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تُ َع ـ ُّد ال ُقــدس مــن أقــدم مــدن العا َلــم لتاريخهــا العريــق ومــا فيهــا مــن أماكــن مقدســة ،وهــي
مركــز ذو أهميــة عظيمــة للإ ســلام واليهوديــة والمســيحية .وتحمــل هــذه المدينــة فــي صفحــات
تاريخهــا آثــار كثيــر مــن الأنبيــاء ،وتضــم بيــن جنباتهــا أماكــن تُ َع ـ ُّد مقدســة لليهــود والمســيحيين،
ولهــا فــي قلــوب المســلمين مكانــة مرموقــة ،فهــي ِقبلتهــم الأولــى ،وفيهــا يقــع المســجد الأقصــى/
الحــرم الشــريف علــى مســاحة كبيــرة تبلــغ  ١٤٤دون ًمــا تضــم كثي ـ ًرا مــن المبانــي المقدســة لــدى
المســلمين مثــل الجامــع ال ِقبلــي وقبــة الصخــرة .وهــذا يعنــي أن أهميــة القــدس للمســلمين كأهميتــه
لليهــود والمســيحيين ،لا بــل هــي عنــد المســلمين مدينــة مقد ََّســة .واســم القــدس أو بيــت المقــدس
مــن القداســة وال َبركــة والطهــارة ،مدين ـ ٌة تحمــل فــي أرجائهــا آثــا ًرا مــن الفاتحيــن والــدول الكبــرى
التــي ُٔاقي َمــت فيهــا علــى مــدى التاريــخ الإ ســلامي .وقــد عاشــت المدينــ ُة فــي ســلام وســكينة
وتســامح مــذ ضمهــا ســيدنا عمــر رضــي اللــه عنــه إلــى ديــار الإ ســلام ،وليــس بخفــي علــى أحــد
حقيقــة أن هــذه المدينــة تحتــاج إلــى الســلام مــرة أخــرى أكثــر مــن أي وقــت مضــى.

إن غايــة وق ِفنــا وضـ ُـع حجــر الأســاس لتنشــئة علمــاء مم َّيزيــن فــي علــوم الدنيــا والآخــرة يقــودون
المجتمــع ،و إيصــالُ مجتمعنــا والإ نســانية إلــى مســتقبل مشــرق تســود فيــه الأخـ َّوة والعدالــة ،وذلــك
باســتعمال جميــع طاقــات الوقــف وقدراتــه .وقــد حققنــا إنجــازات عظيمــة حتــى الآن فــي هــذا
الطريــق الــذي ســرنا فيــه وشــعارنا قــول» :رتبــة العلــم أعلــى الرتــب« .وبنينــا مؤسســات تُقــام فيــه
أنشــطة علميــة ،وت َّوجنــا أعمالنــا هــذه بـ)جائــزة نشــر العلــم( التــي بدأنــا بتقديمهــا منــذ عــام .٢٠١٩
ـاب الــذي وضعنــاه تحــت عنـوان) :القــدس المدينــة التــي تتــوق
وكان مــن ثمــار مســاعينا هــذا الكتـ ُ
إلــى الســلام( .وقــد ســعى )وقــف نشــر العلــم( لمــدة طويلــة مــن أجــل جعــل هــذه المدينــة المقدســة
علــى رأس الأولويــات دائ ًمــا ،وتقديــ ِم المعلومــات الصحيحــة عنهــا تقدي ًمــا من َّظ ًمــا لينتفــع بهــا
الباحثــون والمهتمــون .وأُ ِع ـ َّد هــذا الكتــاب القائــم علــى معلومــات موضوعيــة للنشــر نتيجــة جهــود
كوكبــة مــن الأكاديمييــن الضليعيــن فــي مجالاتهــم ومســاعي لجنــة النشــر .و إننــا نعتقــد أن هــذا
الكتــاب ســيكون ذا نفــع عظيــم لــكل مهتــم بالقــدس يــود أن يغــوص فــي تاريخهــا ،ولــكل باحــث
يريــد أن يبحــث فــي هــذا الموضــوع .ونتقــدم هنــا بجزيــل الشــكر للذيــن عمل ـوا ليــل نهــار مــن
أجــل وضــع هــذا الكتــاب بيــن أيدينــا ،وفــي مقدمتهــم أســتاذنا رئيــس التحريــر الأســتاذ المســاعد
د .عثمــان آيدنلــي ،والفريــق الفنــي الــذي أعــد الكتــاب للنشــر ،ونخــص بالشــكر أســاتذتنا الذيــن
توســع آفاقنــا .وفــي الختــام
أ ْث ـ َروا الكتــاب بمقالاتهــم بعــد أبحــاث دقيقــة ،وقدم ـوا لنــا معلومــات ِّ
أدعــو المولــى القديــر أن يجعــل كتابنــا هــذا وســيل ًة للخيــر ،و إســها ًما لحــل مشــكلات تلــك البقعــة
المباركــة ،وأن يعيــد الأمــن والأمــان والســلام والطمأنينــة إليهــا عاجـ ًلا غيــر آجــل.
ﻧﺠﻢ اﻟﺪﻳﻦ ﺑﻼل أردوﻏﺎن
رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻨﺎء ﰲ وﻗﻒ ﻧﴩ اﻟﻌﻠﻢ

