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  مقدمة
  ملحات من الرتاث االجت�عي لبيت املقدس

  
ببيت املقدس للنرش يف شهر رمضان هذه ملحات متفرقة جمعتها من بطون كتب الرتاث املرتبطة 

م احتفاًء بالشهر الكريم، وس?ا عىل درب (مرشوع رمضان واألقىص) ٢٠١٩هـ / ١٤٤٠املبارك لعام 
الذي حاولت فيه عىل مدار سنوات سابقة، وبالتعاون مع موقع أخوات من أجل األقىص 

)www.foraqsa.comاألقىص تربط بركة الزمان (رمضان) بربكة املسجد مواد علمية عن  )، إعداد
ملرشق هذا املسجد ااملكان (املسجد األقىص الذي بارك الله حوله)، بهدف استرشاف مستقبل 

بأضخم  فيهالذي يحظى  رمضانشهر يف خاصة  هبالتحرير والنرص بإذن الله، ويف محاولة لالقرتاب من
من جانب أهل فلسطI، رغم ظروف االحتالل عىل مدار العام حركة شد رحال ورباط وإع�ر 

  والحصار والتعتيم اإلعالمي.
  

فاتحة خ? عيل بتجميع مادة معلوماتية عن املسجد األقىص (األقىص ورمضان) وقد كان مرشوع 
ة واإلعالمية وضعتها بn دفتي شاملة جمعت بn الفضائل الدينية واملعارف التاريخية والجغرافي

وهذا . م٢٠١٥عام بفضل الله فضائل ومعارف) طبعته  -كتاب أسميته (املسجد األقىص املبارك 
  . االجتyعي اإلنساxبعد بتعليقات كث?ين نبهوا إىل افتقاره إىل الحظى الكتاب بحمد الله 

  
وا دونيف هذا الرمضان تتضمن اقتباسات من مؤرخn االجتyعية التسع جاءت هذه اللمحات لذا، و 

تاريخ القدس وجغرافيته يف العرصين الوسيط والحديث لتطوف بالقارئ بn جوانب مجتمعية غالبا 
ما أشار إىل مكارم أخالق الفاتحn  قطوفما ال تركز عليها كتب التاريخ العام السيايس. من هذه ال

القا�n عىل الفتح الثاx بعد االحتالل الصليبي، ومنها ما اهتم بيت املقدس، وإىل مميزات لاألوائل 
باملعا� األثرية الرائعة لبيت املقدس، ومنها ما أشار إىل سلبيات اجتyعية انترشت بسبب الخالفات 

بn طوائف الحروب الصليبية، وساهمت يف تزايد الفرقة نتيجة تتابع لسياسية بn املسلمn أو ل
بنية الثقافية لهذا املجتمع تدريجيا، مy كان له أثر يف ال خلخلةو ا� اإلسالمي، املجتمع يف الع

  منذ بدايات العرص الحديث. ياستفحال الضعف السيايس والعسكري والعلمي يف العا� اإلسالم
  

 استوطنوها وأ كy � تغفل هذه اللمحات كتابات الرحالة واملسترشقn النصارى ممن زاروا القدس 
  املنطقة ذات األهمية االسرتاتيجية يف العا�.هذه ثل جزءا من تاريخ �والتي 

  
  فرحلة سعيدة مع هذه القطوف االجت�عية من تاريخ بيت املقدس ... 

  آية يوسف
  مرص الجديدة، القاهرة

  م٢٠١٩أغسطس 
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  بيت املقدس نصارىأمانة الفاتحI وتحرزهم عن أموال  -١

  
ذكر ما جرى مع عمر يف مس?ه إىل "جزء األول باب ال "فتوح الشام"يف كتابه  -يح� املؤرخ الواقدي 

 .بيت املقدس صلحا بعد طول حصار - ريض الله عنه-بن الخطاب عن دخول عمر  -  "بيت املقدس
وعدم تطلعهم  ،وخاصة خلق األمانة ،فيذكر قصة لطيفة تؤكد كيف كانت أخالق الفاتحn العظيمة

 ،هذه املنطقةيف  اإلسالمي فتحالسببا يف استقرار  ،ما يف أيدي الفاتحn إىل ما يف يد املهزومn عىل قلة
  القصة.. ملخص اوهذ .النطالقهم بعدها يف مشارق األرض ومغاربها لتكون قاعدة

  
بعد فتح بيت فقد قال بعض الروم لبعضهم نغدر بالعرب املسلمn أثناء انشغالهم بصالة الجمعة 

يا قوم "وليس معهم آلة حرب وال ما يحرتزون به من الرضب والقتل. فقال لهم ناصح منهم: املقدس 
أظهروا للعرب ما لكم من الزينة ومتاع الدنيا فإن متاع الدنيا وما (..) ولكن ال تفعلوا وال تغدروا بهم 

  ١".فيها ال يصرب صاحبهy عنهy، فإن طلبوهy بغدر فشأنكم وما تريدون
  

فأقبل القوم عىل ما كانوا يقدرون عليه من املال واملتاع الحسن فأظهروه وصفوه اقدي: "ويتابع الو 
يف طريق املسلمn وشوارعهم، فجعل املسلمون ينظرون إىل ذلك يف دخولهم وخروجهم وهم 

الحمد لله الذي أورثنا ديار قوم "وهم يقولون:  ،و� يلمسه ،و� �ل أحد منهم إليه ،يعجبون منهم
، قال عوف بن سا�: "هذا، ولو ساوت الدنيا عند الله جناح بعوضة ملا سقى كافراً منها رشبة ماءمثل 

  . "فوالله ما من املسلمn من جعل يده عىل يشء من متاعهم وال ملسه"
  

هؤالء القوم الذين وصفهم الله يف التوراة واإلنجيل وأنهم ال يزالون عىل الحق ": ناصح الرومفقال 
  "أحد ما داموا عىل ما هم عليه. وال يقربهم

  
  

 

  

                                                           

-٢٠٨م، ص ٢٠١٠الطبعة الثانية ھـ)، فتوح الشام، الجزء ا�ول، دار صادر، بيروت، ٢٠٧الواقدي: محمد بن عمر بن واقد (ت  ١  
٢٠٩.  
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٢- Iباألموي Iعنايتهم ببيت املقدسل إشادة العباسي 

 
(ت ، ذكر شهاب الدين ابن �يم املقديس "مث? الغرام إىل زيارة القدس والشام"يف كتابه 

من ورد القدس الرشيف من األنبياء واألعيان. ومن جملة من ذكرهم: عددا م) م١٣٦٣هـ/٧٦٥
وحول هذه الزيارة  .بعد أبيه املنصور عبايس زار املسجد األقىص يفةاملنصور، وهو ثاx خل املهدي بن

  ١ما ييل:  كتابال لو يق
  
ملا قدم املهدي الشام يريد بيت املقدس، دخل مسجد دمشق ومعه أبو عبد الله األشعري، فقال يا "

بهذا البيت، يعني "قال:  "فقال "وما هي يا أم? املؤمنn؟ "سبقتنا بنو أمية بثالث:"أبا عبد الله: 
املوايل، فإن لهم موايل ليس لنا مثلهم، وبعمر  مسجد دمشق وال أعلم عىل ظهر األرض مثله، وبنبل

دخل الصخرة فقال يا أبا عبد فا والله مثله أبدا، ثم أ£ بيت املقدس نبن عبد العزيز وال يكون في
  "الله، وهذه رابعة.

