاني بيت المقدس، وباألخص اإلسراء والمعراج، فكتب في مخطوطة 
"دواء األرواح" على اإلسراء والمعراج، حيث أوحى هللا لرسوله ما أوحى، وقد قارن الجنيد 
هذا بموقف موسى عليه السالم لدى الطور األيمن حينما نودي، فطلب الرؤية الكبرى، 

 .(6)وسى، ولو  أن موسى في كنف هللا  نتهى كما انتهى الجبل فُدكَّ الجبل، وصعق م

                                                 
 135ابن الجوزي، فضائل القدس، المصدر نفسه، ص  )1( 
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  (: ه282صالح بن يوسف أبو شعيب )ت 

حجَّ سبعين حجة راجاًل، وفي كل حجة منها كان يحرم من صخرة بيت المقدس 
، فقد احتلت مناسك الحج إلى بيت المقدس (1)لينتقل بعدها ليؤدي مناسك الحج في مكة 

ة النبوية، التي دونت بطريقة مكتملة في القرن الثالث الهجري، إذ مكانة مهمة في السن
غدت العمرة تكرارًا من الدرجة الثانية لإلسراء النبوي، كما أصبحت اإلقامة في القدس، 
بل والموت فيها، والدفن في ترابها مطلبًا روحيًا للمسلمين، طالما أنها أرض المحشر 

اق للسيرة، ولقصة اإلسراء والمعراج تحديدًا، والمنتشر، وقد اكتسبت رواية ابن إسح
إيحاءاتها األكثر تجسدًا بعد إتمام بناء قبة الصخرة، التي أعطت صورة مجسدة للتعالي 
الروحي، وألهمت بقوة الصوفيين وجذبتهم لالقتراب من ذلك البرزخ، من هنا طور 

ة( لإلسراء والمعراج، المسلمون للقدس أسلوبًا رمزيًا يحاكي األحداث الخارجية )الظاهري
كوسيلة للمشاركة في تلك الرحلة الروحية، لهذا صار الكثير من األتقياء المسلمين 
يبدؤون حجهم بزيارتهم أو حرمهم إلى القدس أوً ، لذا ليست من المصادفة أن يحج 
صالح بن يوسف، كما ذكرنا، سبعين مرة، يبدأها باإلحرام إلى بيت المقدس، ويذكر ابن 

ي سننه، بعد أن ساق حديث أم سلمة في فضل اإلحرام إلى بيت المقدس، بقوله: دادة ف
 . (2)رحم هللا وكيعًا أحرم من بيت المقدس إلى مكة 

ويظهر هذا التعلُّق بالقدس بطريقة جلية، عندما أوصى السالطين اإلخشيديون 
 . (3)جميعًا بأن يدفنوا في جوار الحرم القدسي 

 والفاطمي في العهدين السلجوقي -و

م، في العهد 1047ذكر الرحالة ناصر خسرو، الذي زار بيت المقدس عام 
الفاطمي، أنه يوجد بعد الجامع سهل كبير مستٍو يسمى "الساهرة" يقال بأنه سيكون ساحة 
القيامة والحشر، ولهذا يحضر إليه خلق كثيرون من أطراف العالم، ويقيمون فيه حتى 

، كما يذكر أنه شاهد في عرض مسجد (4)انوا بأرض الميعاد يموتوا، فإذا جاء وعد هللا ك
الصخرة رواقًا في حائط، خارجه صومعتان للصوفية، وهناك مصليان ومحاريب جميلة 
يقيم بها جماعة منهم، ويصلون و  يذهبون للجامع إ ًّ يوم الجمعة، ألنهم   يسمعون 

 . (5)التكبير، حيث يقيمون 
مواربًا، على التهديدات الخارجية البيزنطية لمدينة القدس،  لقد كان ردُّ الفعل السني

وعلى السيطرة الفاطمية عليها، التي أثرت على نشاطاتهم الثقافية، فبقي المتصوفة 
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محتفظين بصوامعهم ومصلياتهم ومحاربيهم حول قبة الصخرة، وصار من عادات أهل 
ت الحرام، وعاد، يشدُّ الرحال القدس، ومحيطها من فلسطين، أن أحدهم إذا حجَّ إلى البي

ه، كما كانت من عادات حجاج  إلى بيت المقدس ليصلي فيه، فيقال عنه: قدَّس فالن حجَّ
أهل المغرب العربي، بشكل خاص، أن يمرَّ على المسجد األقصى إثر عودته من حجته 

 .(1)إلى البيت الحرام 
ضع الديني في م، انقلب الو 1073بعد أن استولى السالجقة على القدس عام 

 المدينة بالنسبة لألكثرية السنية، فبدأت تتوافد إليها أفواج من العلماء السنة، 
من المغرب أو المشرق، للتبارك في القدس، وإلزالة آثار الهرطقة الفاطمية، فنشطت 
معاهد قديمة، وأقيمت مدارس وزوايا جديدة للتصوف، وصل عدد حلقات الدرس إلى 

بجوارها أقيمت حلقات الذكر الصوفية، وكثر عدد المتصوفة ثمان وعشرين حلقة، و 
 . (2)والزهاد، والمعتكفون حول المسجد األقصى 

لقد قصدها كبار الفقهاء من شتى المذاهب، أمثال عبد الواحد محمد الشيرازي 
م(، كما أقام بها العالم الزاهد أبو الفتح نصر بن إبراهيم 1093- ه486"الحنبلي" )ت 
م(، في الزاوية التي على باب الرحمة، المعروفة 1097- ه940ت المقدسي )

بالناصرية، نسبة إلى الشيخ نصر الطوسي، ثم ُعرفت فيما بعد بالغزالية، نسبة إلى 
اإلمام أبي حامد الغزالي، كما زارها الكثير من علماء وصوفية المغرب العربي، الذين 

 سُيفرد لهم باٌب خاص. 
 (: ه505لي )ت اإلمام أبو حامد الغزا 

لعله من أبرز الشخصيات الصوفية التي زارت بيت المقدس قبيل ا حتالل 
الصليبي لها، والذي جمع بين الفقه والصوفية، بعد أن آخى بينهما، َفَرضِي بعده الكثير 
من الفقهاء عن التصوف، وكثير من المتصوفة عن الفقهاء، ولد بطوس، درس الفقه في 

ان من شيوخه إمام الحرمين الجويني تلميذ األشعري، صار مدرسًا جرجان ثم نيسابور، ك
في مدرسة نظام الملك ببغداد، ونال شهرة واسعة، عانى من أزمة روحية عميقة، فقرر 
السفر إلى الحجاز عله يتخلص من شكه، ومن زهوه بنفسه، فغادر بغداد إلى الشام، 