اﻟﻘﺪس

المدينة التي تتوق إلى السلام
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ﻛﻠﻤﺔ رﺋﻴﺲ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ
الحمــد للــه ســبحانه وتعالــى حم ـدًا كمــا ينبغــي لجــلال وجهــه
وعظيــم ســلطانه ،والصــلاة والســلام علــى ســيدنا محمــد صلــى اللــه
عليــه وســلم وعلــى آلــه وآصحابــه أجمعيــن ...وبعــد،

إن الشــرق الأوســط الــذي نعرفــه اليــوم أولُ منطقــة شــهدت حرك ـ ًة
فــي تاريــخ البشــر .وعلــى هــذه الجغرافيــة التــي لــم تخــ ُل مــن حركــة
واضطـراب حتــى اليــوم تعلَّـ َم الإ نســان أُولــى تجاربــه فــي الحيــاة ،وكانــت
هــذه البقعــة مــن الأرض مهـدًا لحضــارات متتاليــة .وأمــا العامــل الأساســي
الــذي جعــل مــن هــذه المنطقــة مركــ ًزا فهــو مولــ ُد الأديــان الســماوية
الثلاثــة اليهوديــة ثــم المســيحية ثــم الإ ســلام فــي هــذه الجغرافيــة ،ووجــو ُد
الأماكــن المقدســة فيهــا.
ولهــذا الســبب حص ـ ًرا كانــت القــدس بالاتفــاق أه ـ َّم مدينــة فــي
العا َلــم منــذ أول عصــر مــن عصــور التاريــخ .وقــد شــهدت هــذه المدينــة
المقدســة تبــدل الحكــم فيهــا أكثــر مــن أربعيــن مــرة ،وهــي فــي الوقــت
نفســه المدينــة الوحيــدة التــي نســتطيع فيهــا أن نتتبــع تاريخهــا عبــر
آداب أمــم مختلفــة .فبهــذه المدينــة تشــكلت الهويــة الدينيــة والسياســية
لبنــي إسـرائيل ،وفــي هــذه المدينــة ومحيطهــا أدى ســيدنا عيســى عليــه
الســلام مهمــة النبــوة للمســيحيين ،وكانــت القــدس القبلــة الأولــى
للمســلمين .وفــي هــذه المدينــة عــاش كثيــر مــن الأنبيــاء الذيــن يؤمــن
المســلمون بهــم ،وفيهــا جــرت معجــزة المع ـراج التــي كانــت وســيلة
لعالميــة رســالة ســيدنا محمــد صلــى اللــه عليــه وســلم الــذي اســتلم رايــة
التوحيــد بعــد الأنبيــاء الذيــن ســبقوه .لهــذا كانــت القــدس أكثــر مــن
مدينــة ،فهــي تاريــخ حــي شــاه ٌد علــى مســيرة الإ نســانية.

ولقــد شــهدت القــدس كثيــ ًرا مــن الخــراب والتدميــر والإ بــادات
الجماعيــة منــذ مــا قبــل الميــلاد ،ففــي عــام  ٥٨٦قبــل الميــلاد د َّمــر
نبوخــذ نصــر ملــك بابــل أرجــاء المدينــة بمــا فيهــا معبــد ســليمان وقتــل
كثي ـ ًرا مــن اليهــود وه َّجرهــم ،وغ ـزا القائــد الرومانــي تيتــوس عــام ٧٠م
والقائــد الرومانــي هادريــان عــام ١٣٥م المدينــ َة ود َّمــرا معابــد اليهــود
وأماكنهــم المقدســة وقتــلا منهــم الكثيــر .واحتــل الساســانيون القــدس
عــام ٦١٤م وكان اليهــود فــي جيوشــهم ،فأحرقــوا كثيــ ًرا مــن معابــد
المســيحيين ود َّمروهــا وقتلــوا الكثيــر منهــم ،فذاقــت القــدس بذلــك
أشــد الآلام والمآســي وحــ َّل فيهــا الدمــار والخــراب وشــهدت أبشــع
المجــاز طــوال تاريخهــا حتــى فتحهــا ســيدنا عمــر رضــي اللــه عنــه
عــام ٦٣٨م ،فع ـ َّم فيهــا الســلام والأمــان والطمأنينــة والســكينة ،وكان
الأســاس فــي الحكــم الإ ســلامي فيهــا العيــش بأخــوة الإ نســانية واحتـرام
حريــة المعتقــدات لأصحــاب الديانــات المختلفــة.