   
املبنى الرئييس يف املسجد األقىص يف موضع سابق من الكتاب، يتحدث عن اهتyم املهدي أيضا بو 

جدده بعدها والثانية يف بداية عهده و يف عهد املنصور األوىل قد خرب بسبب رجفتn والذي كان 
إليه فلy قدم املهدي من بعد وهو خراب، فرفع " ٢قال املقديس:، السابق أتت عىل ذلك التجديد

، وزيدوا يف عرضه ،ذلك، فأمر ببنائه، فقال: دق هذا املسجد وطال وخال من الرجال انقصوا من طوله
  "فتم البناء يف خالفته.

  
وهذا النص يش? إىل التشييد األموي العظيم ملسجد بيت املقدس، والذي تضمن بناء قبة الصخرة يف 

، كy يش? إىل عناية العباسيn به الجنو¥ القبيل هجدار املبنى الرئييس يف بناء منتصف املسجد و 
وبزيارته وإعyره، رغم انتقال عاصمة الدولة اإلسالمية يف عهدهم من الشام إىل العراق. إضافة إىل 

لمبنى الرئييس لأو الحقا الفاطمي أو األيو¥ العبايس  رتميماليكون ن احتyل أ إىل النص ذلك يش? 
يؤكدون أن  تعديالت عىل األساس األموي. والحقيقة أن األثريnإدخال تضمن قد للمسجد األقىص 

وهذا يرجع إىل ك¦ة ما  .املبنى الرئييس القائم حاليا يف املسجد األقىص ليس املبنى األصيل األموي
تعرض له هذا املبنى بالذات من زالزل وهزات أرضية أثرت عىل بنائه، خاصة وأنه مقام عىل تسوية 

عىل أرضية جبل املسجد األقىص األساسية، مثل مبنى قبة الصخرة القائم يف  من صنع البرش وليس
منتصف املسجد، وذلك بسبب انحدار املنطقة الجنوبية من املسجد بدرجة كب?ة عن منطقة وسط 

  املسجد.

                                                           

ھـ)، مثير الغرام إلى زيارة القدس والشام، دار الجيل، بيروت، الطبعة ا�ولى، ٧٦٥المقدسي: شھاب الدين أبو محمود بن تميم (ت   ١
  .٣٥٦م، ص ١٩٩٤ھـ/١٤١٥

  .١٧٧ – ١٧٦المرجع السابق، ص   ٢
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أيام األمويn، املبنى يف مخطط تخييل وضعه كرسويل ملا كان عليه املبنى الرئييس يف املسجد األقىص 
   يف عصور الحقةأروقة  ٧رواقا تم تقليلها إىل  ١٥كان يضم حيث 

  )١٠٣م، ص ٢٠٠٩بيروت عبدهللا معروف عمر، المدخل إلى دراسة المسجد ا�قصى المبارك، دار العلم للمNيين، (المصدر: 

  

  
nتجاوره من الجنوب دار اإلمارة  املسجد األقىص كامال يف عهد األموي  

  )٣٣ص ، دليل المسجد ا�قصى المبارك(المصدر: 
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  اليومكy هو عليه املبنى الرئييس يف املسجد األقىص 
  )www.foraqsa.com الشبكيموقع الالمصدر: (

  

  
  

  
  

  املسجد األقىص كامال كy هو عليه اليوم
  )www.foraqsa.comالشبكي  موقعالالمصدر: (
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 يف فلسطI عن تسميات بعض املعاf من العرص العث�d خلفية  -٣

  
كانت الطرق الصوفية واسعة االنتشار يف واليات الدولة العثyنية ويحظى املنتسبون لها بالقبول 

من متمyت التحصيل العلمي بعد  التلقي عن شيوخها كان لدى الخاصة والعامة إضافة إىل أن
العلyء قرون يف بالد الشام. ومن أشهر  ٤األزهر الرشيف §رص خالل العرص العثxy الذي امتد 

له خلوة خاصة به م). فهذا الشيخ ١٧٣٤هـ/١١٤٧(ت ذلك العهد الشيخ محمد الخلييل يف تصوفة امل
، وهي إحدى القباب املجاورة لقبة الصخرة يف "بخ بخ"رف بقبة تعرف بقبة الشيخ الخلييل، كy تع

يعتزل فيها ويقيم حلقات الذكر الشيخ حيث كان قلب املسجد األقىص بالقرب من قبة املعراج. 
  صحبة مريديه.

  
ة إىل أحد أمراء دامه ب منسوب له بعنوان (تاريخ القدس والخليل عليه السالم)يويف رسالة/ كت

 .م١٨ملحة عن حال القدس وفلسطn يف القرن محمد الخلييل xy، يقدم الشيخ سنجق القدس العث
، مثل ب"َر باسم "الخِ  هاسبب تسمية بعض النواحي فيلقرى ومدن فلسطn، يفرس  هتتبعيف معرض و 

   ١. يقول:بالقدس ، وخربة الشيخ سعدخربة اللوز، وخربة العمور
  

بها، ب بعض البالد، وبعضها خرّ البالد واستوىل عليها، خّر "ثم إن السلطان صالح الدين ملا فتح هذه 
به السلطان صالح الدين، فكان إما لرضورة القتال وإما مخافة أن بل معظمها، اإلفرنج. أما ما خرّ 

ب الله ديارهم، فمنه ما به اإلفرنج، خّر عرس أخذه منهم ثانيا (..) وأما ما خرّ ييستويل عليه اإلفرنج ف
املسلمون فلبالد بعيدة حتى يقال كان للقتال، ومنه ما كان لقتل أهله، ومنه ما كان لجالء أهله. أما 

نهم ملا استولوا عىل القدس، الذي هرب من أهلها، إ¯ا توجه للعراق يف البوادي. وأما النصارى أ 
ربص سابقا ملا كانت بأيديهم، حتى يقال أن رها الله، وقطا، دمّ فكانوا يدخلون يف بالدهم مثل مال

كل ذلك كان قبل ملك آل  ،لله الحمد ،أهل مالطة اليوم كلهم من بالد القدس وأطرافها، ولكن
  "عثyن لهذه الديار.