 .(3)تعبد وأقام في القدس ما يقارب العشر سنوات قضاها في ال
اعتمد الفقهاء على ظاهر الشعائر، فجاء هو فبعث فيها الروح، وجعلها كما كانت 
في حال اإلسالم األول، وحبب الناس بالتصوف، وأقر ا عتماد بالمكاشفة، وأنها تصل 
بالمعرفة إلى ما لم يعرفه العقل، وقرر أن اإليمان عن طريق الكشف   عن طريق 
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 .(1)، وطريق الكشف الرياضة والمجاهدة الفلسفة هو الطريق إلى هللا
يذكر ابن األثير أن الغزالي أقام في القدس في الزاوية التي على باب الرحمة، 
والتي سميت باسمه "الغزالية" "تزهد ولبس الخيش، وأكل الدون، وفي هذه السفرة صنَّف 

ف في القدس ، وصن(2)"إحياء علوم الدين"، وسمعه منه خلق كثير، وعاد إلى بغداد" 
 . (3)أيضًا "القسطاط" و"محك النظر" وغيرها 

  (: ه527الديباجي /أبو عبد هللا المقدسي )ت 

 أصله من مكة، أقام في بيت المقدس، وسكن درب السلسلة في القدس.
كما قصد بيت المقدس الفقيه محمد بن حاتم /الطوسي: الذي تفقه على دروس 

صوفيًا جذبه جالل مدينة القدس، فأقام فيها متعبدًا، إمام الحرمين الجويني، كان فقيهًا 
 وطالبًا للعلم. 

  (: ه544أبو بكر الخوجاني )ت 

زار بيت المقدس، قال عنه السمعاني الذي رافقه في زيارته تلك، إنه شيخ صالح 
 . (4)قيٌِّم بكتاب هللا، دائم البكاء، كثير الحزن، لـه أوقات حسنة، وخدم المشايخ الكبار 

 لمغاربة واألندلسيون ا-ز

اعتاد المغاربة المرور على المسجد األقصى في طريق عودتهم من البيت الحرام 
إلى بالدهم، فلقد جذبتهم إلى القدس اآليات واألحاديث النبوية المكرَّسة لتمجيد بيت 
المقدس، فهناك من قصدها لكسب ثواب الصالة فيها واإلحرام، أمثال، إبراهيم بن الحارث 

م(، الذي رحل قبل موته بثالث 1001عبد الملك بن مروان المقرئ من قرطبة )ت ابن 
عشر سنة ألداء فريضة الحج، ثم انتقل إلى بيت المقدس، مثله مثل مواطنه ومعاصره 
حسن بن نسيب التميمي، الذي زار القدس وأخذ العلم فيها، كما طبق األندلسيون 

ربط الحج بالعمرة إلى القدس، فلكي يكون الحج والمغاربة األحاديث النبوية الداعية إلى 
ََ بحج  كاماًل فإن من الواجب ا نطالق من بيت المقدس تطبيقًا للحديث القائل: "من أهلَّ
أو عمرة من المسجد األقصى الشريف إلى البيت الحرام، غفر هللا لـه ما تقدم من ذنوبه 

ف المالكي )الشهير بابن وما تأخر"، وخير مثال على ذلك، هو محمد بن عمر بن يوس
الفخار(: فقد أدى فريضة الحج، ثم سكن المدينة، فرأى في نومه مالكًا يقول له: ابق 
مجاورًا إلى موسم قابل فإنه لن يتقبل حج هذا العام، فارتاع لما رأى، فأقام بمكة مجتهدًا 

مانًا، ثم بعمله، وخرج إلى المدينة فزار قبر النبي، ثم زار بيت المقدس، فتعبد فيه ز 
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في نومه يسلم عليه  انصرف إلى مكة وحضر موسم الحج الثاني، فرأى النبي 
 .(1)ويصافحه مبتسمًا ويقول له: يا محمد حجك مقبول، أوً  وأخيرًا يرحمك هللا 

كما جذبت المغاربة األحاديث التي تبين فضل الموت في القدس، كحديث عبد هللا 
حتسبًا في بيت المقدس فكأنما مات في السماء"، لذا بن عمر، القائل "من مات مقيمًا م

فإن محمد بن عبد هللا بن تمام الطليطلي: حج إلى مكة، وسمع فيها، ثم أقام بالقدس إلى 
م، كما أن الفقيه الزاهد أبا عبد هللا الوليد بن سعيد بن 953أن قضى، ودفن فيها عام 

مصر، فمكة، وانتهى إلى بيت  بكر األنصاري: رحل إلى القيروان حيث تفقه، ثم إلى
وقدم إليها من  (2)المقدس إلى أن مات فيها ودفن هناك في نهاية القرن الرابع الهجري، 

(، وكان إمام المالكية ه386أقاصي المغرب أبو حمد عبد هللا بن الوليد األنصاري )ت 
ظار أن في عصره، زاهدًا، جمع الزهد والفقه، قضى بقية عمره في بيت المقدس في انت

يدفن فيها، وكان يقول: جماع آداب الخير تتفرع من أربعة أحاديث، قول النبي: من كان 
يؤمن باهلل واليوم اآلخر، فليقل خيرًا أو يصمت، وقوله: من ُحسن إسالم المرء تركه ما   

 . (3)يعنيه، وقوله:   تغضب، وقوله: المؤمن يحب ألخيه ما يحب لنفسه 
اإلمام أبو بكر بن العربي األندلسي: الحافظ الشهير، وذلك  كما جذبت القدس إليها

م(، الذي 1064- ه456، ولقي فيها اإلمام محمد بن الوليد األندلسي )ت ه485عام 
روى أنه شاهد يوم عرفة حشدًا من أهل القدس وما حولها "يقفون في المسجد مستقبلين 

وكنت أسمع منهم أن من وقف ببيت القبلة، مرتفعة أصواتهم بالدعاء، كأنه موطن عرفة، 
، ولقد لقي أبو بكر بن العربي، الشاشي (4)المقدس أربع وقفات فإنها تعدل حجة" 

، وقد اشتهر في تفسير اآلية (5)والغزالي أيضًا، ورأى فيها خلقًا كثيرًا من أرباب العلوم 
وأنزلنا من السماء ماء بقدر  :األخير منها قال (، إذ ذكر أقواً  أربعة، 18)المؤمنون