المرحلــة بأمنهــا وأمانهــا وســكينتها ط ـوال حكــم المســلمين للقــدس
باســتثناء بعــض مــن الفت ـرات .وكانــت المدينــة كلمــا خرجــت مــن
حكــم المســلمين لمــدة قصيــرة ،ذاقــت الويــلات مــرة أخــرى.
فالقــدس كانــت مدينــة الســلام لأتبــاع الديانــات الثــلاث لـــ٤٦٢
عا ًمــا مــن فتــح المســلمين ،ولكــن حينمــا احتلهــا الصليبيــون عــام
١٠٩٩م وارتكب ـوا فيهــا المجــازر الوحشــية بقتــل المســلمين واليهــود،
عــادت المدينــة لتغــرق فــي أشــد الآلام والأح ـزان .ثــم جــاء صــلاح
الديــن الأيوبــي عــام ١١٨٧م ليواجــه الصليبييــن الذيــن عاثــوا فــي
المدينــة فســا ًدا لنحــو مــن قــرن ،ففتــح المدينــة ولــم يكــن همــه أي
انتقــام ،فمثَّــل هويــة الإ ســلام خيــر تمثيــل حيــن أطلــق سـراح عشـرات
الآلاف مــن الأســرى مــن غيــر أن يقتلهــم أو يطلــب فديــة ،مــع
أنــه كان قــد عــرض علــى الصليبييــن أن يســلِّموا المدينــة مــن غيــر
ســفك الدمــاء إلا أنهــم أب ـوا وأصــروا علــى القتــال .وعاشــت مدينــة
القــدس تحــت حكــم المســلمين فــي ســلام وطمأنينــة عمو ًمــا منــذ
ذلــك التاريــخ حتــى عــام ١٩١٧م ،ولكــن مــع خروجهــا عــام ١٩١٧
مــن أيــدي المســلمين أي خروجهــا عــن الحكــم العثمانــي ،عــادت
ـدس اليــوم
لتكــون مركــز الآلام والمشــقات والمشــكلات .لذلــك القـ ُ
مدينــة تتــوق إلــى الســلام الــذي لطالمــا غــاب عنهــا.

إن الســبب فــي مكانــة القــدس العظيمــة فــي قلــوب المســلمين
المرســلين بــد ًءا مــن آدم عليــه الســلام كمــا
إيمانُهــم بجميــع الأنبيــاء َ
ورد فــي ســورة البقــرة فــي الآيــة  ،٢٨٥ولأنهــم يــرون فــي القــدس
»مدينــة الأنبيــاء« ،فقــد عــاش كثيــر مــن الأنبيــاء فيهــا .ومــن العوامــل
التــي تجعــل مــن القــدس أقــدس المــدن لــدى المســلمين بعــد مكــة
والمدينــة المنــورة وجــو ُد المســجد الأقصــى الــذي أثنــى اللــه تعالــى
عليــه فــي بدايــة ســورة الإ س ـراء فــي هــذه المدينــة ،وصل ُتهــا بحادث َتــي
الإ س ـراء والمع ـراج ،وأنهــا كانــت قبلــة المســلمين فــي صلاتهــم مــن
بــدء الدعــوة الإ ســلامية حتــى نــزول أمــر اللــه تعالــى )البقــرة(١٤٤/٢ :
بتحويــل القبلــة إلــى مكــة ســنة ٦٢٤م.

وقــد حكــ َم
القــدس أمــم شــتى طــوال تاريخهــا للأهميــة التــي
َ
تحظــى بهــا لــدى الأديــان الســماوية ولموقعهــا الاســتراتيجي ،فصــارت
هــذه المدينــة كمــرآة تنعكــس عليهــا سياســة العا َلــم .وصــار تنوعهــا
ســواء مــن حيــث الديــن أو اللغــة أو ال ِعــرق أو غيرهــا ســب ًبا للتعريــف
بهــا كثيــ ًرا مــن وجهــات نظــر مختلفــة .وثمــة آلاف مــن المؤلفــات
عــن القــدس ُو ِض َعــت علــى مــدى تاريخهــا .ونحــن بدورنــا نضــع
بيــن أيديكــم كتابنــا هــذا ،وهــو نتــاج علمــي ثقافــي قدَّمــه أكاديميــون
متخصصــون بلغــة بســيطة يفهمهــا النــاس علــى اختــلاف طبقاتهــم،
بهــدف إث ـراء المحتــوى فــي هــذا المجــال ،والإ ســهام ولــو قلي ـ ًلا فــي
فتــح المســلمين للقــدس حد ًثــا عاديًّــا ،بــل نقطــة التعريــف بهــذه المدينــة المقدســة ،وتقديــم معلومــات موضوعيــة عنهــا.
ولــم يكــن ُ
تحــول اســتمرت تأثيراتهــا الإ يجابيــة فــي المدينــة المقدســة إلــى يومنــا
وشــرعنا هــذا الكتــاب بمقالــة الأســتاذ ألــدار حســن أوغلــو بعن ـوان:
ـرض معلومــات عــن القــدس كما
هــذا ،ذلــك أنــه مــع فتـ ِـح المســلمين دخلــت القــدس مرحلــة جديــدة »معلومــات عامــة عــن القــدس« ،وفيهــا عـ َ
تقــوم فيهــا العلاقــات علــى الاحت ـرام المتبــادل بيــن أتبــاع الديانــات ورد فــي صفحــات التاريــخ العــام لا ســيما مــن منظــور المجتمــع المســيحي
الســماوية الثــلاث اليهوديــة والمســيحية والإ ســلام ،واســتمرت هــذه واليهــودي .وســعى الكاتــب لعــرض صــورة عــن القــدس قبــل الإ ســلام
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بتحليــل تاريخــي ذاكـ ًرا الأنبيــاء والرســل الذيــن أرســلهم اللــه تعالــى إلى هذه
يضــا
البلــدة المباركــة فــي إطــار المعلومــات التاريخيــة .وقــد ذكــر الكاتــب أ ً
فــي هــذه المقالــة »المبانــي اليهوديــة والمســيحية فــي القــدس«.