  
وهذا النص يش? إىل أن تخريب بعض نواحي فلسطn قد وقع من بعض األيوبيn خالل تصديهم 

نلمح منه ومن جملة نصوص الكتاب ، كy عىل الشام ومرص يف عهدهم صليبيةحمالت  ٥ك¦ من أل 
نغمة النقمة عىل اإلفرنج (أي الصليبيn) الذين كانوا قد بدءوا يعودون إىل االهتyم ببيت املقدس يف 

  .زمن ضعف الدولة العثyنية، ويظهرون العداء لها

                                                           
م)، تاريخ القدس والخليل عليه السNم، مؤسسة الفرقان ١٧٣٤ھـ/١١٤٧الخليلي: شمس الدين محمد بن محمد بن شرف الدين (ت   ١

  .١٧٦-١٧٥م، ص ٢٠٠٤ھـ/١٤٢٥للتراث ا[سNمي، لندن، 
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 السور الرشقي وسبب عدم امتداد مصاله القبيل حتىيف وصف املسجد األقىص  -٤

  
، يف كتابه الجغرايف املوسوعي املهم "أحسن التقاسيم يف معرفة األقاليم" يف وصفه للمسجد األقىص

والذي يسبق وصف املتأخرين مثل شهاب الدين املقديس صاحب "مث? الغرام" املذكور سابقا يف 
املسجد األقىص املبنى الرئييس يف أن هـ  ٣٨٠يذكر الرحالة املقديس البشاري املتوىف عام  هذه الورقة،

والذي تم تجديده  يعرف اليوم بالجامع القبيلاملبنى الذي ويقصد به -  "املغطى"بـه سyوالذي أ 
تد بطول �كنه ال للمسجد األقىص ولالقبيل الجنو¥ يقع يف الجدار ، مرارا يف العهد العبايس وغ?ه

حيث األثرية ، كy هو املعمول به يف كث? من املساجد الجنو¥ من الرشق إىل الغرب هذا الجدار
  . �تد رواق القبلة بطول جدار القبلة

  
والذي تم تجديده يف عهد  ،املغطىالجنو¥ نى ن وصف املقديس البشاري أن هذا املبونفهم م

للمسجد الحائط الغر¥ من  شديد القربكان ن تالهم من حكام املسلمn، ممالعباسيn وغ?هم 
املبنى هذا  عدم اتصال حاولة تعليل§الرحالة هذا اهتم قد . و للمسجد الرشقيالحائط دون األقىص 

  ١فيقول:، وعدم توسطه لجدار القبلة الجنو¥ �اما بالحائط الرشقي
  
واملغطى ال يتصل بالحائط الرشقي، ومن أجل هذا يقال ال يتم فيه صف أبداً وإ¯ا ترك هذا البعض "

yأحده :nفرتكت هذه القطعة لئال  لسبب nقول عمر اتخذوا يف غر¥ هذا املسجد مصىل للمسلم
يخالف، والثاx أنهم لو مدوا املغطى إىل الزاوية � تقع الصخرة حذاء املحراب فكرهوا ذلك والله 

  "أعلم.
  

وابنه عبد امللك بن مروان عىل يد والتي �ت البناء األموي للمسجد األقىص أعyل والحقيقة أن 
ثم ، األقىص يف منتصفه فوق صخرة طبيعية من صخور جبل املسجدالصخرة قبة إقامة ب تبدأ الوليد 

حرص البناؤون عىل قد و  .يف جنوبه فوق تسوية لألرضية املنحدرة "املغطيالرئييس "املبنى تم بناء 
، §ا واحدجنو¥ محور شyيل بحيث تقع القبتان عىل  لقبة الصخرةمحاذية قبة املبنى الرئييس جعل 

   تسق الذي نراه عليه اليوم.املالشكل يعطي املسجد 
  

مهy الذي قدمه صاحب "أحسن التقاسيم" القبيل وصف املفصل للمسجد األقىص وملبناه الويعد 
أروقة  ٧بدال من  هرواقا يف أيام ١٥كان يضم الرئييس يف املسجد األقىص ألنه يوضح أن هذا املبنى 

                                                           
م في معرفة ا�قاليم، دار ھـ)، أحسن التقاسي٣٨٠المقدسي: شمس الدين أبو عبدهللا محمد بن أحمد بن أبي بكر البناء البشاري (ت   ١

  .١٧١-١٧٠م، ص ١٩٠٦صادر، بيروت، نقN عن مطبعة بريل في مدينة ليدن، 
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 y١هـ ٩٢٧العليمي الحنبيل املتوىف عام مج? الدين املوسوعي ورد يف وصف العالمة ك yعليه هو وك
ولعل الرتميyت الكث?ة التي تعرض لها هذا املبنى هي التي أدت إىل تقص? امتداده  الحال اليوم.

بn الرشق والغرب، ولعلها �ت يف عرص الفاطميn يف زمن الحق لزمن البشاري املقديس، حيث 
يؤرخ عىل املبنى  اهر ازال ظيال أثري  نقشش? ديدة وتم تجديد البناء كy يعحدثت هزات أرضية 

   .٢)هـ٤٢٧-٤١١عهد الظاهر إلعزاز دين الله (يف  لرتميم
  

  

                                                           

ھـ)، ا�نس الجليل بتاريخ القدس والخليل، مكتبة دنديس، الخليل، ٩٢٧مجير الدين: القاضي أبو اليمن الحنبلي العليمي (ت   ١
  . ٤٥ھـ، المجلد الثاني، ص ١٤٣٠م/٢٠٠٩

  

٢
  .١٤ف والشؤون الدينية، فلسطين، ص ھاشم موسى غوشة، تاريخ المسجد ا�قصى، وزارة ا�وقا انظر: محمد  
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 فتح القدس عىل يد صالح الدين  اعدل نور الدين وجهاده مهد -٥

  
الروضتn "كتابا أسyه شامة  املعروف بأ¥ )هـ٦٦٥ت (شهاب الدين املقديس املحدث املؤرخ كتب 

، ركز فيه عىل س?ة امللك العادل نور الدين محمود بن زن� "يف أخبار الدولتn النورية والصالحية
 ١، إذ يقول يف املقدمةهـ)٥٨٩(ت  وخلفه النارص صالح الدين يوسف بن أيوبهـ)  ٥٦٩(ت 