فيه: "إن مياه األرض كلها تخرج من تحت صخرة بيت المقدس، فإنها صخرة شعثاء في 
وسط المسجد األقصى، قد انقطعت من كل جهة،   يمسكها إ  الذي يمسك السماء، أن 

 .(6)تقع على األرض إ  بإذنه" 

 في العهدين األيوبي والمملوكي -ح

ء فترة ا حتالل الصليبي لها، بعد أن قتلوا ما خلت القدس من المسلمين في أثنا
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فيها من مسلمين ويهود، ومنعوا زيارتها عليهم طول فترة احتاللهم، التي دامت قرابة 
م(، فأثر عامل إبعاد المسلمين عنها، وحرمانهم منها، في 1187– 1099التسعين عامًا )

ا عقب الفتح الصالحي تأجيج مشاعر التعلق بالقدس، وتكثيف فضائلها، ورموزها، لهذ
لها، اندفع المسلمون للسكن فيها أو لزيارتها، وأحيت فيها من جديد الزوايا الصوفية، 
وازدادت كثافة وعددًا، كما ازداد وتنامى تأثير جاذبية القدس أهمية بشكل أكبر بعد الغزو 
 الصليبي، وما أعقبه من استرجاع المسلمين لها، وبفضل رواج أدب "فضائل القدس"
الذي كرس مؤلفات كاملة للحديث عن قداسة المدينة، وجمع فيها كل ما قيل فيها من 
القرآن ومأثور، ومن ماتوا فيها من صحابة، وكثرة قبور األتقياء والتابعين، واألنبياء، 
وتكاثرت رواية الحوادث الخارقة حولها، وانتشرت في كل مكان، أمثال ذلك، ما كتبه ابن 

م، حيث يذكر: في هذه السنة ورد الخبر من بيت 1120سنة القالنسي في حوادث 
المقدس بظهور قبر الخليل وولديه إسحاق ويعقوب عليهم الصالة والسالم، وهم 
مجتمعون بمغارة بأرض القدس، وكأنهم أحياء لن تبل أجسادهم، فعملت هذه األخبار 

ي يوسف بن عبد عملها بين المتدينين واألتقياء والصوفية والزهاد بشكل خاص، ويرو 
العزيز بن األبار في كتابه "المعجم" عن أبي زاهر قوله: أتيت بيت المقدس أريد الصالة، 
فدخلت المسجد وَغَفلت سدنة المسجد حتى أطفئت القناديل، وانقطعت الرجال، وأغلقت 
 األبواب، فيما أنا كذلك، إذ سمعت حفيفًا لـه جناحان، 

لقائم، سبحان الحي القيوم، سبحان الملك القدوس.. ثم قد أقبل وهو يقول: سبحان الدائم ا
أقبل حفيف يتأوه ويقول: مثل ذلك، ثم أقبل حفيف بعد حفيف، يتجاوبون بها، حتى 
 (1)امتأل المسجد، فإذا بعضهم قريب مني فقال: آدمي؟ قلت: نعم، قال:   روع عليك 

ي المسجد األقصى، وتشير هذه القصة بوضوح إلى تخيُّل نزول المالئكة والصالة ف
فشكلت هذه القصص دافعًا جديدًا لزيارتها، والتذكير بقوة بقدسيتها المحفورة في الضمير 
اإلسالمي منذ اليوم األول لدخول صالح الدين إلى القدس، قدم إليها المسلمون من كل 
 بلد، وفي مقدمتهم العلماء والمتصوفة، يذكر أبو شامة عن الفتح الصالحي، 

حًا عظيمًا، شهده من أهل العلم خلق عظيم، ومن أرباب الخرق، والُحرق، أنه كان فت
وذلك أن الناس لما بلغهم ما َمنَّ هللا به على يده )على يد صالح الدين( من فتوح، شاع 
خبر قصده للقدس، فقصده العلماء من مصر والشام، بحيث لم يتخلف معروف عن 

. ويذكر الزركشي، (2)والدعاء والتكبير  الحضور، وارتفعت األصوات بالضجيج والتهليل
أنه بعد تحرير القدس من الصليبيين "ولما شاع الخبر المبهج للمسلمين جميعًا" كان ذلك 
من أقوى األسباب التي بعثت ابن جبير على رحلته الثانية، ويروي المؤرخ أبو شامة أن 

                                                 
 .99– 98علي أحمد، األندلسيون والمغاربة، المصدر نفسه، ص  )1(
مقدسي. شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل. عيون الروضتين في أخبار الدولتين. أبو شامة ال )2(

 .156ص  1991القسم الثاني حققه أحمد البسيوني وزارة الثقافة دمشق 
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ه قبل رحلته: ذكر هللا الشاطبي قدم بيت المقدس قبل وفاته بثالث سنين، وقال رجل يودع
، (1)ذلك الموضع بخير، وقال:   أعلم موضعًا أقرب إلى السماء منه بعد مكة والمدينة 

م، الذي أسس المنشآت لتوطيد الوجه اإلسالمي 1193وذلك قبل وفاة صالح الدين عام 
 للقدس، مما جعل الصوفية والفقهاء يتدفقون إليها، فيعمرونها بعلوم القرآن، والحديث،

، وقد أوقف صالح الدين جميع الخانقاه المعروفة (2)والفقه، والنحو، واللغة، والحلقات 
قديمًا بدار التبرك على المشايخ الصوفية، وجعل الدار المذكورة رباطًا لهم، وخصص 
الكثير من الوقوفات لتمويل هذا الوقف على الصوفية، ولإلنفاق عليهم، وعندما أوقف 

حية" خصص لـه عدة وقوفات أخرى لتمويل هذه المدرسة من أيضًا الخانقاه "الصال
 .(3)إيراداتها 

ولقد منح صالح الدين للصوفية، بعد أن تدفقوا عليها بكثرة، نصف دار البطريرك، 
وجعلها رباطًا لهم ينزلونه، في الوقت الذي منح النصف الثاني للشافعية، وكان الصوفية 

كما قال ابن جبير، إذ ازدادت مكانتهم ا جتماعية، أيام صالح الدين "ملوك هذه البالد" 
وأثرهم الديني والثقافي، في أثناء األزمة الروحية التي صاحبت الغزو المغولي والصليبي، 
فكثرت زواياهم ورباطهم وخوانقهم، وتدفقت عليهم الهبات، واألوقاف، وصار للتصوف 

رب ابن سبعين )ت مكانة كبرى في هذا العصر، الذي ظهر فيه في أقصى المغ
( وأحمد ه561(، وفي أقصى الشرق، في بغداد، ظهر عبد القادر الكيالني )ت ه669