وقــد كتــب عثمــان آيدنلــي مقالــة بعنــوان» :فتــح المســلمين
للقــدس ،والقــدس فــي عهــد الخلفــاء الراشــدين« ذك ـ َر فيهــا دخــول
الإ ســلام إلــى القــدس التــي كانــت ِقبلــة ديــن التوحيــد ومــن أهــم
ووضــح نــوح أرصــلان طــاش فــي مقالتــه »القــدس فــي العهــد
مراكــزهَّ .
الإ ســلامي مــن الأموييــن إلــى الصليبيــي« معاملـ َة الصحابــة الكـرام و َمــن
جــاء بعدهــم للقــدس التــي كانــت أمانــة مــن أمانــات النبــي صلــى
اللــه عليــه وســلم بعــد وفاتــه .وتنــاول ألــدار حســن أوغلــو فــي مقالتــه
»القــدس فــي عهــد الصليبييــن« مــا عانتــه هــذه المدينــة الإ ســلامية مــن
محــن بعــد دخولهــا فــي حكــم سياســي آخــر .وتحــدث زيــا بــولات
فــي مقالتــه »القــدس فــي عهــد صــلاح الديــن والأيوبييــن« عــن عــودة
القــدس إلــى الحكــم الإ ســلامي الــذي عاشــت فــي ظلــه فــي أمــان
وســلام لخمســة قــرون .وذ َكـ َر جنغيــز طومــار فــي مقالتــه »القــدس فــي
عهــد المماليــك« بــد َء عهــد الاســتقرار فــي القــدس تحــت الحكــم
الإ ســلامي .ووضـ َـع عبــد اللــه جقمــق مقالتــه »القــدس فــي الحكــم
ـرض
العثمانــي« الــذي دام لأربعــة قــرون ،كــي يســتفيد القـ َّراء منهــا .وعـ َ
جــان َدفَجــي فــي مقالتــه »احتــلال فلســطين :مــن وعــد بلفــور إلــى
تاريــخ فلســطين الحديــث بعــد أن اح ُتلَّــت
قيــام إســرائيل« بالأدلــة
َ
بطريقــة مدروســة واق ُت ِط َعــت مــن الحكــم الإ ســلامي بعــد خروجهــا مــن
ســلطة الدولــة العثمانيــة التــي كان ســقوطها علامــة علــى تغيــر موازيــن
القــوى فــي العا َلــم .وســعى محمــد حســين مرجــان فــي مقالتــه »القــدس
موضــو ٌع للجــدل السياســي« لشــرح وضــع القــدس اليــوم.

ـب نــوح أرصــلان طــاش مقالتــه »القــدس فــي ال ُعــرف اليهــودي«
وكتـ َ
ٓ
ليحدثنــا عــن تاريــخ القــدس الملــيء بالظلــم والالام والمآســي التــي بــدأت
باحتلالهــا ،ويذكــر لنــا الأســباب الأساســية للصـراع اليوم .وكتب إســماعيل
ـرض ألــدار حســن
طاشــبينار مقالــة بعنـوان» :القــدس فــي المســيحية« .وعـ َ
أوغلــو لنــا باختصــار مــا ورد فــي الآيــات الكريمــة والأحاديــث الشــريفة
عــن القــدس فــي مقالتــه »القــدس وأهميتهــا فــي الإ ســلام« الدِّيــن الــذي
ـت تاريخ ًّيــا أن القــدس لا تجــد الطمأنينــة والســلام إلا فــي ظلالــه .أمــا
ثبـ َ
نظــرة الإ ســلام إلــى القــدس التــي تُ َعـ ُّد أمانـ ًة نبويـ ًة فلــم تكــن نظــرة دينيــة
فقــط ،بــل نجــد اهتمــام المســلمين بهــا مــن الناحيــة العلميــة والفكريــة
والأدبيــة والمعماريــة والإ نســانية والثقافيــة ،أي مــن جميــع نواحــي الحيــاة،
وهــذا مــا يب ِّينــه عالِــم قهرمــان فــي مقالتــه »القــدس فــي الأدب التركــي
الإ ســلامي القديــم والحديــث« ،وســليم تزجــان فــي مقالتــه »القــدس
فــي كتــب الرحــلات« ،ومحمــد طــوب فــي مقالتــه »القــدس فــي الفــن
الإ ســلامي« ،وفتَّــاح آيقــاج فــي مقالتــه »المعالــم الإ ســلامية المهمــة فــي
بيــت المقــدس« ،وهــارون يلمــاز ومحمــد أنــس ميديللــي فــي مقالتهمــا
»الحيــاة العلميــة والعلمــاء والمؤسســات التعليميــة فــي القــدس« حتــى
العهــد العثمانــي ،ومصطفــى أوكســوز فــي مقالتــه »نظــرة علــى الطبقــة
العلميــة فــي القــدس العثمانيــة« ،وويســال آقَّايــا فــي مقالتــه »التصــوف فــي
ـرض عبــد اللــه جقمــق فــي مقالتــه »التعايــش فــي القدس
القــدس« .وقــد عـ َ
العثمانيــة« أفضــل وأحســن صــورة للقــدس في الإ ســلام المبنية على أســاس
الســلام علــى مــدى العصــور .وفــي نهايــة هــذه الرحلــة التاريخيــة للقــدس