"فوجدتهy يف املتأخرين كالعمرين ريض الله عنهy يف املتقدمn. فإن كل ثان من الفريقn حذا حذو 
وقد رأى أنهy حجة من الله  جتهد يف إعزاز دين الله أي اجتهاد".من تقدمه يف العدل والجهاد، وا

فإن الذكرى تنفع املؤمنn، فإنهم قد يستبعدون "وأضاف عىل امللوك املتأخرين، وذكرى منه سبحانه، 
من أنفسهم طريقة الخلفاء الراشدين ومن حذا حذوهم من األ�ة السابقn (..) فكان ملا قدر الله 

   هذين امللكn إلزام الحجة عليهم §ن هو يف عرصهم من بعض ملوك دهرهم."سبحانه من س?ة 
  

أن الفضل للمتقدم أي لنور الدين، فيقول: "فإنه  ذكرأوجه التشابه بn الرجلn ويالكاتب  عددثم ي
  .٢أصل ذلك الخ? كله مهد األمور بعدله وجهاده، مع شدة الفتق واتساع الخرق"

  
ابن عن كاتب آخر هو  ، خاصةالكث? يف عدل نور الدين هابتكيف الفصل األول من أبو شامة وينقل 

ومن عدله أنه � يكن يعاقب العقوبة التي يعاقب بها امللوك يف هذه " ٣، فيقول:)هـ٦٣٠(ت  األث?
األعصار عىل الظنة والتهمة بل يطلب الشهود عىل املتهم فإن قامت البينة الرشعية عاقبه العقوبة 

عية من غ? تعد، فدفع الله بهذا الفعل عن الناس من الرش ما يوجد يف غ? واليته مع شدة الرش 
السياسة واملبالغة يف العقوبة واألخذ بالظنة، وأمنت بالده مع سعتها، وقل املفسدون بربكة العدل 

  واتباع الرشع املطهر."
  

وكان سبب بنائها أنه � طال مقامه " ٤:قال، لعدلأنه أول من بنى دار ا نور الدين ومy حكاه عن
عال مكانه بدمشق وأقام بها أمراؤه وفيهم أسد الدين ش?كوه وهو أكرب أم? معه وقد عظم شأنه و 

حتى صار كأنه رشيك يف امللك واقتنوا األمالك وأك¦وا، تعدى كل واحد منهم عىل من يجاوره يف 
ن فأنصف بعضهم من بعض و� يقدر عىل قرية أو غ?ها فك¦ت الشكاوى إىل القايض كyل الدي

. فلy علم لعدلاإلنصاف من أسد الدين ش?كوه فأنهى األمر إىل نور الدين فأمر حينئذ ببناء دار ا
أسد الدين بذلك، جمع نوابه فاشتد عليهم ل?دوا املظا� وهددهم إن أحرض إىل دار العدل بسبب 

وجلس فيها نور الدين � يأته أحد يشكو  ،بناء الدارأحدهم ليصلبنه، فردوا املظا�، حتى إذا اكتمل 

                                                           

١
ھـ)، الروضتين في أخبار الدولتين، الجزء ٦٦٥المقدسي: شھاب الدين أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل ابن إبراھيم الشافعي (ت   

  .٤ا�ول، دار الجيل، بيروت، ص 
٢
  .٤المرجع السابق، ص   

٣
  .٧المرجع السابق، ص   

٤
  .٨المرجع السابق، ص   
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شكر الله وقال الحمد لله الذي جعل و وملا عرفه كyل الدين الحال، سجد  ،من أسد الدين، فتعجب
   "أصحابنا ينصفون من أنفسهم قبل حضورهم عندنا.

  
املعدلة ما أحسنها وإىل فانظر إىل هذه " ١:فقال عىل هذه الحكايةابن األث? نقل أبو شامة تعليق و 

هذه الهيبة ما أعظمها وإىل هذه السياسة ما أسدها هذا مع أنه كان ال يريق دما وال يبالغ يف عقوبة 
  "وإ¯ا كان يفعل هذا صدقه يف عدله وحسن نيته.

   

                                                           

١
  نفس المرجع السابق.  
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  الشيعةاستحواذ الفرنج عىل بيت املقدس عقوبة عىل إظهار اللعن للصحابة أيام تسلط  -٦

  

هـ) صاحب كتاب "البداية والنهاية" يف التاريخ، هو أيضا صاحب ٧٧٤ابن كث? (ت  اإلمام الحافظ
التفس? الشه? "تفس? القرآن العظيم"، والذي يعد من أبرز كتب التفس? باملأثور. ويف البداية 

ظهور بدعة هـ، ومنها ٣٥١سنة  والنهاية والذي رتبه حسب السنn، يتحدث ابن كث? عن أحداث
لك الفرتة التي كان فيها آل بويه الشيعة قد سيطروا عىل دار الخالفة العباسية يف العراق، سيئة يف ت

، وظهر فيهم أيضا ميل للتشيع والرفض، وهي بنو حمدان العرب حلب بشyل الشامبينy حكم 
  أيضا فرتة سبقت بقليل سيطرة الفاطميn الشيعة عىل مرص وجنوب الشام. 

  
   ١يقول ابن كث?:

ب املساجد لعنة معاوية بن أ¥ سفيان ريض الله عنه، اكتبت العامة من الروافض عىل أبو  فيها"و 
وكتبوا أيضا: ولعن الله من غصب فاطمة حقها، وكانوا يعنون أبا بكر ومن أخرج العباس من 

� ينكره و� يغ?ه، ثم بلغه أن ابن بويه وملا بلغ ذلك جميعه معز الدولة (..)  الشورى، يعنون عمر
أهل السنة محوا ذلك وكتبوا عوضه لعن الله الظاملn آلل محمد من االولn واآلخرين، والترصيح 

  ".باسم معاوية يف اللعن، فأمر بكتب ذلك، قبحه الله وقبح شيعته من الروافض
  

   ٢بقوله: ويعقب ابن كث? عىل هذه األحداث
أن الله ال ينرص أمثال هؤالء، بل يديل عليهم أعداءهم ملتابعتهم أهواءهم، وتقليدهم  ال جرم"

سادتهم وكرباءهم وآباءهم وتركهم أنبياءهم وعلyءهم، ولهذا ملا ملك الفاطميون بالد مرص والشام، 
، وكان فيهم الرفض وغ?ه، استحوذ الفرنج عىل سواحل الشام وبالد الشام كلها، حتى بيت املقدس

