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مقدمة
احلمد هلل رب العاملني وال�صالة وال�سالم على �سيدنا حممد
�سيد املر�سلني وعلى �آله و�أ�صحابه �أجمعني ومن تبعه ب�إح�سان �إىل
يوم الدين ،وبعد،
عندما بد�أ البحث والتنقيب يف الدرا�سات اخلا�صة بامل�سجد
الأق�صى املبارك حتت عنوان (علوم امل�سجد الأق�صى املبارك)،
كانت الفكرة تقت�ضي ت�صنيف كتاب مي�سر يعترب مدخ ًال �إىل
درا���س��ة امل�سجد الأق�صى امل��ب��ارك ،وبعد تنفيذ ذل��ك ،ب��رزت
احلاجة لت�صنيف خمت�صر مب�سط جد ًا لعلوم ودرا�سة امل�سجد
الأق�صى املبارك يكون مي�سر ًا بحيث ميكن قراءته واالطالع عليه
يف وقت ق�صري وب�سيط.
ولذلك جاء هذا الكتيب ال�صغري يبني خال�صة مادة مدخل
درا���س��ة امل�سجد الأق�صى امل��ب��ارك يف نقاط مب�سطة ومي�سرة
و�سهلة للقراء ،وميكنهم من االط�لاع على �أوليات و�أ�سا�سيات
الدليل املب�سط
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هذه الدرا�سة يف وقت ق�صري وب�سيط ب�إذن اهلل رب العاملني.
وي�أتي هذا الكتيب على �شكل ا�ستعرا�ض مب�سط وخمت�صر
لأ�سا�سيات درا�سة امل�سجد الأق�صى املبارك يف نقاط مركزة،
وقد ق�سم �إىل ثالثة �أق�سام �أ�سا�سية على عادة كتاب املدخل �إىل
درا�سة امل�سجد الأق�صى املبارك :فالق�سم الأول يتناول املفاهيم
الأ�سا�سية للم�سجد الأق�صى املبارك ،والق�سم الثاين يتناول
تاريخ امل�سجد الأق�صى املبارك وبيت املقد�س يف نقاط خمت�صرة
ومب�سطة ،ثم ي�أتي الق�سم الثالث ليتناول �أ�سا�سيات مبدئية يف
مفاهيم الأق�صى عند غري امل�سلمني ،على �أنه ينبغي الت�أكيد �أن
هذا الكتيب غري موجه للمخت�صني و�إمنا لعموم اجلمهور الذي
يرغب يف معرفة �أ�سا�سيات ب�سيطة حول هذه الدرا�سات.
�سائ ًال املوىل عز وجل �أن يجعل هذا العمل مي�سر ًا لأبناء
الأمة و�أن يجعل فيه اخلري للأمة جمعاء ولبيت املقد�س وخطوة
�أخرى �صغرية مباركة على طريق حترير الأر�ض واملقد�سات من
االحتالل الغا�شم ...اللهم �آمني.
واحلمد هلل رب العاملني.
عبداهلل معروف عمر
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�أوالً :املفهوم:

امل�سجد الأق�صى املبارك هو كامل امل�ساحة امل�سوَّرة الواقعة
داخل البلدة القدمية بالقد�س ب�شكل �شبه م�ستطيل ،وهو الذي
يعرفه املعظم يف هذه الأي��ام (خط�أً) با�سم (احل��رم القد�س
ال�شريف) ،مع العلم ب�أن هذه الت�سمية غري �صحيحة �شرعاً.
وبالتايل فيدخل يف هذا املفهوم كال القبتني( :الذهبية،
والر�صا�صية).

امل�سجد الأق�صى املبارك هو كل ما داخل ال�سور
وي�شمل املبنيني الرئي�سيني
امل�صدر :موقع �أق�صانا

http://www.ouraqsa.com/?action=aqsa
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ويتكون امل�سجد الأق�صى املبارك من جمموعة من الأبنية
والقباب واملحاريب وامل�ساطب وال�سبل والآبار عدها الأخ الأ�ستاذ
�أحمد فتحي خليفة حوايل ( )200معلم تاريخي،
ثانياً :الت�سمية:

للم�سجد الأق�صى املبارك عدة �أ�سماء� ،أهمها ثالثة:
٭ (امل�سجد الأق�صى)
٭ (البيت املُ َقدَّ�س)
٭ (بيت املقد�س)
ثالثاً :املوقع وامل�ساحة:

يت�شكل امل�سجد الأق�صى املبارك من ه�ضب ٍة ت�سمى ه�ضبة
(موريا) وتنخف�ض املنطقة اجلنوبية فيه كثري ًا عن املنطقة
الو�سطى وال�شمالية ،ثم تنتهي اله�ضبة يف نهاية �ساحة ال�صخرة
امل�شرفة.
يقع امل�سجد الأق�صى املبارك يف الزاوية اجلنوبية ال�شرقية
م��ن مدينة ال��ق��د���س امل�����س��ورة ،وال��ت��ي ت�سمى ح��ال��ي�� ًا (البلدة
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القدمية) ،وي�شكل حوايل �سد�س م�ساحة البلدة القدمية ،وتبلغ
م�ساحته ح��وايل  144دومن�� ًا (ال��دومن =  1000مرت مربع) �أي
� 144ألف مرت مربع.
 -2األحكام:

ال�صخرة امل�شرفة:

ال�صخرة امل�شرفة هي �صخرة طبيعية غري منتظمة ال�شكل
تقع يف �أعلى نقطة من امل�سجد الأق�صى املبارك يف موقع قلب
امل�سجد بال�ضبط ،وه��ي �صخرة طبيعية ت�تراوح �أبعادها بني
حوايل  13و 18مرتاً ،ويبلغ ارتفاعها حوايل املرتين تقريباً ،وقد
دارت حولها الق�ص�ص اخليالية غري ال�صحيحة ب�شكل كبري،
فمن قائل �أنها طائرة يف الهواء ومن قائل �أنها طارت خلف النبي
عليه ال�سالم ومن قائل �أن لها نور ًا وغري ذلك ..واحلقيقة �أنها
�صخرة عادية لي�س فيها �أي ميزة �إال �أنها كانت قبلة �أنبياء بني
�إ�سرائيل قبل النبي عليه ال�صالة وال�سالم ،وقيل �إن النبي عليه
ال�صالة وال�سالم عرج من فوقها لل�سماء ليلة الإ�سراء واملعراج،
الدليل املب�سط
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ال�صخرة امل�شرفة (امل�صدر :ال�شبكة الدولية)

وفيها مغارة �صغرية ت�سمى (مغارة الأرواح) وهي جتويف طبيعي
�أي�ض ًا ولي�س فيه �أي ميزة خارقة للعادة .وقد بنيت قبة ال�صخرة
امل�شرفة فوق ال�صخرة ،وهي ظاهرة للعيان �إىل اليوم.
ت�سمية الأق�صى املبارك (احلرم):

يخطر يف �أذهان الكثريين �س�ؤال ملح عن امل�سجد الأق�صى:
�ألي�س هو احلرم القد�سي ال�شريف..؟؟! هذا ال�س�ؤال يظهر ملح ًا
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لدى كثري من الدار�سني واملهتمني بامل�سجد الأق�صى املبارك..
خا�صة عندما يفاج�أ امل��رء ب���أن احلكم ال�شرعي ع��دم ج��واز
هذه الت�سمية ،فكلمة (احلرم) ال ي�صح �أن تطلق على امل�سجد
الأق�صى املبارك لأنه لي�س حرم ًا وال ت�سري عليه �أحكام احلرم،
وال حرم يف الإ�سالم �إال مكة واملدينة فقط ..لأنه ينبني عليها
�أحكام فقهية خا�صة للحرم ال تنطبق على الأق�صى مثل عدم
جواز قطع ال�شجر فيه �أو التقاط اللقطة� ..إلخ.
وامل�شكلة يف هذه الت�سمية يف �أيامنا هذه يف احلقيقة تتعدى
اخللل الفقهي �أو اللغوي �إىل اخلطر على ماهية وكينونة امل�سجد
الأق�صى املبارك نف�سه ،ذلك �أن �إطالق لفظ (احلرم القد�سي
ال�شريف) على امل�ساحة الكاملة للم�سجد الأق�صى املبارك توحي
ب�أن هذا (احلرم) يختلف متام ًا عن امل�سجد الأق�صى املبارك
الذي مت تقزميه �إىل جمرد م�ساحة �صغرية هي م�ساحة اجلامع
القبلي !!..و�صار امل�سلمون يف �أغلبهم يظنون �أن امل�سجد الأق�صى
�شيء و(احلرم القد�سي) �شيء �آخر !..وعلى امل�سلمني �أن يدركوا
اخلطر ال�شديد يف هذه الت�سمية ،حيث �أن �سلطات االحتالل
احلالية ا�ستفادت من هذا اخللل يف فهم ماهية وكينونة الأق�صى
الدليل املب�سط
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املبارك يف �أذهان امل�سلمني لتق�سم الأق�صى املبارك �إىل �أماكن
ثالثة( :امل�سجد الأق�صى) ويق�صدون به اجلامع القبلي فقط،
و(قبة ال�صخرة) كما هي معروفة ،و(�ساحات جبل املعبد) التي
هي يف احلقيقة باقي م�ساحة امل�سجد الأق�صى املبارك احلقيقي!
وت�سري يف القانون الإ�سرائيلي احلايل �أحكام ال�ساحات العامة
على جميع �ساحات امل�سجد الأق�صى امل��ب��ارك ،بينما يعرتف
القانونيون الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ون ب��اجل��ام��ع القبلي وق��ب��ة ال�صخرة
باعتبارهما مكانني مقد�سني للم�سلمني على �أ�سا�س �أن اجلامع
القبلي هو فقط (امل�سجد الأق�صى).
 -3الفضائل والعالقة مع المساجد األخرى:

ف�ضائل الأق�صى املبارك:

�إن التعبري القر�آين (باركنا حوله) يعد �أبلغ و�أعظم تعبري عن
بركة امل�سجد الأق�صى املبارك و�شرفه العظيم ،حيث ذكر الربكة
(حوله) تدل على �أنه هو �أ�صل ومنبع تلك الربكة ،التي طفت
وعمت وتو�سعت لت�صل ما حوله دون حتديد حلدود (احلول) يف
هذه الآيات الكرمية ،ول�سيد قطب يف كتابه (يف ظالل القر�آن)
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كالم لطيف يف هذا املعنى عند تف�سري هذه الآية(.)1
 يذكر ابن ع�ساكر �أن معاوية بن �أبي �سفيان قال يف خطبةله بامل�سجد الأق�صى املبارك( :ما بني حائطي هذا امل�سجد �أحب
�إىل اهلل تعاىل من �سائر الأر�ضني)(.)2
 وكان بِ�شر احلايف يقول( :ما بقي عندي من لذات الدنيا�إال �أن �أ�ستلقي على جنبي حتت ال�سماء بجامع بيت املقد�س)،
و�سئل مرة( :مل يفرح ال�صاحلون ببيت املقد�س؟) فقال( :لأنها
تذهب الهمَّ وال ت�شتغل النف�س بها)(.)3
 -1انظر يف ظالل القر�آن ،ج� ،4 :ص2212 :
 -2نقل هذه املقولة الباحث عبدالرحيم العمد يف ردت يف �أطروحة
لدرجة املاج�ستري بعنوان (مكانة الأق�صى يف العقيدة الإ�سالمية)
�ص ،32 :وقال �إنه نقلها عن ابن ع�ساكر يف كتابه تاريخ دم�شق الكبري،
تهذيب وترتيب عبدالقادر بدران ،طبعة دار �إحياء الرتاث العربي يف
بريوت (دون تاريخ) ،ج� ،1:ص ،445:ولكني للأ�سف مل �أجد الطبعة
التي نقل الباحث منها هذه العبارة ،كما مل �أجد هذه العبارة يف كتاب
تاريخ مدينة دم�شق البن ع�ساكر علم ًا ب�أنني فت�شت يف طبعتني من
الكتاب.
 -3الأن�س اجلليل بتاريخ القد�س واخلليل ،ج� ،1 :ص431 :
الدليل املب�سط
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امل�سجد الأق�صى املبارك
يف ال�سُ نّة النبوية ال�شريفة

 روى البخاري وم�سلم عن �أبي ذر ر�ضي اهلل عنه �أنه قال:(قلتُ  :يا ر�سول اهلل� ،أَي م�سجِ دٍ و ُِ�ض َع يف الأر���ض �أوالً؟ قال:
امل�سجد احلرام .قال :قُلت :ثمَّ �أَيٌّ ؟ قال :امل�سجد الأق�صى .قُلت:
كم كان بينهما؟ قال� :أ ْر َبعُونَ �سَ نة ...احلديث).
 وروى البخاري عن �أبي هريرة ر�ضي اهلل عنه �أن النبي�صلى اهلل عليه و�سلم ق��ال( :ال تُ�شَ ُّد ال�� ِّرح��ال �إال �إِىل ثالثَة
م�ساجد :امل�سجد احلَ ��رامِ  ،وم�سجد الرَّ�سول �َ -صلَّى اللهَّ عليه
و�سلم ـ ومَ �سجدِ الأق�صى).
 وروى البخاري عن عوف بن مالك ر�ضي اهلل عنه قال:�أتيت النبي �صلى اهلل عليه و�سلم يف غ��زوة تبوك وهو يف قبة
من �أدم ،فقال :اعدد �ست ًا بني يدي ال�ساعة :موتي ،ثم فتح بيت
املقد�س ،ثم مُوتا ٌن ي�أخذ فيكم كقعا�ص الغنم ،ثم ا�ستفا�ضة
املال حتى يُعطَ ى الرجل مائة دينار فيظل �ساخطاً ،ثم فتنة ال
يبقى بيت من العرب �إال دخلته ،ثم هدن ٌة تكون بينكم وبني بني
الأ�صفر ،فيغدرون ،في�أتونكم حتت ثمانني غاية ،حتت كل غاية
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اثنا ع�شر �ألفاً).
 وروى �أبو داود عن �أم امل�ؤمنني �أ ُّم �سلمة ر�ضي اهلل عنها �أنها�سمعت ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم يقولُ ( :مَ ن �أَهَ لَّ بحج ٍة �أو
عمر ٍة من امل�سجد الأق�صى �إىل امل�سجد احلرام غُ ِف َر له ما تقدم
من ذنبه وما ت�أخَّ ر� ،أو وجبت له اجلنَّة).
 كما روى �أبو داود �أي�ض ًا عن عبداهلل بن عمرو ر�ضي اهللعنه قال� :سمعتُ ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم يقول�( :ستكون
أر�ض �ألزَ ُمهُم مُهاجَ َر �إبراهيم،
هجر ٌة بعدَ هجرةٍ ،فخِ يا ُر �أهلِ ال ِ
ويبقَى يف الأر�ض �شِ را ُر �أهلها).
 وروى ابن ماجه يف �سننه عن عبد اهلل بن عمرو ر�ضياهلل عنه عن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم�( :أَن �سليمان بن
داود �صلى اهلل عليه و�سلم ملَّا بنى بيت املقدِ �س �س�أل اهلل عز وجل
خال ًال ثَالثَة� :س�أل اهلل عز وجل حكما ي�صاد ُِف حُ ك َم ُه ف�أوتيه،
و�س�أل اهلل عز وجل ملك ًا ال ينبغي لأحد من بعده ف�أوتيه ،و�س�أل
اهلل عز وجل حي فرغ من بناء امل�سجد �أن ي�أتيه �أحد ال يَن َه ُز ُه �إِال
ال�صالة فيه �أن يخرجه من خطيئَته كيومِ ولدته �أمه).
 وروى �أحمد يف م�سنده �أي�ض ًا عن �أب��ي �أمامة ر�ضي اهللالدليل املب�سط
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عنه قال :قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم( :ال تزال طائفة
من �أمتي على احلق ظاهرين لعدوهم قاهرين ال ي�ضرهم من
خالفهم وال ما �أ�صابهم من لأواء حتى ي�أتيهم �أم��ر اهلل وهم
كذلك) قالوا :يا ر�سول اهلل و�أي��ن ه��م؟ ق��ال( :ببيت املقد�س
و�أكناف بيت املقد�س).
 وروى �أحمد يف م�سنده عن ذي الأ�صابع ر�ضي اهلل عنه قال:قلت :قُلتُ يا ر�سول اهلل� ،إن اب ُتلِينا بالبقاء بعدك �أين ت�أمرنا؟
قال :عليك ببيت املقد�س ،فلعله �أن ين�ش�أ لك ذرية يَغدُون �إل
ذلك امل�سجد و َيرُوحون).
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القسم الثاني:

تاريخ امل�سجد الأق�صى املبارك
استعراض سريع لتاريخ األقصى

�أول مبنى يف مدينة القد�س:
امل�سجد الأق�صى املبارك:

�أول ما بني يف مدينة القد�س كان امل�سجد الأق�صى املبارك
وذلك قبل �أن يكون هناك �أي بناء �آخر يف املدينة �أو حتى قبل
�أن ت�ؤ�س�س .وذلك بعد �أربعني عام ًا من بناء الكعبة امل�شرفة،
وم�صداق ذلك ما ورد عن �أبي ذر ر�ضي اهلل عنه قال :قلت :يا
ر�سول اهلل� ،أي م�سجد و�ضع �أول؟ قال :امل�سجد احلرام .قلت:
ثم �أي؟ قال :ثم امل�سجد الأق�صى .قلت :كم كان بينهما؟ قال:
�أرب��ع��ون ،ثم ق��ال :حيثما �أدركتك ال�صالة ف�صل والأر���ض لك
م�سجد(.)1
� -1صحيح البخاري ج� ،4 :ص422 :
الدليل املب�سط
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الفرتة اليبو�سية:

كان اليبو�سيون من بطون العرب الأوائ��ل �أول جمموعة من
الب�شر قدمت لهذا املكان املبارك وا�ستوطنته للمرة الأوىل يف
التاريخ ،وذلك منذ �أكرث من �ستة �آالف عام.
�أما بقايا الآثار اليبو�سية يف املدينة املقد�سة ف�إنها ما تزال
باقية فيها ،حيث تظهر احلجارة اليبو�سية على �سبيل املثال
يف منطقة �سلوان اليوم والتي �أقيمت فيها �أول ن��واة ملدينة
القد�س.
احلكم الهك�سو�سي..
والفراعنة ..وحكم العمالقة:

تعر�ضت القد�س للغزو الهك�سو�سي الذي �ضمها �إبان اجتياح
الهك�سو�س مل�صر وال�شام ،ويف هذه الفرتة ظهر �سيدنا يعقوب
عليه ال�صالة وال�سالم بعد �سيدنا �إ�سحق عليه ال�صالة وال�سالم،
وظهر بنو �إ�سرائيل الذين ا�ستوطنوا جنوبي بادية النقب مع
يعقوب عليه ال�سالم �إىل �أن انتقلوا للحياة مع �سيدنا يو�سف عليه
ال�صالة وال�سالم يف م�صر ح�سب ما ن�ص القر�آن الكرمي (وقال
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ادخلوا م�صر �إن �شاء اهلل �آمنني).
وما �إن �ضعف الوجود الهك�سو�سي يف فل�سطني حتى خ�ضعت
املدينة املقد�سة كباقي مناطق فل�سطني �إىل �سلطة الفراعنة يف
م�صر.
ومع �ضعف قب�ضة مملكة الفراعنة يف م�صر ب�سبب التناحر
فيها على احلكم والتناحر العرقي بني بني �إ�سرائيل من جهة
وامل�صريني من جهة �أخرى �ضعف احلكم الفرعوين ،وظهر اجليل
اجلديد من �سكان مدينة القد�س والأر�ض املقد�سة من اليبو�سيني
والكنعانيني الفل�سطينيني ممن متيزوا بال�شدة والغلظة ،فحكموا
مناطق وا�سعة من الأر�ض املقد�سة مع مواالتهم املعلنة للفراعنة،
�إال �أن احلكم الذاتي �شبه امل�ستقل بد�أ يظهر يف املنطقة ،وه�ؤالء
هم الذين قال عنهم اهلل �سبحانه وتعاىل يف كتابه احلكيم على
ل�سان بني �إ�سرائيل} :قالوا يا مو�سى �إن فيها قوم ًا جبارين{
امل��ائ��دة ،22/وه���ؤالء القوم كانوا على �أ�شد االنحراف الديني
عن املنهج ال�صواب .وهنا ي�أتي دور التوجيه الرباين للمحررين
الأوائل لهذه الأر�ض املقد�سة� ،سيدنا مو�سى عليه و�سلم وقومه
امل�سلمني.
الدليل املب�سط
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�سيدنا مو�سى عليه ال�سالم
وحكم بني �إ�سرائيل:

�أر�سل اهلل عز وجل �سيدنا مو�سى عليه ال�صالة وال�سالم
�إىل فرعون وقومه وكان �أحد �أهم �أه��داف ر�سالته  -كما يبني
القر�آن الكرمي � -إخراج بني �إ�سرائيل من م�صر �إىل بيت املقد�س
لتحريرها من الكفر و�إقامة دين التوحيد فيها مرة �أخرى.
�إال �أن بني �إ�سرائيل رف�ضوا ذل��ك جبن ًا وخ��وف��اً ،فعوقبوا
بالتيه �أربعني �سنة حتى ظهر منهم جيل ي�ستحق حترير الأر�ض
املقد�سة ،وعمرانها ب�شرع اهلل تعاىل ،ليقودهم بعد ذلك �أحد
�أنبيائهم ويدخلهم الأر�ض املقد�سة.
ثم ي�أتي �سيدنا داود عليه ال�صالة وال�سالم فيفتح القد�س
اليبو�سية وي�ؤمن له �أهلها العرب ويعيدها �إىل الإ�سالم مرة
�أخرى فكان ذلك �أول فتح �إ�سالمي ملدينة القد�س يف التاريخ على
يد النبي داود عليه ال�صالة وال�سالم ،وحكم من بعده �سيدنا
�سليمان عليه ال�صالة وال�سالم الذي جدد بناء امل�سجد الأق�صى
املبارك بن�ص احلديث النبوي ال�شريف.
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البابليون والفر�س:

وبوفاة �سيدنا �سليمان عليه ال�سالم انتهى احلكم الفعلي لليهود
يف بيت املقد�س ،فبد�أ الف�ساد يظهر بجالء وو�ضوح ،حتى انق�ض
على القد�س امللك البابلي (نبوخذ ن�صر) ودم��ره��ا و�أح��رق
الأق�صى املبارك ودمر القد�س ،وما لبث الفر�س �أن متكنوا من
تدمري قوة البابليني ،وب�سطوا �سيطرتهم ونفوذهم على املنطقة.
اليونانيون والرومان..
وامل�سيح عليه ال�صالة وال�سالم:

وما لبث الإ�سكندر الأكرب �أن غزا املنطقة وب�سط نفوذه عليها
وعلى بيت املقد�س� .إال �أن وجود الإ�سكندر عموم ًا مل يكن طوي ًال
يف املنطقة ،فما لبثت الدولة اليونانية �أن تفككت وتق�سمت بعد
وفاة الإ�سكندر املقدوين ،ومل ينتظر الرومان كثري ًا بعد ظهور
ال�ضعف الوا�ضح يف اليونان ،ف�سيطروا على املنطقة وعلى املدينة
املقد�سة على يد قائدهم بومبي ،وحكموا مدينة القد�س ومنطقة
الأر���ض املقد�سة و�سكانها العرب معطني احلكم الديني على
املنطقة لبني �إ�سرائيل كونهم �أقلية �أعلنت والءها للرومان.
ويف ذلك الوقت ظهر �آل عمران الذين ا�صطفاهم اهلل عز
الدليل املب�سط
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وجل ،وهم عمران وزوجته ،من ثم كان منهما ابنتاهما ال�سيدة
مرمي عليها ال�سالم ،و�أختها ،وزوج �أختها النبي زكريا عليه
ال�سالم ،ونبت من هذه ال�شجرة الكرمية ابنا اخلالة ،النبيان
الكرميان :يحيى ،وعي�سى عليهما وعليهم �أجمعني �أطيب ال�صالة
وال�سالم ،وذلك يف �إنذار �أخري لليهود بالعودة �إىل اهلل قبل �أن
ت�سري عليهم �سنة اال�ستبدال وبدا وا�ضح ًا �أن اليهود ف�شلوا يف
هذا االمتحان يف قتلهم لزكريا ويحيى عليهما ال�صالة وال�سالم
وحماولة �صلب امل�سيح عليه ال�صالة وال�سالم.
وما �إن �صعد �سيدنا عي�سى عليه ال�صالة وال�سالم عام 33م
حتى ب��د�أت ب��وادر ال��ث��ورات واال�ضطرابات تظهر يف القد�س،
وقامت الثورة ال�شهرية عام 70م التي انتهت على يد القائد
الروماين تيط�س (الذي �أ�صبح �إمرباطور ًا فيما بعد) والذي قام
مبحا�صرة امل�سجد الأق�صى املبارك ومدينة القد�س ودمرها.
ثم �أقام الرومان عام 135م مدينة القد�س مرة �أخرى على يد
الإمرباطور هدريان ،ولكن ب�شكل خمتلف هذه املرة و�سموها
(�إيليا كابيتولينا)� ،إال �أنهم �أخرجوا حدود امل�سجد الأق�صى
املبارك من املدينة ،وبقي مهم ًال ومرتوك ًا �أر�ض ًا فارغ ًة ال �شيء
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فيها �إال ال�صخرة و�سط �أر�ض خواء.
البيزنطيون:

بعد امل�سيح عليه ال�سالم ب��ح��وايل ثالثمائة ع���ام� ،أعلن
الإم�براط��ور ال��روم��اين (ق�سطنطني) و�أم���ه امللكة (هيالنة)
اعتناقهما ال��دي��ان��ة الن�صرانية ،و�أ�صبحت القد�س مدينة
ن�صرانية ،وبنى ق�سطنطني و�أم��ه هيالنة الكثري من الأبنية
وال�شواهد التاريخية �أهمها كني�سة (القيامة) ،وبقي الأم��ر
كذلك حتى ُبعِث �سيد الب�شرية حممد �صلى اهلل عليه و�سلم،
ودخل امل�سجد الأق�صى املبارك ليلة الإ�سراء واملعراج.
الفتح الأول ....الإ�سراء واملعراج

بعد �سنوات عجاف من الظلم الذي عانى منه ر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و�سلم من كفر �أهل مكة ،وظلم �أهل الطائف ،ويف
عام احلزن �أذن اهلل عز وجل له �صلى اهلل عليه و�سلم لينطلق
من الأر���ض ال�ضيقة �إىل �سعة ال�سماء التي ا�ستقبلته يف ليلة
الإ�سراء واملعراج.
وكانت رحلة الإ�سراء كانت مبثابة ت�سليم للراية من جميع
الدليل املب�سط
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الأن��ب��ي��اء �إىل ر���س��ول اهلل حممد �صلى اهلل عليه و�سلم .وبعد
الهجرة �إىل املدينة املنورة ،وما �إن �أمَّن النبي �صلى اهلل عليه
و�سلم جانب مكة املكرمة حتى اجته بنظره الثاقب �إىل املنطقة
الثالثة من حيث الأهمية يف الإ�سالم� :إىل ال�شام ،وخا�صة قلبها
امل�سجد الأق�صى املبارك ،فرتاه ير�سل الر�سل هنا وهناك ،وجهز
جي�ش م�ؤتة ليكون �أول طالئع الفتح �إىل هناك ،ولريكز امل�سلمون
نظرهم على هذه املنطقة بعده عليه ال�صالة وال�سالم ،وما �إن
ا�ستقر الأمر للنبي عليه ال�صالة وال�سالم يف مكة املكرمة حتى
انطلق فور ًا �إىل ال�شام ،وخرج يف غزوة تبوك ،وما �إن عاد النبي
�صلى اهلل عليه و�سلم من تبوك حتى اقرتبت �ساعة وفاته عليه
ال�صالة وال�سالم ...ويف مر�ضه ال��ذي تويف فيه كان قد جهز
جي�ش �أ�سامة بن زيد ر�ضي اهلل عنه �إىل ال�شام .وتراه وهو يف
فرا�ش املوت يردد�( :أنفذوا بع�ض �أ�سامة) .فما �إن توىل �أبو بكر
ال�صديق اخلالفة حتى �أنفذ البعث �إىل الأر�ض املقد�سة.
الفتح العمري ..والع�صرالرا�شدي:

ما �إن انتهت ح��روب ال��ردة حتى �سري ال�صديق ر�ضي اهلل
عنه اجليو�ش لفتح ال�شام ،وت��ويف يف �أثناء ذل��ك .وت��وىل الأمر
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الفاروق عمر بن اخلطاب ر�ضي اهلل تعاىل عنه ،وت��راه ي�أتي
بنف�سه �إىل املدينة املقد�سة ليفتحها ،ويعطي لأهلها عهد الأمان
املعروف بالعهدة العمرية.و�صلى عمرامل�سجد الأق�صى املبارك
مع امل�سلمني ،ويف ذلك اليوم العظيم �أذن بالل بن رباح ر�ضي
اهلل عنه يف الأق�صى فكان �أول م�ؤذن يف امل�سجد الأق�صى املبارك
بعد �أن كان �أول م�ؤذن يف امل�سجد احلرام ويف امل�سجد النبوي
ال�شريف �أي�ضاً .بنى عمر ر�ضي اهلل عنه م�سجد ًا خ�شبي ًا يت�سع
حلوايل �ألف �شخ�ص يف �أر�ض الأق�صى ،وبقي �إىل زمن معاوية
بن �أبي �سفيان ر�ضي اهلل عنه.
الع�صر الأموي:

عند بداية اخلالفة الأموية على يد معاوية بن �أبي �سفيان
ب�سك �أول نقد يحمل ا�سم (�إيلياء) وهي
ر�ضي اهلل عنه ،قام ِّ
القد�س .كما قام بتجديد بناء اجلامع القبلي الذي بناه عمر بن
اخلطاب ر�ضي اهلل عنه على هيئة �أو�سع ،فبناه من احلجارة،
و�صار يف زمانه يت�سع حلوايل ثالثة �آالف م�صلٍّ .
وبعد ذلك جاء عبدامللك بن مروان ف�أمر بالبدء يف ت�شييد
وبناء جممع عظيم البناء يف امل�سجد الأق�صى املبارك ،وكان
الدليل املب�سط
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البدء يف البناء لقبة ال�صخرة امل�شرفة ،على اعتبار �أنها قبة
امل�سجد الأق�صى املبارك كله .ثم بد�أ ببناء اجلامع القبلي ولكنه
تويف �أثناء البناء ،ف�أمت البناء ابنه الوليد بن عبدامللك.
الع�صر العبا�سي والع�صر الفاطمي:

يف الفرتة العبا�سية متيزت القد�س با�ستقرارها عموم ًا
ودخول جمموعة من العلماء �إىل رحابها ،ودر�سوا ودرَّ�سوا يف
رح��اب م�سجدها الأق�صى امل��ب��ارك .وم��ن ه���ؤالء العلماء كان
الإمام البخاري والإمام م�سلم والإمام �أبو داود والإمام ال�شافعي
وغريهم من الأئمة الأعالم ،ويف الفرتة العبا�سية الثانية وقعت
القد�س حتت ال�صراع ال�سلجوقي الفاطمي ،حيث كان الفاطميون
يف م�صر ي�سيطرون حين ًا على املدينة املقد�سة ويف بع�ض الأحيان
تنتقل ال�سيطرة �إىل ال�سالجقة يف الأنا�ضول .ودب ال�ضعف يف
تلك الفرتات يف نفو�س امل�سلمني ودب ال�ضعف يف الأم��ة كلها،
حتى جاءت اللحظة احلا�سمة وبد�أت احلروب ال�صليبية.
االحتالل ال�صليبي:

�أعلن البابا �أورب��ان الثاين بداية احل��روب ال�صليبية ليبد�أ
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الزحف ال�صليبي �إىل دي��ار الإ���س�لام ،وك��ان على القد�س يف
تلك الفرتة �أمري فاطمي هو (افتخار الدولة) ،ويف عهده و�صل
ال�صليبيون �إىل القد�س بقيادة تانكرد وجودفري يف �شعبان من
�صيف عام 492هـ 1099 /م .وحا�صروا القد�س ح�صار ًا �شديد ًا
بعد �أن دخلها الآالف من امل�سلمني دفاع ًا عنها وطلب ًا للحماية� ،إال
�أن افتخار الدولة غادر املدينة و�سقطت بيد ال�صليبيني ،ووقعت
فيها مذبحة رهيبة راح �ضحيتها ع�شرات الآالف .واعتدوا على
الأق�صى فحولوا قبة ال�صخرة �إىل كني�سة ،وامل�صلى املرواين �إىل
�إ�سطبل ،وق�سموا اجلامع القبلي �إىل �أجزاء منها كني�سة وفندق
ومكاتب ،وبقي الأمر على ذلك �إىل �أن ا�ستيقظت الأمة و�سعت
نحو التحرير.
الدولة الزنكية:

كانت بداية التحرير مع امللك عماد الدين زنكي بن �آق �سنقر،
وكان �أعظم فتوحه فتح �إمارة (الرها) ال�صليبية يف �شمال بالد
ال�شام ،وا�ست�شهد عماد الدين رحمه اهلل �أثناء ح�صار قلعة
(جعرب) التابعة لأحد الأمراء امل�سلمني.
الدليل املب�سط
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فا�ستلم احلكم من بعده ابنه امللك العادل نور الدين حممود
بن زنكي ،فثبت �أركان احلكم ،وعمل على توحيد بالد ال�شام،
ثم انتقل �إىل توحيدها مع م�صر ،و�أر�سل لهذه املهمة �أ�سد الدين
�شريكوه وابن �أخيه �صالح الدين يو�سف بن �أيوب رحمهما اهلل.
ف�أنهيا حكم اخلالفة الفاطمية ،وثم �ضم م�صر �إىل ال�شام يف
دولة واح��دة .وبات حلم فتح بيت املقد�س قريب املنال ،ولكنه
تويف يف دم�شق قبل �أن يتمكن من ذلك.
الدولة الأيوبية:

�شاء اهلل عز وجل �أن ي�ستلم احلكم ال�سلطان النا�صر �صالح
الدين يو�سف بن �أيوب رحمه اهلل بعد نور الدين ،فعمل على �إمتام
املهمة والعمل لأجل التحرير ،وهذا ما كان بحمد اهلل بعد �أن
ا�ستدرج ال�صليبيني �إىل وقعة كربى هي معركة حطني التاريخية،
وحطم قوتهم هناك نهائي ًا قبل �أن ينطلق لفتح القد�س .وفتحت
املدينة يف يوم اجلمعة ال�سابع والع�شرين من �شهر رجب الكرمي،
املوافق لذكرى ليلة الإ�سراء واملعراج اجلليلة كما يرى بع�ض
العلماء ،لتكون تذكرة وخري ًا من اهلل تعاىل لهذه الأمة امل�سلمة.
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و�صلى ال�سلطان رحمه اهلل �صالة اجلمعة الأوىل بعد الفتح
يف م�سجد قبة ال�صخرة امل�شرفة ،وطهر الأق�صى و�أزال ما �أحدثه
ال�صليبيون باجلامع القبلي وقبة ال�صخرة وغريها من الأماكن،
و�أع��اد للم�سجد روعته وبهاءه ،ثم مت ا�ستقدام رمز الن�صر،
منرب نور الدين زنكي الذي �صنع يف حلب� ،إىل امل�سجد الأق�صى
املبارك ،فن�صب فيه ،وبقي �إىل �أن �أحرقه املتطرف ال�صهيوين
(ديني�س مايكل روهان) يف 1969/8/21م ،وتويف ال�سلطان بعد
ذلك ب�سنوات قليلة.
وبعد وفاة ال�سلطان النا�صر �صالح الدين دب اخلالف بني
قادته على تويل �أم��ور ال�سلطنة ،وكان لذلك الأم��ر �أكرب الأثر
على تردي الأو�ضاع عموماً ،وخا�صة فيما يتعلق مبدينة القد�س،
وذلك على يد (امللك الكامل حممد بن امللك العادل �سيف الدين
بن �أبي بكر بن �أيوب) الذي �سلم القد�س �إىل ال�صليبيني مرة
�أخرى! وبقي الأمر كذلك حتى قام امللك النا�صر داود ابن امللك
املعظم عي�سى �صاحب الأردن والكرك بطرد ال�صليبيني من
القد�س عام  637هـ ،ولكنه ما لبث �أن �أف�سد هذا الإجناز ف�سلم
املدينة لل�صليبيني مرة �أخرى عام 638هـ.
الدليل املب�سط
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وبقي الأمر كذلك �إىل عام 643هـ ،حيث قام امللك ال�صالح
جنم الدين �أي��وب بن امللك الكامل حممد بن �أب��ي بكر امللك
العادل ابن �أيوب �أبو الفتوح جنم الدين ،امللقب بامللك ال�صالح
جنم الدين �أيوب� ،سلطان م�صر ،وا�ستعان ب�أهل م�صر وح�شد
جي�ش ًا من املماليك ومن �أهايل املنطقة وال�شام و�سار �إىل ال�شام
ففتح بيت املقد�س يف ذلك العام وطرد منها ال�صليبيني وا�سرتد
القد�س نهائي ًا حلوزة امل�سلمني.
الع�صر اململوكي:

ميتد الع�صر اململوكي يف القد�س منذ عام 922 – 648هـ� ،أي
حوايل  270عام ًا ازدهرت فيها احلركة الثقافية والعمرانية يف
املدينة املقد�سة وتو�سعت احلركة العمرانية ب�شكل كبري يف �أيام
املماليك يف القد�س وامل�سجد الأق�صى املبارك ،وبقيت كذلك
�إىل فرتة ال�ضعف التي بد�أت تعرتي الدولة اململوكية بعد وفاة
ال�سلطان امللك الأ�شرف قايتباي عام  901هـ ،وانت�شرت فيها
ال�ضرائب الكثرية التي �ضاق بها العامة ب�شدة حتى عام 922هـ،
عندما �سلمت القد�س مفاتيح قيادتها طواعي ًة لل�سلطان العثماين
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�سليم مع �أخواتها من مدن ال�شام ،وبالتايل بد�أ ع�صر جديد يف
املدينة املقد�سة هو الع�صر العثماين.
الع�صر العثماين:

ب��د�أ الع�صر العثماين يف القد�س قبل �أن تنقر�ض الدولة
اململوكية ،فالقد�س كانت من املدن الأوىل يف ال�شام التي حكمها
العثمانيون عند و�صولهم �إىل املنطقة.
ومتيز الع�صر العثماين با�ستمرار حركة البناء الن�شيطة يف
القد�س ،كما متيز بظهور �أنواع من التطور االجتماعي والفني
العثماين وانت�شارها بكرثة يف املدينة .ومن �أ�شهر ال�سالطني
يف الع�صر العثماين ال�سـ ّلطان �سـليمان القانوين (  969هـ /
وخا�صة اجلهة
ّ
رم معظم امل�سجد الأق�صى
1561م) الذي مّ
اجلنوبيّة منه ،كما قام ال�سلطان رحمه اهلل بتجديد بناء �سور
املدينة املقد�سة وه��و ال�سور ال��ذي ما زال ظاهر ًا �إىل الآن،
وهو �سور القد�س الذي نراه اليوم .ثمّ جـاء يف نهاية الدولة
العثمانية الدّور اجلليل املعروف لل�سّ لطان عبد احلميد الثّاين
1876 - 1293م وال��ذي رف�ض (كما يعرف اجلميع) ت�سليم
الدليل املب�سط
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املدينة والأر�ض املقد�سة لليهود �أو ال�سماح لليهود باال�ستيطان
يف فل�سطني.
االحتالل الربيطاين
ودور املجل�س الإ�سالمي الأعلى:

بعد انحدار الأمة خا�صة يف نهاية القرن التا�سع ع�شر �شاء
اهلل لهذه املدينة املقد�سة �أن تقع حتت االحتالل مرة �أخرى
ولكن ه��ذه امل��رة على يد الربيطانيني ،الذين دخلوا املدينة
املقد�سة حمتلني عام 1917م ،وذلك بقيادة اجلرنال (�ألنبي).
�إال �أن هذا الع�صر (ع�صر االحتالل الربيطاين) �شهد يف نف�س
الوقت قيام (املجل�س الإ�سالمي الأعلى) بقيادة احلاج (�أمني
احل�سيني) رحمه اهلل تعاىل ،الذي رمم الأق�صى وحافظ عليه
وقاوم الوجود الربيطاين.
االحتالل ال�صهيوين
لغربي مدينة القد�س عام :1948

وهنا بد�أت بوادر احتالل جديد وغزو �آخر من نوع خمتلف!
هو الغزو ال�صهيوين الذين مهد لهم الربيطانيون �أف�ضل و�أح�سن
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متهيد الحتالل املدينة املقد�سة ،حتى �سلموهم البالد والعباد
عام 1948م ،وقامت املذابح والباليا يف القد�س حتى �سقط
اجلزء الغربي من مدينة القد�س كام ًال بيد ال�صهاينة ،وكاد
ه�ؤالء ي�سيطرون على كامل املدينة� .إال �أن االحتالل ال�صهيوين
يف ذلك العام وقف عند �أ�سوار القد�س يف اجلانب ال�شرقي من
املدينة ،ومت �ضم الق�سم ال�شرقي من املدينة املقد�سة �إىل �شرق
الأردن ليبد�أ فيها احلكم الأردين الذي ا�ستمر منذ عام 1948م
 1967م� ،أي ملدة � 19سنة ،وكان هناك عدة ترميمات �أردنيةيف امل�سجد الأق�صى املبارك خالل تلك الفرتة.
االحتالل ال�صهيوين
ل�شرقي مدينة القد�س عام 1967م:

دخ��ل ال�صهاينة اجل��زء ال�شرقي من املدينة املقد�سة يوم
1967/6/7م بزعامة مو�شيه داي��ان وزير الدفاع الإ�سرائيلي
يومها ،و�أحد كبار قادته� :إ�سحق رابني ،وقاموا برفع علمهم فوق
قبة ال�صخرة امل�شرفة ،وبقيت القد�س مغلقة والأق�صى مغلق ًا
له�ؤالء �أ�سبوعاً ،حتى قامت قوات االحتالل ال�صهيوين بت�سليم
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امل�سجد �إىل دائرة الأوقاف الإ�سالمية الأردنية مرة �أخرى خوف ًا
من ردة الفعل الإ�سالمية ،كما مت تدمري حارة املغاربة بالكامل
وت�سويتها بالأر�ض لت�صبح �ساحة للمبكى كما ي�سمونها.
ولعل �أحد �أهم الأحداث امل�ؤملة التي مرت على مدينة القد�س
وامل�سجد الأق�صى املبارك �إ�ضافة للمجازر ال�صهيونية الكثرية
فيه جرمية احلريق امل�ش�ؤوم يوم 1969/8/21م والتي ارتكبها
ال�صهيوين الأ�سرتايل املتطرف (ديني�س مايكل روهان) ،والتي
�أتت على منرب نور الدين حممود زنكي رحمه اهلل تعاىل ،والذي
كان موجود ًا يف اجلامع القبلي .وال يتوقف الأمر عند احلفريات
التي جتريها �سلطات االحتالل يف حميط وحتت �أ�سوار امل�سجد
الأق�صى امل��ب��ارك بالكامل ،فاحلفريات ال تقع (كما يتخيل
البع�ض) حتت اجلامع القبلي فقط ،بل �إنها متتد يف كل مكان
حتت كامل م�ساحة امل�سجد الأق�صى املبارك وحتت كامل �أ�سواره
اجلليلة يف حماولة مل�سح معامله بالكامل عن وجه الأر���ض �إن
ا�ستطاعوا �إىل ذلك �سبيالً.
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القسم الثالث:

الأق�صى عند غري امل�سلمني
اليهود والقد�س:

يعترب اليهود �أنف�سهم املالكني ال��وارث�ين ملدينة القد�س
باعتبارها �أقد�س البقاع على وجه الأر�ض يف نظرهم ،ويعتربونها
عا�صمة ملكهم �إىل الأبد ،ويرتكزون يف هذا على الوعد املزعوم
م��ن اهلل ع��ز وج��ل �إىل �إب��راه��ي��م علبه ال�صالة وال�سالم ب���أن
يعطي هذه الأر�ض لن�سله ،لكن القد�س تكاد ال تذكر يف التوراة
بني �إبراهيم عليه ال�سالم وداود عليه ال�سالم �إال قلي ًال جداً،
وبالن�سبة لداود عليه ال�سالم ف�إن التوراة تذكر �أنه دخل القد�س
فاحت ًا بعد فرتة طويلة من دخول اليهود �إىل الأر�ض املقد�سة،
وقبل ذلك تذكر التوراة �أنه كان يحكم يف حربون ،وبالتايل ف�إن
عالقة اليهود مع مدينة اخلليل يعدونها يف عقيدتهم قوية جد ًا
و�أقدم من عالقتهم بالقد�س ،لأن مدينة اخلليل �أو (حربون)
هي مدفن �إبراهيم عليه ال�سالم وهي ملك داود عليه ال�سالم
الدليل املب�سط
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قبل احتالل القد�س (وه��و ما يف�سر لنا �إ�صرار اليهود اليوم
على الوجود يف اخلليل بالذات دون �أي منطقة �أخرى يف ال�ضفة
ومهما كان الثمن) .وي�أتي دخول مدينة (�أور�شليم) عند اليهود
يف التوراة يف فرتة مت�أخرة من دخولهم الأر�ض املقد�سة .وذلك
على يد (داود) عليه ال�سالم ،الذي ال يعرتف اليهود بنبوته ال
هو وال ابنه �سليمان عليهما ال�سالم ،بل يعرتفون فقط ب�أنهما
جمرد ملكني عظيمني من ملوك اليهود ولي�سا من الأنبياء .ويف
احلقيقة ف�إن هذا املنطق يثري الكثري من الت�سا�ؤالت يف ق�ضية
عالقة اليهود مبا ي�سمى (املعبد) الذي تزعم التوراة �أن بانيه
هو (امللك �سليمان) الذي هو يف نظرها لي�س نبياً� .إذن فعالقة
اليهود بالقد�س بناء على توراتهم م�ستحدثة عموماً ،ولي�ست
را�سخة قدمية ،وي�أتي ذلك بعد حوايل � 403سنوات من دخولهم
الأر�ض املقد�سة ،وبيان ذلك:
ماذا بالن�سبة للأق�صى؟؟

رمبا يفاج�أ الكثري حني نذكر لهم �أنه ال يوجد لدى اليهود يف
عقيدتهم ولغتهم وكتبهم �شيء ا�سمه (هيكل)! وال يعرفون هذه
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الكلمة ،و�إمنا هم ي�ؤمنون ب�شيء ا�سمه (بيت هاميكدا�ش) وباللغة
العربية تكتب( :בית המקדש) ومعنى هذه الكلمة احلريف هو:
(بيت املَقدِ �س)! وهو اال�سم املعروف لدينا يف �أحاديث النبي
عليه ال�سالم لو�صف امل�سجد الأق�صى املبارك!!..
و�أما كلمة (هيكل) فقد جاءت عن طريق الرتجمة من اللغة
الإجنليزية ،حيث �أن اللغة الإجنليزية مل ت�ستطيع �أن ترتجم كلمة
(בית המקדש) العربية حرفي ًا فرتجمتها �إىل (� )TEMPLEأي
(معبد) ،ولكنها نقلت �إىل اللغة العربية بن�ص (هيكل) لأنه �أقرب
معنى تدل عليه كلمة  ،Templeوهكذا دخلت كلمة (الهيكل) �إىل
لغتنا !!..وهو خط�أ يف اال�ستدالل وا�ستق�صاء املعلومة ،وهنا �أحب
�أن �أنبه �إىل �أهمية �أنه يجب علينا كم�سلمني م�ستق�صيني للحقيقة
املو�ضوعية �أن ننقل املعلومة دائم ًا من امل�صدر الأ�صلي لها ،ومل
ولن نعجز عن ذلك ب�إذن اهلل رب العاملني ،ولذلك ف�إننا منيل �إىل
ا�ستخدام كلمة (معبد) �أكرث من كلمة (هيكل) ،ولكننا ال نرى
من اخلط�أ ذكر كلمة (هيكل) بالطبع ب�صفته تعبري ًا �ساد وانت�شر
ا�ستخدامه ،و�إمنا نبحث دائم ًا عن الأ�صوب والأ�صح علمياً ،وهو
الأ�صل يف الباحث يف �أي من العلوم ال �سيما عند درا�سة امل�سجد
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الأق�صى املبارك.
على �أننا يجب �أن ننتبه �إىل حديث ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�سلم الوا�ضح ال�صريح يف م�سند الإمام الن�سائي :عَ نْ عَ بْدِ اللهَّ ِ
بْنِ عَ مْرٍ و عَ نْ رَ�سُ ولِ اللهَّ ِ �َ -صلَّى الل عَ َل ْي ِه وَ�سَ لَّمَ � -أَنَّ �سُ َل ْيمَانَ
بْنَ دَا ُو َد ـ َ�صلَّى اللهَّ عَ َل ْي ِه وَ�سَ لَّمَ ـ لمَ َّا َبنَى َبيْتَ المْ َقْدِ ِ�س �سَ �أَلَ اللهَّ َ
لل عَ َّز وَجَ َّل حُ ْكمًا ي َُ�صاد ُِف حُ ْك َم ُه
عَ َّز وَجَ لَّ خال ًال ثَال َثةً� :سَ �أَلَ ا َ
َف�أُو ِت َيهُ ،وَ�سَ �أَلَ اللهَّ َ عَ َّز وَجَ لَّ ُم ْلكًا ال َي ْن َبغِي لأَحَ دٍ مِ نْ َبعْدِ ِه َف�أُو ِت َيهُ،
وَ�سَ أَ�لَ اللهَّ َ عَ َّز وَجَ َّل حِ َني َف َر َغ مِ نْ ِبنَا ِء الَ�سْ جِ دِ �أَنْ ال َي�أْ ِت َي ُه �أَحَ ٌد ال
ال�صال ُة فِي ِه �أَنْ يُخْ رِ جَ ُه مِ نْ خَ طِ ي َئ ِت ِه َك َيوْمِ َولَدَ ْت ُه �أُ ُّم ُه
َي ْن َه ُز ُه �إِال َّ
(ورواه ابن ماجه �أي�ضاً) .ومن هنا ف�إننا نقول:
ال ن�شك �أب��د ًا �أن �سيدنا �سليمان بن داود عليهما ال�صالة
وال�سالم قد �أع��اد بناء امل�سجد الأق�صى املبارك و�شيده بناء
جتديد وترميم من جديد ،وبناه بهيئة عظيمة تتنا�سب وعظمة
ملكه املبارك ونبوته ال�شريفة ،وهذا ما ال ن�شك فيه لأنه جاء
من نبينا �صلى اهلل عليه و�سلم� ،أما اخلالف بيننا وبني ه�ؤالء
فهو يف ماهية املكان الذي بناه �سليمان عليه ال�سالم ،هل هو
(م�سجد)؟ �أم (معبد ليهوه �إله اليهود اخلا�ص املزعوم)؟؟!!!
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والواقع �أننا نحرتم �سليمان عليه ال�سالم �أكرث من اليهود الذين
يقد�سونه كملك وال يعرتفون له حتى بالنبوة ،و�أما نحن فن�ؤمن
ب�أنه عليه ال�سالم قد بنى الأق�صى املبارك على هيئة ح�سنة
عظيمة جليلة .كما �أننا ن�ؤمن �أن بناءه عليه ال�سالم للأق�صى
كان بناء ترميم وجتديد ،ال بناء ا�ستحداث وابتداء .وعليه ف�إن
قول اليهود م��ردود عليهم ،و�سليمان منا ال منهم ،نحن �أوىل
و�أحق به منهم ،ويكفيهم �أن توراتهم املحرفة مل تذكر �شيئ ًا عن
مكان ذلك الهيكل املزعوم لهم ،ونحن دلنا ر�سول اهلل �صلى اهلل
عليه و�سلم على احلقيقة يف ماهية هذا البناء و�أين وماذا كان
بال�ضبط.
�إذن ..فل ُنعِد ترتيب الق�ضية:

�إذن ،فالق�ضية وامل�شكلة الأ�سا�سية بيننا وبني اليهود تعود �إىل
م�س�ألة املبد�أ ،وهو (ما الذي بناه �سليمان عليه ال�سالم ،و�إىل �أي
الفريقني ينت�سب؟) و(هل بنا�ؤه للأق�صى هو بناء ترميم �أو بناء
ابتداء؟)
�أما ال�س�ؤال الثاين فقد متت الإجابة عليه عند احلديث عن
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بناء امل�سجد الأق�صى املبارك لأول مرة ،و�أم��ا ال�س�ؤال الأول،
ف�إجابته �أن �سليمان عليه ال�سالم بنى (بيت املقد�س) �أي امل�سجد
الأق�صى املبارك وذلك بناء على تعاليم �شريعته عليه ال�صالة
وال�سالم ،وكان بناء عظيم ًا فخم ًا �ضخم ًا بالت�أكيد قيا�س ًا على
عظمة وفخامة ملكه عليه ال�صالة وال�سالم ،ولكنه مل يكن
معبد ًا لعبادة غري اهلل ،و�إمنا كان م�سجد ًا لعبادة اهلل تعاىل،
و�أتباعه احلقيقيون يف تلك الفرتة عليه ال�صالة وال�سالم كانوا
�أي�ض ًا م�سلمني �صاحلني ،ولكن طال عليهم الأمد فق�ست قلوبهم
وكفروا فعاقبهم اهلل تعاىل ب�سنة اال�ستبدال ،وا�ستبدل بهم الأمة
اخلامتة.
هذا هو جممل ومناق�شة عقيدة اليهود يف امل�سجد الأق�صى
املبارك ومدينة القد�س ،ب�سطناها ب�شكل مب�سط مبا يتنا�سب مع
طبيعة هذا الكتيب ال�صغري املب�سط.
الن�صارى والأق�صى:

يتعلق الأمر بالن�سبة للديانة الن�صرانية يف مدينة القد�س
بق�صة ال�صلب والفداء وهي جوهر الديانة الن�صرانية ،ولذلك
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جند �أن امل�سجد الأق�صى املبارك ال يعترب بالن�سبة لهم مهم ًا
ك�أهمية كني�سة القيامة �أو كني�سة املهد ،وال يعدو كونه تذكار ًا من
العهد القدمي ،و�شاهد ًا على �صدق نبوءة التدمري الواردة على
ل�سان امل�سيح يف الإجنيل ،والتي حتققت فع ًال على يد الرومان:
(�سيجيء زمان يحيط بك �أع��دا�ؤك باملتاري�س ويحا�صرونك،
ويطبقون عليك من كل جهة ،ويهدمونك على �أبنائك الذين هم
فيك ،وال يرتكون فيك حجر ًا على حجر ،لأنك ما عرفت زمان
جميء اهلل خلال�صك) لوقا .44-43 :19
وال تختلف الديانة الن�صرانية كثري ًا يف نظرتها للأق�صى
املبارك عن اليهود ،فهي ت�ؤمن بالعهد القدمي (التوراة) كما
هي ،وال يختلف الن�صارى مع اليهود يف �شيء فيها ،ولكن نقطة
اخل�لاف اجلوهرية بينهم وبني اليهود هي �أنهم يعتربون �أن
امل�سيح ظهر بالفعل ،و�أنه قتل �صلب ًا و�أنه �سيعود يف �آخر الزمان
للمرة الثانية ،وهنا تظهر اخلالفات بني الطوائف الن�صرانية
املختلفة ،فبع�ض الطوائف الإجنيلية املتع�صبة اليوم لدولة
االح��ت�لال يف فل�سطني (ومنهم على �سبيل امل��ث��ال م��ا ي�سمى
باملحافظني اجلدد يف �أمريكا) ينا�صرون االحتالل ال�صهيوين
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لأنهم ي�ؤمنون ب�أن جميء امل�سيح للمرة الثانية �سيكون بعد بناء
املعبد للمرة الثالثة كما يدعي اليهود ،وه���ؤالء ي�ؤمنون مبنطق
اليهود يف رف�����ض االع�ت�راف بالبناء الثالث للمعبد على يد
هريودو�س.
وكما قلنا ،ف�إن هذا الأمر خمتلف عليه بني طوائف الن�صارى
املختلفة ،ولكنا نتكلم هنا عن بع�ض الن�صارى املحدثني يف �أيامنا
احلالية ،خا�صة املت�صهينني الذين يهمهم دعم الوجود اليهودي
يف املدينة املقد�سة بكل قوة� .إذن فالفريقان مبجموعهما متفقان
على �أن املعبد الثالث يجب �أن يبنى مكان الأق�صى املبارك.
والفرق بينهما �أن اليهود ي�ؤمنون ب�أن نزول امل�سيح �سيكون للمرة
الأوىل ،والن�صارى املت�صهينون عموم ًا ي�ؤمنون ب�أن نزوله �سيكون
للمرة الثانية.
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خامتة
وهكذا يف جولة �سريعة يف رحاب الأق�صى املبارك ،تبني لنا ما
لهذا امل�سجد اجلليل من مكانة ..فال عجب �أن يكون ثالث مكان
مقد�س يف الإ�سالم ،وال غرابة �أن تقتتل عليه الأمم كلها ،وال غرو
يف �أن يكون هو املمثل للإن�سانية جمعاء يف ثالثية العالقات التي
حتكم احلياة الب�شرية.
�إن مدينة القد�س ميزان العدل على الأر���ض ،وميزان قوة
الأمم وميزان قربنا من ربنا �سبحانه وتعاىل وتطبيق �أوام��ره
واالنتهاء عن نواهيه .وواجبنا جتاه مدينتنا الغالية �أن نحفظها
كما �أمرنا رب العزة �سبحانه وتعاىل� .أن نحفظها يف �أذهاننا
�أوالً ،ويف �أبنائنا ثانياً ..ونحررها مما اعرتاها من �أذى ب�سبب
االحتالل الغا�شم الذي مل يكن ليحدث لوال ابتعادنا عن املنهج
العدل الذي �أمرنا اهلل عز وجل به ووجهنا �إليه .ولذلك فاحلل لن
يكون �أبد ًا حتى نعود �إىل مبادئنا التي فتحنا بها القد�س مرتني:
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مرتني فتح ًا كبري ًا عظيم ًا جلي ًال على يد �أ�صحاب النبي �صلى
اهلل عليه و�سلم ،ومرة فتح ًا �ضربت به كل الأمم �أروع الأمثلة على
يد املجاهدين الأجالء عماد الدين ونور الدين و�صالح الدين.
و�سيكون الفتح الثالث يقين ًا قريب ًا ب�إذن اهلل رب العاملني على يد
جماهدين يفهمون مدينة القد�س ويفهمون طبيعتها وحقيقتها
ودورها بني الأمم.
وما دام الفتح اليقيني الثالث قريب ًا وعلى و�شك التحقق ف�إن
دورنا �أن نعمل على �أن نكون جزء ًا من هذا الفتح الكبري اجلليل،
فوعد اهلل عز وج��ل حق و�أم��ره �صد ٌق يقنيٌ ،وم��ا علينا �إال �أن
نختار لأنف�سنا �أن نكون �ضمن من ن�صروا اهلل عز وجل بقلوبهم
و�أنف�سهم و�أموالهم و�أوقاتهم ،لعل اهلل عز وجل يتقبلنا لديه
فيكرمنا ب�أن نكون ممن اختارهم لتنفيذ �أمره ووعده احلق يوم
فتح بيت املقد�س( :ويقولون متى هو؟ قل ع�سى �أن يكون قريباً).
و�آخر دعوانا �أن احلمد هلل رب العاملني.
ثم �سبحوا معنا رب ًا هادي ًا ون�صري ًا
عبداهلل معروف عمر
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الـمـ�صـادر والـمراجع