ـب مصطفــى غـولار مقالتــه »الوظائــف الاجتماعيــة
مهــد الحضــارات كتـ َ
والاقتصاديــة لأوقــاف القــدس فــي العهــد العثمانــي«.
وهنــا لا بــد أن نشــير إلــى أن الاســم الأول والمشــهور للقــدس هــو
بيــت المقــدس .وثمــة اختــلاف فــي وجهــات النظــر حــول اســتعمال
كلمــة »بيــت المقــدس« والمجــال الــذي تشــمله ،بنــا ًء علــى الأحاديــث
الشــريفة والتفاســير والآراء المتعلقــة بآيــات القــرآن الكريــم والروايــات
المنقولــة .لذلــك نجــد َمــن يع ِّبــر بكلمــة »بيــت المقــدس« عن المســجد
الأقصــى أي الحــرم الشــريف ،ومنهــم َمــن يقصــد بهــذه الكلمــة مدينــة
القــدس ،ومنهــم َمــن يــرى هــذه الكلمــة كلمــ ًة جامعــ ًة للأماكــن
المقدســة .وقــد اســتعمل المســلمون لهــذه المدينــة المقدســة علــى مــدى
التاريــخ الإ ســلامي أســما ًءا مختلفــة تتعلــق بالــدول الإ ســلامية التــي كانت
وسـ ِّم َيت القــدس بأســماء شــتى مــن الأمــم
قائمــة والأحــداث التاريخيــةُ .
والأديــان التــي كانــت حاكمــة عليهــا ،وهــي إلــى الآن تُس ـ َّمى بأســماء
كثيــرة .وقــد ور َد عــن الأحاديــث المرويــة عــن النبــي محمــد صلــى اللــه
عليــه وســلم ثلاثــة أســماء للقــدس ،لذلــك تركنــا لمؤلِّفينــا حريــة اختيــار
اســم أو أكثــر مــن هــذه الأســماء الثلاثــة أثنــاء كتابــة مقالاتهــم.