و� يبق مع املسلمn سوى حلب وحمص وحyه ودمشق وبعض أعyلها، وجميع السواحل وغ?ها 
والناس معهم يف حرص عظيم، وضيق من الدين، وأهل هذه املدن التي يف يد  (..)مع الفرنج، 

املسلمn يف خوف شديد يف ليلهم ونهارهم من الفرنج، فإنا لله وإنا إليه راجعون وكل ذلك من بعض 
  ."وبات املعايص والذنوب، وإظهار سب خ? الخلق بعد االنبياءعق
  

وبيت عىل مرص  الفاطميnهـ وأن سيطرة ٣٣٤آل بويه عىل بغداد بدأت سنة فرغم أن سيطرة 
تلك  منسنة  ١٣٠أك¦ من بعد  بدأتالصليبية  حمالتأن الرغم ه، و ٣٥٨نة سبدأت املقدس 
هـ، ٤٤٧العراق عام  عنجاءت بعد أن أزال السالجقة السنة سلطان آل بويه الشيعة بل و ، و الوقائع

هذا العا� الجليل بn هذه األحداث التي تفصلها  يربطوا الروم البيزنطيn يف آسيا الصغرى، أدبو 

                                                           

١
)، البداية والنھاية، دار الحديث، القاھرة، ـھ٧٧٤ابن كثير: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي (ت   

  .٢٥٦، ص ١١، الجزء ١٢- ١١م، المجلد ١٩٩٨ھـ/١٤١٨
٢
  نفس المرجع السابق.  
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ي ساد يف أيام بني بويه وبني حمدان والفاطميn، ذال الخلل املجتمعي األخالقيعقود طويلة، ويرى 
 هعىل يد الفرنج، من بالء وكرب استوى فييف بيت املقدس والشام ومرص ببا فيy أصاب املسلمn س

   الفاطميون والسالجقة والشيعة والسنة عىل السواء.
  

رغم  -السالجقة السنة خصوم الفاطميn، خاصة أن  -  يف املقابل - والحق أن القرون التالية ستثبت 
عظيy سيستفيد منه  وثقافيا قد خلفوا إرثا فكريا -والعراق تفككهم وانحسار ملكهم عن الشام 

بل واملغويل الالحق أيضا  - ليس فقط الخطر الصليبي-خلفاؤهم الزنكيون فاأليوبيون فاملyليك لدحر 
  ١عن قلب العا� اإلسالمي يف الشام ومرص والحجاز.

   

                                                           

١
نيسابور وبغداد وغيرھا من المدن ا[سNمية في في والمدارس النظامية التي أنشأوھا لمزيد من التفصيل حول دور السNجقة السنة   

ماجد عرسان الكيNني، ھكذا ظھر جيل صNح الدين،  :انظر ،وفي ريادة الجھاد ضد الصليبييين وفي ا[صNح �مةالفكري لحياء ا[
 –المجلد الثالث: ا�وج واjزدھار كذلك: الكتاب المرجع في تاريخ ا�مة العربية، انظر و .١٠٣ص م، ٢٠٠٩ـ/ھ١٤٣٠دار القلم، دبي، 

وانظر   .٣٦٩ -٣٦٦ص  ،م٢٠١٠فبراير  –القسم الثاني: التنظيم واjزدھار الحضاري، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 
   . ٢٧٧ھـ، ص ١٤٢٧م/ ٢٠٠٦ ،والترجمة، القاھرة والتوزيع للنشر اقرأ مؤسسة ،السNجقة دولة، محمد يعل :الصNبيأيضا: 
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الصهيونية الحركة  شابهوتتحت الحكم العث�d رحلة الراهب سيمون إىل مرص والشام  -٧

 بالصليبية
  

كy أن للمسلمn أشواقا تجذبهم إىل القدس، مهبط األنبياء، فإن للنصارى واليهود أيضا أشواقا 
والذي امتد عىل  مyثلة عربت عنها رحالت حج وأسفار رحالة �ت أثناء الحكم اإلسالمي للمدينة

عام تقريبا وانتهت عىل يد  ٢٠٠تي استمرت باستثناء فرتة الحمالت الصليبية ال(قرنا متصلة  ١٤مدى 
رحلة  لرحالتاذه ه من .)م١٩١٧األيوبيn فاملyليك، ثم فرتة االحتالل الصهيوx الحايل منذ عام 

التي دونها هذا الراهب بلغته األرمنية ثم ترجمت إىل الرتكية،  "سيمونالبولندي "الراهب األرمني 
الدراسات العثyنية يف الجامعات التاريخ و ومنها نقلها إىل العربية الدكتور محمد حرب أستاذ 

الهالل يف القاهرة يف مايو  ، ونرشت كأحد كتب سلسلة الهالل، عن مؤسسة داراملرصية والرتكية
٢٠٠٧.  

  
من بولندا وصوال إىل العاصمة العثyنية استانبول،  ١٦٠٨عام  بدأتعاما  ١٢ة استمرت هذه الرحل
االنضyم إىل رحلة حج  سنوات يف منطقة تركيا واألناضول قبل أن يتمكن من ٧حيث قىض سيمون 

فسوريا وحلب، ومن ثم تنقل فيها بطريق البحر إىل رودس، فمرص، ومنها بالطريق الربي إىل القدس، 
  األناضول فاستنانبول فبولندا.عودة إىل ال
  
وعىل أعتاب الباب الثالث بعنوان "القدس"، يذكر من رحلته بعنوان "مرص" يف نهاية الباب الثاx و 

  ١سيمون أنه وصل إىل منطقة قرب النبي صموئيل قادما من الرملة يف طريقه إىل القدس. ويضيف:
  

فع، يتجمع اليهود كل يوم سبت ويديرون "ويف قرب النبي صموئيل، وهو قرب يف قمة جبل صخري مرت
  وجوههم نحو الجنوب، ويصيحون قائلn: "أيها املسيح، ملك إرسائيل، تعال". 

  
"صعدنا إىل قمة أخرى ترشف عىل مدينة القدس، أحسسنا بفرحة كب?ة، عندما رأينا معبد سليyن 

الله الذي أنالني هذا  وكنيسة القيامة، بكيت من فرط تأثري، ار�يت عىل األرض ساجدا وشكرت
  األمل الكب?."