(، فكان العهد األيوبي الذي وجد قطبه الديني في القدس، مرحلة ه578الرفاعي )ت 
انتقالية نحو تنظيم الصوفية في طرق، وأقطاب ومريدين، حتى غدا في العهد المملوكي 

 سواء بسواء. كتنظيم الدولة 
برزت خالل هذه الفترة في القدس، أسرة الصوفي بدر الدين محمد بن يوسف 

(، الذي كان لـه زاوية قرب القدس، ثم ورثه في الطريقة ابنه محمد ه650المرتضى )ت 
(، كما برز الشيخ شهاب الدين أحمد بن محمد المقدسي المشهور بأبي ثور ه663)ت 
(، وشهاب الدين ه632ألنصاري الخزرجي المقدسي )ت (، وغانم بن علي اه595)ت 

 . (4)( ه665أبو العباس أحمد بن جعفر األندلسي، خطيب المسجد األقصى )ت 
 المغاربة -ط

جذبت القدس الكثير من المغاربة، وفي مقدمتهم الصوفية، في الفترة األيوبية وما 
كان يمارس التصوف بشكل  بعدها، وكان هؤ ء الزهاد والمتصوفة على قسمين، منهم من

                                                 
 .99علي أحمد، األندلسيون والمغاربة المصدر نفسه. ص  )1(
 .82م، ص 1962سن اليوسفية، القاهرة، ابن شداد، القاضي بهاء الدين )أيوبي(: النوادر السلطانية والمحا )2(
أوقاف المسلمين في فلسطين، تحقيق وتقديم محمد أبشرلي، محمد داوود التميمي، استانبول مركز  )3(
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إفرادي، ومنهم من كان من أتباع طرق صوفية معروفة، من هؤ ء الزهاد محمد بن أحمد 
م، ذهب إلى 1150بن إبراهيم أبو عبد هللا القرشي الهاشمي، المولود باألندلس عام 
، وقد عرفت القدس (1)مصر، ثم غادرها ليقضي بقية حياته في بيت المقدس، ويدفن فيها 

(، ه594قًا أخرى من التصوف، مثل طريقة الشيخ أبي مدين شعيب بن الحسين )ت طر 
وقد كان أستاذ الصوفي الشهير ابن عربي، حيث نشر طريقته أحد أحفاده في القدس، 
فأقاموا لهم زاوية قرب باب السلسلة من الحرم القدسي، ووجدت زاوية لطريقة صوفية أخرى 

هو أبو العباس أحمد المرسي، الذي نشر في البداية بالقدس، نظمها صوفي أندلسي آخر 
 .(2)طريقته الخاصة، في مدينة اإلسكندرية 

اعتاد المغاربة أن يجاوروا الحرم القدسي، بقرب الزاوية الجنوبية، وهي أقرب مكان 
للمسجد األقصى، فأوقف الملك األفضل هذا المكان، كما أوقف لهم حارة سميت فيما بعد 

م، لتوفير 1193ربة" بجوار سور المسجد األقصى جهة الغرب عام بـ "حارة المغا
المساعدة لهم، وتقديم الخدمات الالزمة لحجاج المغرب العربي، كما أنشأ لهم المدرسة 

 . (3)"األفضلية" بجوار حارة المغاربة، لتقديم الخدمات التعليمية ألهلها 
بن شيخ الشيوخ بن عبد وفي العهد المملوكي، أوقف الشيخ المجاهد عمر المجرد 

م "زاوية المغاربة" على الصوفية 1304النبي المصمودي المغربي المالكي، عام 
والمتعبدين، والتي أنشأها من ماله الخاص، الكائنة في حي المغاربة نفسه، واشتملت هذه 

، ولقد عرفت القدس واحدًا من أعالم الطرق الصوفية (4)الزاوية على عشرات الحجرات 
 بة األندلسيين، وهو الشيخ القدوة خليفة بن مسعود المغربي المالكي المغار 
م( الذي كان من أصحاب الشطح، وكانت طريقته ُتعرف بالطريقة 1382- ه784)ت 

الشيبانية، والتي كان شيخها في بالد الشام إبراهيم بن تقي الدين الشيباني، الذي غادر 
ريقته، وكان يقف في مقدمتهم مسعود القدس إلى دمشق، بعد أن ترك من يخلفه في ط

 .(5)المغربي الذي نال في القدس شيئًا من التبجيل، وصار مقصدًا للزائرين 

 مدارس وطرق أخرى -ي

استمر ا هتمام بالصوفية في عهد المماليك، والتسابق في العناية بها، فساهم رجال 
ساعدة للعلماء، والصوفية الدولة وسواهم ببناء المساجد والتكايا والمدارس، وقدموا الم

                                                 
 .167علي أحمد، األندلسيون والمغاربة، المصدر نفسه، ص  )1(
 .169المصدر نفسه، ص  )2(
سهيل زكار، فلسطين في عهد المماليك، الموسوعة الفلسطينية، بيروت، المجلد الثاني، القسم الثاني،  )3(
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الذين تكاثر وجودهم في القدس، بعد سقوط بغداد بقبضة المغول، ومجيء مثيلهم من 
 ، (1)المغرب واألندلس، فبلغ عدد المدارس التي أشادوها إلى أربعين 

م( أهم مدارس العهد المملوكي "المدرسة 1340وقد أقام األمير تنكز الناصري )ت 
بباب السلسلة، فغدت أهم مدارس القدس وبالد الشام، حيث  التنكزية"، التي ُبنيت

أصبحت معهدًا علميًا ضم في جوانبه خانقاه، ودار حديث، ودار قرآن، وتولى التدريس 
، ولم يقتصر تدريسها على الفقه، فقد احتوت على خانقاه  ثني (2)فيها شيوخ أجالء 

ت الصوفية الروحانية، وأعمال عشر متصوفًا، ومدرسة أيتام، فكانت الدراسة، والصلوا
البر، تمارس جنبًا إلى جنب تحت سقف واحد، وقد حرص المشرف على البناء أن يقيم 
خانقاه الصوفية أعلى الرواق الجديد للحرم القدسي، على الحدود الغربية للحرم، كي 
يتمكن الصوفيون تأمل قبة الصخرة عن قرب، وهي التي تمثل نموذج مسعاهم في 

 .(3)لرؤياهم الروحية  ممارستهم
م، ببناء المدرسة "األشرفية" في القدس، 1472كما قام السلطان قاتيباي عام 