ومــع إتمامنــا لهــذا الكتــاب شــاكرين المولــى ج ـ َّل جلالــه ،أتقــدم
بجزيــل الشــكر ووافــر التقديــر وكريــم الامتنــان لــكل َمــن أســهم فــي
إعــداد هــذا الكتــاب س ـواء ســع ًيا أو عم ـ ًلا أو دع ًمــا ،مبتد ًئــا برئيــس
وقــف نشــر العلــم الأســتاذ يوجــل تشــليكبيلك ،ونائــب رئيــس الوقــف
نجــم الديــن بــلال أدروغــان المحتــرم ،ثــم أعضــاء هيئــة الأمنــاء فــي
الوقــف ،ومــدراء وقــف نشــر العلــم الأســتاذ آدم يــاوز وعثمــان أجــون
وبيــرم يالتشــين ،وأعضــاء لجنــة النشــر الأســتاذ د .نجــم الديــن غوكقــر
و د .عبــد اللــه طرابــزون عضــو الهيئــة التدريســية ود .عثمــان يلمــاز
عضــو الهيئــة التدريســية ،الذيــن ســعوا ســع ًيا كبيــ ًرا لنشــر الكتــاب
بالجــودة التــي يســتحقها وز َّودونــا بأفكارهــم وآرائهــم ،ومكتبــة )(İSAM
لإ فادتنــا بالمراجــع والمصــادر ،ومركــز الأبحــاث للتاريــخ والفنــون
والثقافــة الإ ســلامية ) (IRCICAالــذي لــم يبخــل بدعمــه لنــا فــي موضــوع
تأميــن الصــور ،وللقنصليــة الألمانيــة فــي إســطنبول ،و د .محمــد
طــوب ،و د .فتَّــاح آيــكاج ،ومديــر مســكن وقــف نشــر العلــم وطلبتــه،
وأســتاذنا عالِــم قهرمــان والســيدة عقيلــة تكيــن لجهودهمــا فــي تدقيــق
هــذا الكتــاب وتصحيحــه ،والعامليــن فــي وقــف نشــر العلــم الذيــن لبـوا
طلباتنــا أثنــاء اجتماعاتنــا الكثيــرة تلبي ـ ًة نابع ـ ًة مــن صميــم قلوبهــم ،ولا
ســيما أســاتذتنا الأع ـزاء أصحــاب هــذه المقــالات التــي ســلمونا إياهــا
بأمانــة وصــدق مــع حرصهــم علــى جعــل كتاباتهــم كتابــات أكاديميــة.
وفــي الختــام نترككــم أعزاءنــا الق ـ َّراء مــع صفحــات كتابنــا )القــدس
المدينــة التــي تتــوق إلــى الســلام( ونحــن نذكِّركــم ب ـأن أي عمــل مــن
صنــع البشــر لا يخلــو مــن علــة ،ونســتميحكم عــذ ًرا عــن أي خطـأ و َر َد
فــي الكتــاب ســه ًوا.
والل َه تعالى نسأل التوفيق.
اﻷﺳﺘﺎذ اﳌﺸﺎرك د .ﻋﺜامن آﻳﺪﻧﲇ
٢٠٢٠/٠٢/٢٠
أﻳﻮب ﺳﻠﻄﺎن
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ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻦ اﻟﻘﺪس
* أﻟﺪار ﺣﺴﻦ أوﻏﻠﻮ
القــدس مدينــة مقدَّســة فــي اليهوديــة والمســيحية
والإ ســلام ،فهــي ذات مكانــة مرموقــة لــدى الأديــان
الســماوية الثلاثــة ،ويــرى أتبــاع هــذي الأديــان هــذه
المدينــة ِقبلــ ًة لهــم ،ويصفونهــا بالمدينــة المباركــة
المقدســة .و إذا كان ثُ ُل َثــا ســكان العا َلــم يؤمنــون
بقدســية هــذه المدينــة ،فهــي المدينــة الأولــى مــن
حيــث الإ يمــان بقدســيتها ،وهــي علــى رأس قائمــة
المراكــز الدينيــة التــي تحظــى بالاحتــرام والتقديــر.
وكانــت مكانتهــا هــذه ســب ًبا لأهميتهــا وداف ًعــا
للهجمــات والمصائــب التــي حلَّــت عليهــا .إن طبيعــة
المنطقــة جبلي ـ ٌة بعيــد ٌة عــن طــرق القوافــل التجاريــة،
وهــذا مــا أعــاق أن تكــون المدينــة مركــ ًزا تجاريًّــا.
غيــر أن مــا ت ُِكنَّــه مــن ِس ـ ٍّر إلهــي ومــا تتميــز بــه مــن
موقــع اســتراتيجي كان داف ًعــا ِ
لتحــ َّل دائ ًمــا نُصــب
أعيــن ال ُح ـ َّكام والقــادة الذيــن أدرك ـوا أن ُحك ـ َم هــذه
المدينــة يعنــي ُحك ـ َم العا َلــم ،مــن أجــل ذلــك كان ـوا
لا يجــدون ضيـ ًرا فــي التضحيــة بـأرواح مــا لا يحصــى
مــن جنودهــم فــي ســبيل الســيطرة عليهــا والتمتــع بهــذا
الامتيــاز .تعرضــت القــدس مــرات كثيــرة للحصــار
وتبــد ُِّل ال ُحــ َّكام والحــرق والدمــار والنهــب ،وقُ ِتــل
أهلوهــا ونُفُــوا فــي مراحــل كثيــرة .ويذكــر المؤ ِّرخــون
أن المدينــة أُ ِعيــ َد بناؤهــا ثمانــي عشــرة مــرة .ومــا
زالــت المدينــة تحافــظ علــى وجودهــا وتحمــل علــى
كاهلهــا ِحم ـ َل ق َدرِهــا الثقيــل علــى الرغــم مــن جميــع
الهجمــات عليهــا ومــا حـ َّل فيهــا مــن خـراب وتدميــر.
عــاش النــاس م ًعــا علــى اختــلاف معتقداتهــم
وأعراقهــم وألوانهــم فــي القــدس لقــرون مديــدة.
وتشــ َّكلت أحيــاء القــدس وفقًــا لمعتقــدات ســاكنيها
وأعراقهــم وحتــى ِم َه ِنهــم .المســلمون والمســيحيون
الســريان والأقبــاط والمغاربــة
واليهــود والأحبــاش و ُ
والألمــان والهنــود جميعهــم مــن ســكان المدينــة
القدمــاء عاش ـوا م ًعــا فــي جــو مــن التفاهــم والاحت ـرام
المت َبــا َدل ،غيــر أن ظهــور الفكــر الصهيونــي ع َّك ـ َر جــو
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هــذه الأخــ َّوة .وعاشــت هــذه المدينــة المقدســة فــي
طمأنينــة وســكينة تحــت الحكــم الإ ســلامي لعصــور
حتــى ُح ِر َمــت مــن الســلام والاســتقرار بعــد أن خرجــت
مــن يــد العثمانييــن ،وصــارت المدينــة لا تغيــب
الشــمس عنهــا إلا وعاشــت حادثــة مفجعــة أو ســمعت
عــن خبــر أليــم.

ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ اﻟﺠﻐﺮاﰲ
تقــع القــدس علــى خــط طــول  ٣٥درجــة و١٣
دقيقــة شــرق خــط غرينتــش ،وخــط عــرض  ٣١درجــة
و ٤٧دقيقــة شــمال خــط الاســتواء .و إذا نظرنــا إلــى
موقعهــا فــي الخريطــة ،نجــد أنهــا مــن أهــم نقــاط
العا َلــم ،فهــي تحتــل مركــز الكــرة الأرضيــة مــن الشــمال
إلــى الجنــوب ومــن الشــرق إلــى الغــرب .وتقــع المدينــة
علــى سلســلة جبليــة تمتــد مــن الشــرق إلــى الغــرب،
وهــي قريبــة مــن البحــر المتوســط غر ًبــا .ولموقــع القــدس
الجغرافــي أهميــة اســتراتيجية ،فهــي تشــكل جســ ًرا
يربــط بيــن آســيا وأوروبــا وأفريقيــا .لذلــك كان َمــن
يســيطر علــى القــدس ،يســيطر علــى الطــرق الممتــدة
إلــى هــذه القــارات الثلاثــة .والمدينــة إضاف ـ ًة إلــى أنهــا
نقطــة تقاطــع الطــرق البريــة تقــع علــى مســافة قريبــة مــن
الطــرق البحريــة مثــل البحــر المتوســط وقنــاة الســويس
وخليــج العقبــة ،فمــن اليســير الوصــول منهــا إلــى المــدن
والطــرق المهمــة المجــاورة .تقــع القــدس علــى مســافة
 ١٧٥كــم مــن عــكا ،و ١٥٠كــم مــن حيفــا ،و ٦٥كــم
مــن نابلــس ،و ٣٦كــم مــن الخليــل ،و ٦٢كــم مــن
يافــا ،و ٩٤كــم وغــزة ،وهــي ليســت ببعيــدة عــن الــدول
العربيــة المجــاورة ،إذ تقــع علــى ُبعــد  ٩٠كــم مــن
ع َّمــان ،و ٣٠٨كــم مــن دمشــق ،و ٣٠٦مــن بيــروت،
و ٥٣٠كــم مــن القاهــرة ،أمــا إذا نظرنــا إلــى المم ـرات
البحريــة ،فنجــد أنهــا علــى ُبعــد  ٢٤كــم مــن البحــر
الميــت )بحيــرة لــوط( ،و ٥٢كــم مــن البحــر المتوســط،
و ٢٥٠كــم مــن البحــر الأحمــر.