  
الوقت املبكر من  ذلكيتضح من هاتn الفقرتn اتصال الدعاوى الصهيونية بالدعاوى الصليبية يف 

القرن السابع عرش، فالراهب األرمني ينقل عن اليهود وصفهم للمسيح الذي ال يزال منتظرا بالنسبة 
لهم بأنه "ملك إرسائيل"، ويقصد بكلمة "إرسائيل" هنا بني إرسائيل الذين أرسل الله سبحانه فيهم 

                                                           

١
، دار الھNل، القاھرة، ص ٢٠٠٧، مايو ٦٧٧رحلة الراھب سيمون إلى مصر والشام، ترجمة محمد حرب، كتاب الھNل، العدد   

١٤٠  
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م ملوكا كداود وسليyن عليهy كث?ين من األنبياء، منهم موىس وعيىس عليهy السالم، وجعل منه
  السالم. 

  
، "معبد سليyن"ما طالعه فيها  همويف الفقرة التالية ويف وصفه للقدس، يقول الراهب سيمون إن أ 

التي وردت يف  ةتسميالنفس املسجد األقىص، حيث استخدم  "املعبدـ "وكنيسة القيامة، وهو يقصد ب
الصليبيون الدعاوى الصهيونية اليوم بكون املسجد األقىص كث?ا، والتي استبق بها املصادر الصليبية 

، هي فرقة فرسان إىل املسجد فرقة من فرقهم الدينية العسكرية تهمونسب ،أرض "املعبد اليهودي"
  . Templarsاملعبد 

  
خر كتاب هذه الرحلة باإلشارات املهمة إىل العالقات بn املسلمn والنصارى، والتمييز بn ويز 

يف ذلك، ومن ذلك قوله تحت عنوان فرعي "املصاعب  الشعوب املسلمة التي قابلها الراهبمختلف 
   ١:ضمن الباب الثالث التي يعانيها النصارى"

  
"عند العرب تعصب ال تعرفه تركيا وال إيران، وعىل هذا فركوب النصارى البغل واألفراس ممنوع، 

يحرتمون الجمل كث?ا، ألن حرضة محمد قد الحم?، وهم  أن يركبوا إال يستطيعونوالنصارى ال 
   ركبه".

     
الصليبية يف القرون الوسطى أثرت سلبا عىل العالقات بn النصارى  الحمالتأن ذكر الجدير بالو 

خاصة داخل املنطقة العربية التي اكتوت  ،ملدة طويلة بعد انتهائهاواملسلمn عىل اختالف شعوبهم، 
عن عدم املساواة بn الجانبn يف  ه سيمونوردأ وقد يكون من صدى ذلك ما  .بن?ان تلك الحمالت

يتم سيف القرون التالية، ومع ضعف الدولة العثyنية، الركوبة يف مرص أو يف القدس، يف تلك الفرتة. و 
لفرض نفوذها يف املنطقة  اأوروبيف  وساط الحاكمةاأل  من جانبمثل هذه اإلشارات السلبية  استغالل

  الصهيونية. "إرسائيل"وإقامة دولة بعد ذلك 
   
  

   

                                                           

١
  .١٧٠المرجع السابق، ص   
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 لعصور الضعف واقعيةاملؤرخ مجz الدين املقديس وصورة  -٨
  

مهy  تاباكم) ١٥٢٠هـ/٩٢٧العا� الفقيه املؤرخ مج? الدين الحنبيل العليمي املقديس (ت  فصنّ 
يعترب مرجعا يف تاريخ القدس باسم "األنس الجليل بتاريخ القدس والخليل" يندرج تحت تصنيف 

والذي ك¦ التصنيف فيه الذي يعنى بتاريخ إقليم بعينه من أقاليم الدولة اإلسالمية،  "التاريخ املحيل"
لعرص العبايس الثاx، يف عهود الدويالت املستقلة التي حكمت يف املرشق واملغرب اإلسالميn منذ ا

كتاب املطبوع هذا ال يحمل .دول اإلسالم بصفة عامة التي تعنى بتاريخ "التاريخ العام"مقارنة بكتب 
الذي استرشى يف أواخر حكم دولة املyليك العام الضعف  تش? إىلكث?ة يف مجلدين كب?ين مالمح 

هو ، و هـ١٠م/١٦يف أوائل القرن  مرص والشامعىل سيطرتهم العثyنيn بسط الثانية (الربجية)، ومهد ل
هذا ، كy يعترب "قايتباي"األرشف وهو  ،أبرز سالطn هذه الدولةأقوى و عهد ترجع جذوره إىل ضعف 

  . بصفة عامةيف تاريخ املسلمn ¯وذجا لعصور الضعف الضعف 
  

- ٨٧٢بداية من عام  ١،بطريقة حولية ففي الجزء الذي يؤرخ فيه مج? الدين لألحداث املعارصة له
هـ، ٩٠٠، وحتى عام عاما تقريبا) ١٢دين وقتها يف سن وهو عام تويل قايتباي الحكم (وكان مج? ال

تراجع وتدهور عىل مختلف صورة صادقة عن عهد هذا الكاتب قدم الذي سبق وفاة قايتباي بسنة، 
تنافس مملوÅ مع القوة  ففي ظل األصعدة االقتصادية واالجتyعية والدينية، بل وحتى العلمية.

 ارخطالعثyنية الصاعدة يف آسيا الصغرى، رغم األصول الرتكية التي جمعت الدولتn، ورغم األ 
فرض رضائب بقايتباي  قام، ثم يف املد األورو¥ الجديد بقيادة الربتغاليn لتتاراملتمثلة يف ا ةاملشرتك
ضد بايزيد الثاx العثxy، مy أسهم يف لإلنفاق عىل إقامة منشآت عامة وتجريد حمالت  ٢باهظة

  . ، وظهور رشور اجتyعية عديدةتراجع الحالة االقتصادية يف مرص والشام، وانتشار الفساد
  

العرص ذلك علyء وفقهاء عدد من  حرصؤرخ هذا املالذي سجله العام ومن مظاهر هذا الرتاجع 
 مy أسهم يف تفاقم املنازعات بينهم والترشيفاتالحصول عىل الخلع املناصب الرسمية و عىل توىل 

بغ?  ٣ناكفات مع اليهود والنصارى حول منشآتهم الدينيةامل ت. كذلك ك¦ وجرأة العامة عىل بعضهم
بعنف، مy أسهم يف ظهور فÉ ومحن  والتي كان يتم فيها تشجيع الجهالء عىل التدخل ٤حق أحيانا،

 ٥لسنوات جدب وغالءومرص . عالوة عىل ذلك يسجل الحنبيل تعرض فلسطn واملجرم الربيءطالت 
 ، بصفة خاصة،مع ك¦ة تغي? النواب والنظار يف القدس والخليل بسبب انتشار وباء الطاعون،

من أهم السلبيات االجتyعية التي تظهر من ثنايا كتابته اتهامهم بالتعسف يف جمع الرضائب. و و 

                                                           