ملتصقة بالحرم الشريف، ببهو متجه، بل ممتد داخل الحرم، يعكس توقًا عظيمًا نحو 
الصخرة الشريفة، وكانت هذه المدرسة تعكس التكامل بوظائفها التعليمية المتعددة 

في كنفها المذاهب اإلسالمية األربعة، وإلى جانبهم الصوفية، إذ رتب األغراض، وضمت 
السلطان للصوفية، الذي بلغ عددهم الستين، خمسة عشر درهمًا شاميًا، وخصص 

، وتولى الشيخ شهاب الدين أبو العباس بن (4)للمدرسين والطلبة اآلخرين رواتب إلعالتهم 
ات الحجم الكبير، وكان لـه مريدون ُكثر، م( مشيخة "الخانقاه الفخرية" ذ1450حامد )ت 

م، من قبل الشيخ أبو الوفاء محمد، الذي أسست 1300وافُتتحت الزاوية الوفائية عام 
. كما عرفت القدس زاويتين تحمالن اسم (5)ساللته طائفة صوفية انتسبت إليه 

تعالى، "البسطامية"، األولى عند أسفل صحن الصخرة، يجتمع فيها أصحابها لذكر هللا 
م، ولقد كان أول 1387والثانية يعود وقفها للشيخ عبد هللا البسطامي، وُشيدت قبل عام 

 شيوخها اإلمام الزاهد مرشد السالكين، الشيخ علي الصفي البسطامي 
، كما كان هناك أيضًا زاوية القرمي، التي سميت على اسم الشيخ محمد (6)(ه761)ت 

مشق إلى القدس، وقاد الطريقة "القرمية"، وقضى م(، الذي أتى من د1320القرمي )ت 
، وجذبت القدس الصوفي الكبير تقي الدين أبا الصدق الحلبي (7)في القدس بقية عمره 
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(، الذي أسس الطرق الطولونية في القدس، التي بقي فيها حتى ه843الطولوني )ت 
 الشافعي نهاية حياته، كما أتاها الصوفي الشيخ شهاب الدين الرملي المقدسي 

(، وكان صاحب كرامات، ترك اإلفتاء وأقبل على العبادة في الزاوية الختنية، ه844)ت 
(، وانقطع ه844جانب المسجد األقصى، وأتاها الشيخ محمد فو د بن عبد هللا )ت 

للعبادة في المسجد األقصى، وحج ستين حجة، وحكي عنه كرامات، ومكاشفات، وله 
في خانقاه الصالحية حيث كان يعمل بوابًا فيه، ودفن في هيبة زائدة على الصوفية 

وقضى الشيخ الصوفي شمس الدين محمد بن عيسى البسطامي الشافعي )ت  (1)القدس 
( بقية حياته في القدس، وكان من فقراء البسطامية الصوفية، ودفن في القدس، ه875

 وكذلك الصوفي شمس الدين محمد بن حسين المقري 
، وقدم إليها من الموصل الشيخ أبو (2)ي في القدس حتى نهاية حياته (، بقه876)ت 

( وكان من أعالم الصوفية، ومن كبار ه797بكر بن علي الشيباني الموصلي )ت 
األولياء، والذي بقي في القدس حتى وفاته، واتخذ الطريقة القادرية )نسبة إلى عبد القادر 

وربطت في تعاليمها بين الجهاد الروحاني الكيالني( مركزًا لها في المشفى القديم، 
والصلوات الباطنية، وبين التعاطف اإلنساني العملي، بينما درَّبت البسطامية تابعيها على 
نظام يشبه اليوغا، للتركيز على التيارات الروحية األعمق للرؤى، وركزت على دعوى 

ويمكِّنهم من فهم  عنوانها "ُصلح الكل"، تستهدف تقريب أصحاب الديانات المختلفة،
 . (3)بعضهم، وا نتقال من الكراهية إلى التآخي 

 الصوفية في القدس العثمانية  -ك

 استمر الحضور الصوفي في القدس العثمانية بكثافة، وتكاثرت معه الزوايا، 
وقد أقام لهم محمد آغا باشا زاوية للصوفية حملت اسمه، مؤلفة من قاعة تدريس وغرفة 

م، كما أقام أصحاب الطريقة 1588غرف للمنامة، وذلك في العام للطعام، وثالث 
 . (4)المولوية، في أزميت، جامع المولوية، للصالة ولممارسة الطقوس الصوفية في داخله

م(، بلغ عدد سكان القدس األربعين ألفًا، كان 1648وفي عهد محمد الرابع )ت 
ور للقرآن، وأربعون مدرسة فيها أربعون محرابًا للصالة، وسبع دور حديث، وعشر د

للبنين، وستة حمامات، وثمانية عشر سبياًل، وتجمع في قلبها وحول الحرم الشريف زوايا 
الصوفية، حيث جمعت أغلب الطرق الصوفية من البدوية، والكيالنية، والسعدية، 
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 .(1)والرفاعية، والمولوية 
ياهم، ورمموا األخرى، وعمد العثمانيون إلى تجديد الكثير من زوايا الصوفية وتكا

فكثرت الزوايا والتكايا، التي أعدَّت لحلقات الدراويش من مختلف الطرق الصوفية، 
و ستقبال الزوار الغرباء أصحاب تلك الطرق، وُتعد الزاوية "المجيدية" التي قامت عام 

ن في م، من أكبر تلك الزوايا، وأكثرها ازدحامًا، ومنح العثمانيون امتيازات للراغبي1849
الذهاب إلى القدس من العلماء، والصوفية، والراغبين في التدريس في زواياها ومدارسها، 
ولقد تم تخصيص العلماء المكلفين بإدارة الزوايا السلطانية بجرايات شهرية، كما ُسمح 
ألصحاب الطرق الصوفية ودعاتها بجمع التبرعات وإرسالها إلى القدس، أو مكة، أو 

 .(2)المدينة
م( أنه عند زيارته للقدس، وجد فيها 1679الرحالة التركي أوليا شلبي )ت ذكر 

عددًا كبيرًا من األعيان والعلماء واألشراف والفضالء، والرجال الذين ينتمون إلى الطريقة 
الصوفية المولوية، ويتقاضى الواحد منهم راتبًا قدره خمسمائة أقجة، وأحصى في هذه 

م، فوجد فيها مئتين 1670اده محمد باشا أي في عام األثناء، حاكم القدس جاويش ز 
وأربعين محرابًا، وسبع دور حديث، وعشر دور للقرآن، وأربعين مدرسة لللبنين، أما التكايا 
والزوايا الصوفية فقد أحصى فيها سبعين طريقة صوفية، بما فيها الطريقة: الكيالنية، 