* الأستاذ المساعد د .ألدار حسن أوغلو عضو في الهيئة التدريسية في قسم الفلسفة وعلوم الدين في كلية العلوم الإ سلامية بجامعة كاتب شلبي.
 ١رفيق شاكر النتشة وآخرون ،تاريخ مدينة القدس) ،الرياض/عمان :دار الكرمل٦-٥ ،(١٩٨٤ ،؛ شفيق جاسر أحمد محمود ،تاريخ القدس )عمان :دار البشير٢٠ ،(١٩٤٨ ،؛
محمد حسين محاسنة وآخرون ،تاريخ مدينة القدس) ،الكويت :مكتبة الفلاح٢٢ ،(١٤٢٣/٢٠٠٣ ،؛ عبد الحميد زايد ،القدس الخالدة) ،القاهرة :الهيئة المصرية العامة للكتاب،
.١٥-١٣ ،(١٩٧٤
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ﻣﻨﺎﺧﻬﺎ

ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻣﻨﻄﻘﺘﻬﺎ

اﻟﻘﺪس اﻟﻘﺪميﺔ داﺧﻞ اﻟﺴﻮر

منــاخ القــدس التــي تحدهــا الصحــراء مــن جانــب والبحــر
مــن جانــب آخــر يعتمــد علــى طبيعتهــا الجغرافيــة ،فمناخهــا ماطــر
بتأثيــر منــاخ البحــر المتوســط مــن ناحيــة ،وجــاف بتأثيــر منــاخ
الصح ـراء فــي شــرقها مــن ناحيــة أخــرى ،غيــر أن مناخهــا عمو ًمــا
ليــس بالمنــاخ القاســي .فالمدينــة تمــر عليهــا فصــول أربعــة،
وتقلــل الريــاح الخفيفــة التــي تهــب مــن البحــر حـرارة الطقــس فــي
ليالــي الصيــف .ولا تبلــغ الريــاح فــي المدينــة درجــة الخطــورة،
ويســود فيهــا الطقــس الدافــئ عمو ًمــا بتأثيــر الريــاح التــي تهــب مــن
جهــة الشــمال الغربــي .والطقــس فــي الصيــف يكــون حــا ًرا جافًّــا
بدرجــة متوســطة .أمــا الطقــس فــي الشــتاء فيكــون ماط ـ ًرا بــار ًدا،
و إذا تســاقطت الثلــوج مــر ًة كل ســن َتين أو ثــلاث ،فإنهــا تســتمر
لمــدة قصيــرة .وتضــرب الريــاح الشــديدة المدينـ َة مــن الغــرب فــي
الشــتاء ،وكثيـ ًرا مــا يهطــل المطــر بعــد هبــوب هــذه الريــاح .ويبــدأ
فصــل الشــتاء مــن شــهر كانــون الأول/ديســمبر إلــى شــهر آذار/
مــارس .ويكــون الطقــس داف ًئــا فــي الربيــع والخريــف .وتُشــا َهد
ظاهــرة النــدى فــي أوقــات المســاء وبهــا تبتــل الأشــجار ويترطــب
الت ـراب .تعتمــد الزراعــة فــي المدينــة علــى ميــاه الأمطــار عمو ًمــا.
وتبلــغ كميــة الأمطــار التــي تهطــل ســنويًّا نح ـ ًوا مــن  ٥٥١مــل٢
ويهطــل  ٪٧٠مــن الأمطــار فــي الشــتاء .أمــا تربــة القــدس فهــي
عمو ًمــا مــن الحجــر الكلســي تصلــح لزراعــة نباتــات مختلفــة.

تقــع القــدس فــي منطقــة جبليــة علــى
السلســلة الجبليــة الممتــدة مــن الشــرق إلــى
الغــرب .وتشــكلت ن ـواة أول منطقــة ســكنية
فــي القــدس فــي مرحلــة مبكــرة مــن التاريــخ
علــى ســفوح أوفــل المطلــة علــى قريــة ســلوان
فــي تــل موريــا الــذي يقــع عليــه الحــرم
الشــريف .وكانــت مصــارد الميــاه الطبيعيــة
الســبب الأساســي الــذي جعــل مــن الإ نســان
يســكن المنطقــة فــي تلــك الحقبــة .ومــع
مــرور الوقــت ك ُبــ َر هــذا التجمــع الســكني
الصغيــر القائــم علــى تــل صغيــر واتســعت
المدينــة حتــى أُقي َمــت فيهــا »دولــة مدينــة«.