امل�صادر واملراجع العربية:
 ابن الأثري ،علي بن �أبي الكرم حممد بن حممد ال�شيباين،الكامل يف التاريخ ،حتقيق� :أبي الفداء عبداهلل القا�ضي (لبنان -
بريوت :دار الكتب العلمية ،الطبعة الثالثة)1998 ،
 ابن حنبل ،الإمام �أحمد ،امل�سند ،حتقيق� :أحمد حممد �شاكروحمزة �أحمد الزين (م�صر  -القاهرة :دار احلديث ،الطبعة
الأوىل)1995 ،
 ابن خلدون ،عبدالرحمن ،تاريخ ابن خلدون امل�سمى كتابالعرب ودي��وان املبتد�أ واخل�بر يف �أي��ام ال�ع��رب والعجم والرببر
ومن عا�صرهم من ذوي ال�سلطان الأكرب ،حتقيق :تركي فرحان
امل�صطفى (لبنان  -بريوت :دار �إحياء الرتاث العربي ،الطبعة
الأوىل)1999 ،
 اب��ن ع�ساكر ،علي ب��ن احل�سن ب��ن هبة اهلل ب��ن عبداهللال�شافعي ،تاريخ مدينة دم�شق ،حتقيق :حمب الدين �أبي �سعيد
عمر بن عرامة العمروي (لبنان  -بريوت :دار الفكر)1995 ،
 ابن ماجه ،حممد بن يزيد� ،سنن ابن ماجه (ليختن�شتاين -الدليل املب�سط
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فدوز :جمعية املكنز الإ�سالمي)2000 ،
 ابن ه�شام� ،سرية النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ،حتقيق:حممد حميي الدين عبداحلميد (م�صر  -القاهرة :دار الطالئع،
)2005
 �أبو �شامة� ،شهاب الدين عبدالرحمن بن �إ�سماعيل ،كتابالرو�ضتني يف �أخ�ب��ار الدولتني النورية وال�صالحية ،حتقيق:
�إبراهيم �شم�س الدين (لبنان  -بريوت :دار الكتب العلمية ،الطبعة
الأوىل)2002 ،
 ال���ب���خ���اري ،حم��م��د ب���ن �إ���س��م��اع��ي��ل� � ،ص �ح �ي��ح ال �ب �خ��اري(ليختن�شتاين  -فدوز :جمعية املكنز الإ�سالمي)2000 ،
 ال�سيوطي� ،شم�س الدين حممد بن �شهاب الدين �أحمدب��ن علي ،كتاب �إحت ��اف الأخ���ص��ا يف ف�ضائل امل�سجد الأق���ص��ى
(خمطوطة� ،صورة عن املخطوطة من مركز جمعة املاجد للثقافة
والرتاث ،دبي)
 ���ش��راب ،حم��م��د حم��م��د ح�����س��ن ،ب �ي��ت امل �ق��د���س وامل���س�ج��دالأق�صى :درا�سة تاريخية موثقة (�سوريا  -دم�شق :دار القلم،
الطبعة الأوىل)1994 ،
 -العليمي ،جم�ير ال��دي��ن ،الأن ����س اجل�ل�ي��ل ب�ت��اري��خ القد�س
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واخلليل ،حتقيق :عدنان �أبو تبانة وحممود الكعابنة (الأردن -
عمان :مكتبة دندي�س ،الطبعة الأوىل)1999 ،
 العمد ،عبدالرحيم حممد جعفر ،مكانة امل�سجد الأق�صىيف العقيدة الإ�سالمية :درا�سة حتليلية (الأردن  -عمان :ر�سالة
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الإ�سراء واملعراج» لنور الدين الأجهوري (لبنان  -ب�يروت :دار
الكتب العلمية ،الطبعة الأوىل)2003 ،
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امل�صادر الإلكرتونية:

ب��ك�يرات ،ناجح داود ،دم��وع على �أع��م��دة الأق�صى ،حلقات
من�شورة يف موقع (�أق�صانا):
http://www.ouraqsa.com/?action=references&id=30

موقع (�أق�صانا)
موقع (�أخوات من �أجل الأق�صى):

http://www.ouraqsa.com
http://www.foraqsa.com

50

الدليل املب�سط

الفهر�س
م��ق��دم��ة5.....................................................................................................
�أوالً :امل��ف��ه��وم7...........................................................................................
ثانياً :الت�سمية8..........................................................................................
ثالثاً :املوقع وامل�ساحة8...........................................................................
ال�صخرة امل�شرفة9..................................................................................
ت�سمية الأق�صى املبارك (احل��رم10....................................................
 -3الف�ضائل والعالقة مع امل�ساجد الأخرى12....................................
امل�سجد الأق�صى املبارك يف ال�سُ نّة النبوية ال�شريفة14.................
الق�سم الثاين:تاريخ امل�سجد الأق�صى املبارك17.......................
الفرتة اليبو�سية18..................................................................................
احلكم الهك�سو�سي ..والفراعنة ..وحكم العمالقة18.....................
�سيدنا مو�سى عليه ال�سالم وحكم بني �إ�سرائيل20.........................
البابليون والفر�س21...............................................................................
اليونانيون والرومان ..وامل�سيح عليه ال�صالة وال�سالم21..............
البيزنطيون23..........................................................................................
الدليل املب�سط

51

الفتح الأول ....الإ�سراء واملعراج23...................................................
الفتح العمري ..والع�صرالرا�شدي24.................................................
الع�صر الأم��وي25.....................................................................................
الع�صر العبا�سي والع�صر الفاطمي26...............................................
االحتالل ال�صليبي26..............................................................................
الدولة الزنكية27....................................................................................
الدولة الأيوبية28.....................................................................................
الع�صر اململوكي30...................................................................................
الع�صر العثماين31..................................................................................
االحتالل الربيطاين ودور املجل�س الإ�سالمي الأعلى32.................
االحتالل ال�صهيوين لغربي مدينة القد�س32..................................
االحتالل ال�صهيوين ل�شرقي مدينة القد�س33.................................
الق�سم الثالث :الأق�صى عند غري امل�سلمني35..............................
ماذا بالن�سبة للأق�صى؟36..................................................................
ل ُنعِد ترتيب الق�ضية39...........................................................................
الن�صارى والأق�صى40...........................................................................
خامتة43.....................................................................................................

52

الدليل املب�سط