 .(3)والسعدية، والرفاعية، والمولوية
مغاربة، والصوفية، عن زيارة القدس والتبرك بها، فقدم إليها الشيخ لم يتوقف ال

م، وكتب حول زيارته كتابًا يحمل د لة خاصة 1690الصوفي عبد الغني النابلسي عام 
"الحضرة اإلنسية في الرحلة القدسية" ذكر فيه أنه التقى في زاوية الشيخ الجراح، في 

، كما قام الصوفي مصطفى أسعد (4)ألعيان المدرسة الجراحية، بجماعة من المشايخ وا
م، وسمَّى رحلته هذه "موانح األنس برحلتي لوادي 1765اللقيمي برحلته إلى القدس عام 

 .(5)القدس"، انتظم عند إقامته في القدس، في عداد الطريقة الخلوتية )الصوفية( 
ة م( صاحب "الكواكب السائرة بأعيان المئ1651يذكر نجم الدين الغزي )ت 
الميالدي، هو واحد وستون عالمًا في فلسطين،  16العاشرة"، أن عدد العلماء في القرن 

تستأثر القدس بنصف عددهم، ويذكر محمد أمين المحبي في "خالصة األثر في أعيان 
م، أن عدد علماء فلسطين سبعة وستون عالمًا، تستأثر القدس 17القرن الحادي عشر" 

فيها من ينتسب إلى حلقات التصوف، ويالحظ في بأكثرهم من نصف عددهم، يكثر 

                                                 
 .106عارف باشا العارف، القدس، ص  )1( 
 .109– 108محمود عامر: األوضاع العامة للقدس، المصدر نفسه، ص  )2( 
 .197– 196المقدس والمسجد األقصى، المصدر نفسه، ص  شراب، بيت )3( 
عبد الكريم رافق: فلسطين في العهد العثماني، الموسوعة الفلسطينية، المجلد الثاني، القسم الثاني، )4(

 .754المصدر نفسه، ص 
 .778– 776المصدر نفسه، ص  )5( 
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 القرن الثامن عشر، تكاثر أعداد المتصوفة في القدس، وتوزعهم 
 .(1)في الغالب، على الطريقة الشاذلية والخلوتية، وكان أغلبهم منقطعين إلى العبادة 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 .804– 797المصدر نفسه، ص  )1( 
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 على سبيل الختام

 إجالل القدس والعيش المشترك

 
 

تصورًا خاصًا للعالم، رسمت على عالئمه خريطة فصلت  امتلكت جميع األديان
فيها المقدس والجليل عن المبتذل والعادي، والسماوي عن األرضي، والشعري الملحمي 
عن النثري، فرفعت في هذه الثنائية األول على حساب الثاني، بعد أن أضفت على 

يث يتحول هذا المكان إلى بعض األماكن معنى رمزيًا كثيفًا مليئًا باإلجالل والقداسة، بح
وسيط رمزي يلبي حاجة الجماعة المؤمنة إلى ا تصال بالمتعالي ومعانقته، أو التقرب 

فضاءها الكوني، المليء بالغموض –تبعًا لذلك –منه، فُتحول الجماعة المؤمنة 
والالمعقولية، إلى عالم مشبع بالمعاني والمعقولية، يحتل فيه "مكانها المقدس" موقع 

 كز والقلب لذلك الفضاء الكوني. المر 
لهذا تواجه الجماعات الدينية مشكالت على صعيد العيش المشترك عندما تلتقي 
على تقديس مكان بعينه )جبل أو مدينة(، وتنشأ المشكلة حينما تسعى كل جماعة، على 
حدة، على استحواذ هذا المكان، وإقصاء األطراف األخرى منه، والمثل الصارخ على ذلك 

ي عالقة األديان التوحيدية الثالثة بمدينة القدس، التي نظرت إليها على أنها قلب ه
نا الموقف النظري لهذه األديان من بعضها، وممارستها العملية  جغرافيتها المقدسة، ويمدُّ
للسيادة، عندما تكون في موقع المسيطر السياسي على المدينة، بصورة عن موقف كل 

 شترك.منها من فكرة العيش الم
فالديانة اليهودية   تعترف، على الصعيد النظري، بالمصدر السماوي للديانتين 
المسيحية واإلسالمية، بينما تعترف المسيحية بالشرعية السماوية لليهودية، مع التأكيد 
على انحرافها ومسؤوليتها على صلب المسيح، إ  أنها تنكر على اإلسالم شرعيته، 

ه المسبق بالديانتين )المسيحية واليهودية( كديانتي وحي، ويوصي ويتميز اإلسالم باعتراف
بالتعامل مع أصحابهما على أنهما "أهل الكتاب"، ولقد تعامل مع رموزهما الدينية بإجالل 

 ومهابة.
فانطالقًا من اعتقاد المسلمين بأن خط النبوة المنطلق من إبراهيم الخليل، إلى محمد 

وب، وداوود، وسليمان، وعيسى بن مريم، ، مرورًا بموسى واسحق، ويعق 
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لوا جميع األماكن التي تذكرهم  هو حلقات من سلسة العائلة اإلبراهيمية النبوية، فقد بجَّ
بتلك العائلة المباركة، أو ُتقرن بها، ورفعوا من شأن كل الرموز الدالة على الجغرافية 

يهودية لم تعترف بقداسة الجغرافية المقدسة للديانتين المسيحية، واليهودية، بالمقابل فإن ال
 المقدسة للمسيحية، ناهيك عن اإلسالمية.

على هذا يمكن القول: إن مفهوم الجغرافية المقدسة يزداد ضيقًا عن استيعاب رموز 
القداسة عند الديانات األخرى واحترامها، كلما انتقلنا من اإلسالم، إلى المسيحية وصوً  

ل رموز القداسة عند الديانتين األخريين، كلما انتقلنا من لليهودية، ويتسع طردًا ليشم
 اليهودية إلى المسيحية، وصوً  إلى اإلسالم.

فاليهودية تنكر الطابع المقدس لألماكن المقدسة للديانتين اإلسالمية، والمسيحية في 
القدس، في حين أن المسيحية تقتصر على دمج بعض األماكن المقدسة اليهودية في 

المقدسي وحسب، بينما نجد اإلسالم، الذي اعترف بتعدد تجليات الوحي وبأنبياء مجالها 
الديانتين األخريين، فإنه شارك األديان التوحيدية )أهل الكتاب( مباركتهم رموزهم المقدسة 

 في القدس، وبّجلها.
انعكست تلك المواقف "النظرية" على الممارسة العملية، وظهرت تبايناتها في 

تي مارس فيها كل من أصحاب تلك األديان سلطته على القدس وعلى أماكنها الطريقة ال
 المقدسة وعلى أصحابها، عندما كان في موقع السيادة.