١
ھـ)، ا�نس الجليل بتاريخ القدس والخليل، المجلد الثاني، مكتبة دنديس، ٩٢٧مجير الدين: القاضي أبو اليمن الحنبلي العليمي (ت   

  .٤٠٧، بداية من ص ٢ج ھـ، ١٤٣٠م/٢٠٠٩الخليل، 
٢
  .٤٧٦و  ٤٧٠، ص ٢المرجع السابق، ج  

٣
  وما ليلھا. ٤٧٦المرجع السابق، ص   

٤
  .٤٢٦المرجع السابق، ص   

٥
  .٤٧٥، وكذلك ص ٤٦٦ – ٤٦٤المرجع السابق، ص   
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 ، وأيضا ميلهم لالعتقاد يف الكراماتتجاه أبناء مدينتهمأهل القدس ى لدتعصب العفوية بعض ال
   ١أحيانا.والرؤى §ا يتجاوز املنطق 

  
 ٢،وبايزيد العثxy ،قايتبايمليكه بn اإلقليمي  النزاعالحنبيل أشار إىل القايض املؤرخ ورغم أن 
قد مy ، فإنه � يذكر أية خلفيات عن هذا النزاع، كعادة أهل الشام ٣،yهالصلح الالحق بينورحب ب

 حدث مج? الدين عن التحوالتتم. كذلك � يكيش? إىل حرصه عىل تجنب التعرض ألخطاء الحا
واإلسبانية الربتغالية الكشوف و  الغزومثل حركة عىل املستوى اإلقليمي والدويل  همةالتاريخية امل

، ومثل ظهور الدولة وتهديد البحر األحمر املyليكص تجارة من حيث سقوط غرناطة وتقليوتأث?اتها 
العامة وانحصارها يف دائرة العلوم  هإىل ضيق أفق معارففهل تعد هذه إشارات  .الصفوية الشيعية

عرص لة واقعيصورة ثل التي دار يف إطارها أغلب علyء ذلك العرص؟ أم أنها �، النقليةالدينية 
تراجم العلyء والسالطn، وإفراد الصفحات الطوال ذكر أهل العلم والكتاب عىل ركز فيه ياضمحالل 

التي تعاx منها والثقافية لألزمات االجتyعية  معالجة صادقةالعمرانية، دون  ومنشآتهمعyلهم، أل 
  ؟ةألما

  

  

                                                           

١
 .٢٣٩-٢٣٨من ذلك ما ورد في سيرة أبي ثور، انظر المرجع السابق، ص   

٢
  .٤٧٠و  ٤٥٩المرجع السابق، ص   

٣
  .٤٨٥المرجع السابق، ص   
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أول حكومة مسيحية يف األرض املقدسة منذ أيام  عىل مظاfشاهد من أهلها شهادة  -٩
Iالصليبي 

  
اسمها مذكرات راهبة بريطانية م نرش ٢٠١٥يف عام يف مرص ت دار الكتب والوثائق القومية أعاد

دنيوية يف فلسطn الدينية و ال ةخدممجال العملت يف  Frances Emily Newtonفرنسس إميل نيوتن 
xهذه  ."العربصديقة "، ووصفت بأنها م١٨٩٥ملرص وتحديدا منذ سنة  إبان االحتالل الربيطا

 ،xتحت عنوان (خمسون عاما يف  ١٩٤٧يف ب?وت عام نرشت و املذكرات ترجمها أ. وديع البستا
(nلبعض املبرشين ، وهي فلسط xالذين استشعروا مدى األجانب تعطي ملحة عن الدور اإلنسا

 nضد أهل فلسط xل صوت اصإي يفالظلم الذي �ارسه االحتالل الربيطاnاملغلوب الفلسطينيn  عىل
الربيطاx، والعاملي، مy كلفهم بعض األذى من جانب السلطات  إىل مسامع الرأي العام مأمره

  املحتلة.
  

إنها قامت بناء عىل  ١،من كتابها ٣٠ضمن الفصل  النور الكشاف""تحت عنوان فرعي،  نيوتنقالت 
فتأكدت ق يدقالتق و يحقالتاألنحاء و بعض يف  بالتجواليف القدس، طائفتها الدينية من مطران  طلب

من تعسف وإرهاق يف معاملة العرب باسم   الربيطانيnن صحة ما كان ينسب إىلم - هاحزنل–
تكشف "النور الكشاف" بعنوان  أضافت أنها وضعت رسالةالتأديب والتطويع ورد األمن إىل نصابه. و 

 .ومة الربيطانية أمام الربملان الربيطاxردا عىل تربيرات الحكيف فلسطn املحتلة  اتأعyل السلط نع
  :نقل نيوتن اآلËوت
  
، كتب يل صديق من فلسطn ينهاx عن القدوم، ويذكر من الحوادث ١٩٣٨يف شهر أيلول من سنة "

كل مصداق ملا كان يذيعه املركز العر¥ بلندن من معلومات §ثل الضوء الكشاف وغ?ها من 
  بريطانيا:النرشات، قال الصديق، وكان 

  
ما ال يطاق، إرهابا بريطانيا أشد من اإلرهاب، ال يصدقه بريطاx مدx مثيل لوال أنه سامع تجدين "

بعينه. قتل بوليس بريطاx، فنسفوا بلدة جنn نسفا، وما بالغ البيان الرسمي حيث أحىص ما هدم 
قت عليهم النار طلأ من املساكن §ئة وخمسn. وما قولك يف أشخاص ركضوا هروبا للنجاة ف

فسقطوا؟ أما ذلك دأب النازية؟ أما التعذيب ابتزازا لإلقرار، فمy تشمئز لوصفه نفس األ¥، وما أريد 
الناس، ال عقاب املذنب. وما وقفوا عند تدم? الدور والبيوت تنكيال، بل  به إال إلقاء الرعب يف نفوس

هو جار من مثل ذلك. وما  فك عىل كل ماويستحيل أن أوق .تسفلوا فنهبوا وسلبوا نقودا ومجوهرات
 ،عرضة لرصاص الثوار ،قولك يف عyل عرب شجعان أوفياء يقضون النهار يف إصالح أسالك التلفون

عاد بعضهم مساء فوجدوا بيوتهم أنقاضا، وقد نسفها الجنود الربيطانيون. تلك حوادث تزيد الثوار 
                                                           

١
هـ، ١٤٣٦م/٢٠١٥المصرية، القاهرة، فرنسس إملي نيوتن، خمسون عاما في فلسطين، ترجمة وديع البستاني، دار الكتب والوثائق   

  ١٦٢ص 
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وكان من  .فكل من الح هدف ،يافا غريبا يف بابه ار هنا يفوبأسا. ويوم السبت كان إطالق الن نقمة
ت صغ?ة نوب ،من املوظفn ،ضحايا هذا املروق من اإلنسانية مهندس مساح مثقف لسانه اإلنكليزية

ت آ وهذا الصباح تأخرت عيل جريدË وسألت فعلمت أن الصبي قتل وهو  .يف السابعة يف يوم واحد
  ".بها
  

حكومة مسيحية يف البالد  منذ أيام الصليبيn، هذه أول"بعد هذا النقل بقولها نيوتن وتعقب 
  املقدسة . . . اللهم اغفر لنا . . ."

  
 .م�١٩٥٤ ينته إال عام و  ١٨٨٢عام بدأ جدير بالذكر أن االحتالل الربيطاx ملرص  .انتهى االقتباس

أرسلت بريطانيا بعثة "صندوق اكتشاف فلسطn" منذ عام ، ٧٠هذه السنوات الـ لكن وحتى قبل و 
ل� تبحث عن اآلثار التاريخية التي تؤكد قصص الكتاب املقدس، استمرارا ألبحاث الكث? من  ١٨٧١

القساوسة والرحالة والضباط والجواسيس الذين رسموا وخططوا فلسطn وآثارها. وخالل سنوات 
 ٣٠ملدة و  ١٩١٧القدس وفلسطn عام  ت بريطانيااحتلضها، وانطالقا من أر السبعn، احتالل مرص 

"إرسائيل" الصهيونية اليهودية عىل أرض فلسطn بعد انسحابها دولة  عملت عىل تأسيسثم  ،عاما
يف ذلك العام، ثم القدس الغربية وأك¦ من ثالثة أرباع فلسطn الصهاينة  احتلحيث ، ١٩٤٨عام 

وال زالت  .عاما أخرى ٢٠فلسطn وأجزاء من مرص بعد نحو كل القدس و  احتلت دولة "إرسائيل"
دورا رئيسيا يف استمرار االحتالل  انتلعب - الواليات املتحدة األمريكية- ومستعمرتها السابقة  بريطانيا

  . اإلرسائييل لفلسطn والهيمنة الغربية عىل مرص
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  املصادر واملراجع
  

  أوال: الكتب:

   

ه)، البداية والنهاية، المجلد ٧٧٤إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي (ت ابن كثير: أبو الفداء  .١

 م١٩٩٨هـ/١٤١٨، دار الحديث، القاهرة، ١١، الجزء ١٢- ١١

م)، تاريخ القدس والخليل ١٧٣٤هـ/١١٤٧الخليلي: شمس الدين محمد بن محمد بن شرف الدين (ت  .٢

  م٢٠٠٤هـ/١٤٢٥ عليه السالم، مؤسسة الفرقان للتراث اإلسالمي، لندن،

م/ ٢٠٠٦، والترجمة، القاهرة والتوزيع للنشر اقرأ مؤسسة، السالجقة دولة، محمد يعل :الصالبي .٣

آخر اتصال  – http://library.foraqsa.com/?p=5430 هـ (نسخة إلكترونية على الرابط١٤٢٧

 )م٢٠١٩- ٨-٤بتاريخ 

القسم الثاني: التنظيم  –المرجع في تاريخ األمة العربية، المجلد الثالث: األوج واالزدهار  الكتاب .٤

  م٢٠١٠فبراير  –واالزدهار الحضاري، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 

هـ)، أحسن ٣٨٠المقدسي: شمس الدين أبو عبداهللا محمد بن أحمد بن أبي بكر البناء البشاري (ت  .٥

  م١٩٠٦في معرفة األقاليم، دار صادر، بيروت، نقال عن مطبعة بريل في مدينة ليدن،  التقاسيم

هـ)، ٦٦٥المقدسي: شهاب الدين أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل ابن إبراهيم الشافعي (ت  .٦

  الروضتين في أخبار الدولتين، الجزء األول، دار الجيل، بيروت

هـ)، مثير الغرام إلى زيارة القدس والشام، دار ٧٦٥ت المقدسي: شهاب الدين أبو محمود بن تميم ( .٧

  م١٩٩٤هـ/١٤١٥الجيل، بيروت، الطبعة األولى، 

الطبعة دار صادر، بيروت، الجزء األول، هـ)، فتوح الشام، ٢٠٧الواقدي: محمد بن عمر بن واقد (ت  .٨

  م٢٠١٠الثانية 

 ةالشبكياألقصى مكتبة نسخة إلكترونية على (دليل المسجد األقصى المبارك  .٩

http://library.foraqsa.com/?p=5433 - م)٢٠١٩ – ٨-  ٤ آخر اتصال به بتاريخ  

، ٢٠٠٧، مايو ٦٧٧رحلة الراهب سيمون إلى مصر والشام، ترجمة محمد حرب، كتاب الهالل، العدد  .١٠

  ةدار الهالل، القاهر 
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اليين، بيروت ار العلم للمعبداهللا معروف عمر، المدخل إلى دراسة المسجد األقصى المبارك، د .١١

  م٢٠٠٩

فرنسس إملي نيوتن، خمسون عاما في فلسطين، ترجمة وديع البستاني، دار الكتب والوثائق  .١٢

  ه١٤٣٦م/٢٠١٥المصرية، القاهرة، 

  م٢٠٠٩هـ/١٤٣٠القلم، دبي، ماجد عرسان الكيالني، هكذا ظهر جيل صالح الدين، دار  .١٣

األنس الجليل بتاريخ القدس هـ)، ٩٢٧(ت  : القاضي أبو اليمن الحنبلي العليميمجير الدين .١٤

 هـ١٤٣٠م/٢٠٠٩بة دنديس، الخليل، مكتوالخليل، المجلد الثاني، 

محمد هاشم موسى غوشة، تاريخ المسجد األقصى، وزارة األوقاف والشؤون الدينية، فلسطين،  .١٥

 ةالشبكي األقصىعلى مكتبة نسخة إلكترونية (هـ ١٤٢٣م/٢٠٠٢

http://library.foraqsa.com/?p=3539 - م)٢٠١٩-٨-٤ آخر اتصال بتاريخ  

  

  

  المواقع الشبكية:ثانيا: 

  

• http://www.foraqsa.com/index.php/aqsa-character/aqsa-facts  ٤آخر اتصال بتاريخ-

م٢٠١٩-٨  

• http://library.foraqsa.com/wp-content/uploads/2016/01/Al-

Aqsa_MosqueAerial_view_2007_02.jpg   م٢٠١٩-٨-٤آخر اتصال بتاريخ  

  

 

 