م الرومان منذ تيطس عام  م على اليهود دخول القدس وهّدموا هيكلهم ثم أتى 70حرَّ
ذا الحرمان، م فأكد هذا الحرمان، وأكدت السلطات المسيحية أيضًا ه136هادوريان عام 

في زمن قسطنطين في القرن الرابع، واستمر هذا الحال حتى الفتح اإلسالمي في القرن 
السابع، أما التجربة المسيحية الغربية األخرى، كما جسدها الصليبيون، الذين افتتحوا 
ممارستهم نحو العالقة باآلخر، بقتل جميع المسلمين واليهود عند دخولهم القدس، فقد 

حرموا على المسلمين واليهود دخول المدينة المقدسة، وطمسوا المعالم  تجّلت بأن
اإلسالمية، وحولوا المسجد األقصى، ومسجد القبة إلى كنائس، ومكان لقيادة الداوية، 
وإسطبال لخيولهم، فجسدت المسيحية الغربية في المرتين موقفًا إقصائيًا نافيًا لآلخر، 

 ولمفهوم العيش المشترك.
بة اليهودية، فقد جسدتها سياسة ا حتالل الصهيوني للقدس، حيث أعلنت أما التجر 

على المأل، ومارست على األرض، سياسة تهويد للمدينة المقدسة، وطمس للمعالم 
المقدسة اإلسالمية، وهجرَّ سكانها العرب، مسلمين، ومسيحيين، غير آبهة بقيم العصر، 

 و  بكثافة الوجود العربي المحيط بها.
ز التجربة العربية اإلسالمية في إدارة القدس منذ الفتح العمري، في أنها تقوم تتمي

على ا عتراف بحق أهل الكتاب، يهود، ومسيحيين، في العيش المشترك في المدينة 
المقدسة، وحقهم في إقامة شعائرهم في أماكنهم المقدسة، فلقد أبطل المسلمون القرار 

من دخول القدس، وأمنَّوا المسيحيين على أموالهم البيزنطي الذي يقضي بمنع اليهود 
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 وأنفسهم، وكنائسهم، كما هو واضح في العهدة العمرية.
ر صالح الدين السلوك العمري نفسه عند دخوله القدس عام  م، على 1187ولقد كرَّ

الرغم من مرارة التجربة الصليبية، فجعل المدينة مفتوحة ألبناء الديانتين، المسيحية، 
ية، إلقامة شعائرهم الدينية في دور عبادتهم، وشجع المسيحيين العرب، واليهود

والمسيحيين الشرقيين، الذين اضطهدتهم الفرنجة، على اإلقامة في القدس، وظلت تلك 
المبادئ القائمة على قاعدة ا عتراف باآلخر، ومبدأ العيش المشترك، هي اإلطار الناظم 

باب فلسطين المشروع الصهيوني الذي اتخذ لالجتماع البشري في القدس، حتى طرق 
موقفًا إقصائيًا، لصالح تهويد القدس ليكرر بذلك التجربة الصليبية، سيئة الذكر 

 والمصير.
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 المصادر والمراجع 

 
  أبو الفداء، عماد الدين إسماعيل، المختصر في تاريخ البشر، تحقيق أحمد

 . الخطيبي، دار الجيل، بيروت، بدون تاريخ
  ابن هشام. السيرة النبوية. تحقيق مصطفى السقا. وعبد الحفيظ الشبلي، وإبراهيم

 .1955، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة 2اإلبياري، ط
  ابن عساكر، اإلمام الحافظ أبو القاسم على بن الحسن بن هبة هللا الشافعي، تاريخ

 . 1979ر السيرة، بيروت ، دا2دمشق الكبير، تحقيق عبد القادر رتبة بدران. ط
  .ه1317ابن حنبل، أحمد، المسند، القاهرة. 
  ،األزرقي، أبو الوليد محمد بن عبد هللا بن أحمد، أخبار مكة، دار الثقافة 

 .1965مكة 
 ( ،مكتبة المعارف والنصر،  12ابن كثير، أبو الفداء الحافظ، البداية والنهاية )جزءًا

 . 1966بيروت والرياض 
  أبو الفرج بن علي، فضائل القدس، تحقيق جبرائيل سليمان جبور. دار ابن الجوزي ،

 .1979اآلفاق الجديدة. بيروت 
  .األزدي. محمد بن عبد هللا. تاريخ فتوح الشام. تحقيق عبد المنعم عبد هللا عامر

 .1970مؤسسة سجل العرب القاهرة. 
 مة نصر. ومحمد أرمسترونغ كارين. القدس مدينة واحدة وعقائد ثالث. ترجمة فاط

 .1998معاني. سطور. القاهرة 
  ابن األثير. أبو الحسن علي بن أبي كرم الشيباني. الكامل في التاريخ دار الكتاب

 .1967العربي. بيروت 
  إبراهيم. د. محمود. فضائل بيت المقدس. في مخطوطات عربية قديمة المنظمة

 .1985العربية لتربية والثقافة والعلوم. الكويت 
 د توماس. الخالفة اإلسالمية، ترجمة جميل معال. دار اليقظة العربية. دمشق. أرنول

 بدون تاريخ.
  ابن خلكان. أبو العباس شمس الدين أحمد بن أبي بكر. وفيات األعيان. حققه
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 محمد محيي الدين عبد الحميد. القاهرة مكتبة النهضة المصرية. بدون تاريخ.
  1969الكتاب العربي بيروت  5ابع طأمين. أحمد. ظهر اإلسالم. الجزء الر. 

  .ابن حوقل. أبو القاسم النصيي. كتاب صورة األرض. منشورات مكتبة الحياة
 .1992بيوت. 

  .ابن شداد. القاضي بهاء الدين )أيوبي(. النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية
 .1962القاهرة. 

 جزاء ترجمة عبد الهادي الياد مرسيا. تاريخ المعتقدات واألفكار الدينية. ثالثة أ
 .1987– 1986عباس. دمشق 

  .الياد مرسيا. أسطورة العدد األبدي. ترجمة حسيب كاسوحة. وزارة الثقافة. دمشق
1990. 

  بدوي عبد الرحمن. شهيدة العشق اإللهي. رابعة العدوية. مكتبة النهضة المصرية
 القاهرة بدون تاريخ.

 1997ر قتيبة. دمشق بيروت. الباش محمد مصطفى. القدس بين رؤيتين، دا. 
  .ه1387البخاري. أبو عبد هللا. ت صحيح البخاري القاهرة. 
  برشيم ماغريت. القدس اإلسالمية. تعريب الدكتور عطا هللا وهبة. والدكتور سالي

 .1994حسن والدكتور شوقي شعث. دار الشام 
  دار  على خطى الصليبيين ترجمة عبد الهادي عباس 1994جوبيرو. جان كلود

 .1995الحصاد دمشق 
  24الدوري. عبد العزيز، فكرة المقدس في اإلسالم. مجلة شؤون عربية بيروت عدد 

 . 1983سنة 
  .حتي فيليب. تاريخ سورية ولبنان وفلسطين. ترجمة جورج حداد وعبد المنعم رافق

 .1985بيروت 
 1979يوت الدباغ. مصطفى مراد. القبائل العربية وسالئلها في بالدنا فلسطين. ب. 
 اختيار عبد اإلله نبهان. وزارة 1الحموي. ياقوت. من كتاب معجم البلدان. ج .

 .1982الثقافة. دمشق 
  الحنبلي. القاضي مجير الدين. األنس الجليل بتاريخ القدس والخليل. )صورة

 مصورة في المكتبة الوطنية بحلب(.
  1993حبش. محمد. سيرة رسول هللا. دار النور. دمشق. 
 ني. د. إسحاق موسى عروبة بيت المقدس. مركز أبحاث منظمة التحرير. الحسي

 .1969بيروت 
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 1965. 3الحصري. ساطع. البالد العربية والدولة العثمانية. دار العلم للماليين. ط. 

  هرماسي. عبد اللطيف. مفهوم المقدس بين دعاوى الكونية وخصوصية اإلنسان
السنة السادسة والعشرون  133– 132دد الدينية. مجلة الفكر العربي المعاصر. ع

2005. 
  1955زعيتر. أكرم. القضية الفلسطينية. مصر . 
 ( جزءًا تحقيق من 12الطبري. أبو جعفر جرير. تاريخ الرسل والملوك ) 

 . 1961أبو الفضل إبراهيم. القاهرة 
  كحالة. عمر رضا. التاريخ والجغرافية في العصور الوسطى اإلسالمية المطبعة

 .1972اونية. دمشق التع
  .الكيالني. شمس الدين. من العود األبدي إلى الوعي التاريخي. دار الكنوز األدبية

 . 1998بيروت. 
  .كاسيرر. أرنست. مدخل إلى فلسفة الحضارة اإلنسانية. أو مقال في اإلنسان

 . 1961ترجمة إحسان عباس. دار األندلس بيوت. 
 1971( بيوت. كرد علي. محمد خط الشام. )خمسة أجزاء . 
 ترجمة صالح 2كراتشكوفسكي. اغناطيوس. تاريخ األدب الجغرافي العربي. ج .

 .1965الدين عثمان هاشم. القاهرة 
  المالكي. أبو حسن الربعي. فضائل الشام ودمشق. تحقيق صالح المنجد المجمع

 .1950العربي بدمشق 
 القدس والشام. تحقيق  المقدسي. شهاب الدين أبو محمود بن تميم. مثير الغرام إلى

 أحمد الخطيي. دار الجيل، بدون تاريخ. 
  1985المقدسي. ضياء الدين. فضائل بيت المقدسي. تحقيق مطيع الحافظ. دمشق. 
 4المسعودي. علي بن الحسين. مروج الذهب ومعادن الجوهر. دار السعادة. ط .

 .1964مصر 
 جلس كنائس الشرق مبارك يواكيم. القدس قضية. ترجمة مهاة فرح الخوري. م

 . 1996األوسط، بيروت 
  اإلمام المنذري. الترغيب والترهيب. حققه مصطفى محمد عبارة. مطبعة مصطفى

 . 1969البابي الحلبي مصر. 
  1968مارسيه جورج، الفن اإلسالمي. ترجمة عفيف بهنسي. وزارة الثقافة. دمشق . 
 .عيون الروضتين في  المقدسي. أبو شامه شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل

أخبار الدولتين. النووية والصالحية. )جزآن( تحقيق أحمد البسيوني. وزارة الثقافة. 
 .1991وزارة الثقافة. دمشق. 
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  مصطفى. شاكر. فلسطين ما بين العهدين الفاطمي واأليوبي. الموسوعة

 الفلسطينية. 

 مطبعة المصرية النسائي. سنن النسائي. شرح السيوطي. الحافظ جمال الدين. ال
 األزهرية. بدون تاريخ. 

 .الواقدي. أبو عبد الدين عمر. فتوح الشام. دار الجبل. بيوت. بدون تاريخ 
  1997السيد. د. رضوان. الجماعة والمجتمع والدولة. دار الكتاب العربي. بيروت . 
  1981سالم. السيد عبد العزيز، التاريخ والمؤرخون العرب. بيروت . 
 8لعرب واليهود في التاريخ، العربي للنشر والطباعة والتوزيع. طسوسة. أحمد، ا .

 دمشق بدون تاريخ. 
  ( طبقات الصوفية. تحقيق شريفة نور الدين. ه412السلمي،. أبو عبد الرحمن )ت

 . 1953دار الكتاب العربي. مصر، 
  السيوطي. شمس الدين، اتحاف األخصى بفضائل المسجد األقصى. تحقيق أحمد

 . 1982مد. القاهرة رمضان أح
  1994شعث. شوقي. فلسطين. أرض الرسا ت. حلب . 
  .شوفاني. الياس. الموجز في تاريخ فلسطين السياسي. مؤسسة الفلسطينية 

 . 1996بيروت 
  شلحث يوسف. نحو نظرية جديدة في علم ا جتماع الديني. الفارابي. بيروت

2003 . 
  1994األقصى. دار القلم دمشق شراب. محمد محمد حسن. بيت المقدس والمسجد . 
  1988غارودي روجيه. فلسطين أرض الرسا ت السماوية دار طالس. دمشق . 
  .عبد القادر محمود. الفلسفة الصوفية في اإلسالم. دار الفكر العربي. القاهرة

1966 –1977 . 
  .العارف. عارف باشا. القدس. دار المعارف مصر. بدون تاريخ 
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  .خفاجي. محمد عبد المنعم. التصوف اإلسالمي. القاهرة. مكتبة القاهرة 
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