ُبن َيــت القــدس القديمــة داخــل الســور علــى أربعــة تــلال
هــي موريــا وبزيتــا وأكــرا وصهيــون ،وأشــهر هــذه التــلال
وأهمهــا تــل موريــا ٥.ويعتقــد اليهــود أن النبــي إبراهيــم أراد
ذبــح ابنــه علــى هــذا التــل .ويقــع معبــد »ملكــي صــادق«
خــادم الــرب علــى هــذا التــل .وقــد أراد النبــي داوود أن
يبنــي معب ـدًا للــه فــي تــل موريــا ،وهــذا مــا فعلــه ابنــه النبــي

ﺗﻞ ﻣﻮرﻳﺎ

تقســم المصــادر التاريخيــة والجغرافيــة
ِّ
القــدس إلــى قســ َمين :قســم داخــل الســور
َ
وقســم خارجــه .فالقــدس القديمــة داخــل
الســور التــي تقــع فيهــا الأماكــن المقدســة
لليهوديــة والمســيحية والإ ســلام ُبن َيــت علــى

ﻣﺸﻬﺪ ﻣﻦ ﺟﺒﻞ اﻟﺰﻳﺘﻮن ﻟﻮادي ﻗﺪرون واﳌﺴﺠﺪ اﻷﻗﴡ واﻟﻘﺪس ﻋﲆ ﺗﻞ
ﻣﻮرﻳﺎ )أرﺷﻴﻒ (iYV

ﺗﻞ أوﻓﻞ

اﻟﻘﺪس اﻟﻘﺪميﺔ

أربعــة تــلال يتــراوح ارتفاعهــا بيــن ٧٢٠
و ٨٣٠متــ ًرا عــن ســطح البحــر .وارتفــاع
القــدس داخــل الســور عــن ســطح البحــر
المتوســط نحــو  ٨٠٠متــر ،وعــن ســطح
البحــر الميــت  ١١٥٠مت ـ ًرا ٤.وتقــع القــدس
داخــل الســور وخارجــه علــى تــلال وجبــال
تفصــل بينهــا أوديــة.

ســليمان .ويعتقــد اليهــود أن حجــر »أفــن شــاطياح« متعلــق
بعــرش الــرب وهــو مركــز العا َلــم ،وهــو فــي تــل موريــا.
أمــا فــي المصــادر الإ ســلامية ف ُيس ـ َّمى هــذا الحجــر باســم
»الصخــرة المعلَّقــة« ومنهــا ُعــر َِج بالنبــي محمــد صلــى
اللــه عليــه وســلم إلــى الســماء فــي ليلــة الإ س ـراء .ومســجد
قبــة الصخــرة والجامــع ال ِقبلــي علــى هــذا التــل فــي أيامنــا،
وكذلــك الحــرم الشــريف.
لذلــك ُس ـ ِّمي هــذا التــل باســم تــل الحــرم الشــريف أو
تــل الصخــرة ٦.و ُيقَــال إن تــل أوفــل الــذي كان فيــه أول
تجمــع ســكني فــي القــدس هــو امتــداد لتــل موريــا.
ويس ـ ِّمي بعــض مــن الجغرافييــن تــل أوفــل باســم تــل
الظهــور .وتــل أوفــل ســفح مطــل علــى قريــة ســلوان
التــي تقــع جنــوب شــرقي الحــرم الشــريف .وقــد بــدأ
أول تجمــع ســكني فــي القــدس فــي هــذه النقطــة فــي
بدايــات الألفيــة الثانيــة قبــل الميــلاد لقربهــا مــن مصــادر
الميــاه فــي قريــة ســلوان.

ﺗﻞ ﺳﻠﻮن )أرﺷﻴﻒ (iYV
اﻟﻘﺪس ﰲ اﻟﺮﺑﻴﻊ اﳌﺰ ِﻫﺮ )أرﺷﻴﻒ (İYV

ﻗﺒﺔ اﻟﺼﺨﺮة ﺗﺤﺖ اﳌﻄﺮ اﻟﻐﺰﻳﺮ )أرﺷﻴﻒ (MT

 ٢شوقي شعث ،القدس الشريف) ،الرباط :منظمة العالم الإ سلامي للتربية والعلوم والثقافة -الإ يسيسكو١٩ ،(١٩٨٨ ،؛ محمود ،تاريخ القدس٣٧-٣٥ ،؛ محاسنة ،تاريخ مدينة القدس.٢٤ ،
 ٣النتشة ،تاريخ مدينة القدس.٢٦ ،

 ٤ميخائيل مكسي إسكندر ،القدس عبر التاريخ :دراسة جغرافية تاريخية أثرية) ،الجيزة :رسيس٦ ،(١٩٧٢ ،؛

Menashe Har-El, Golden Jerusalem, (Jerusalem: Gefen, 2004), 8; George Adam Smith, Jerusalem: The Topography,
Economics and History From The Earliest Times To A.D. 70, (London: Hodder and Stoughton, 1907), 1: 34-37.
5
; Galyn Wiemers, Jerusalem:هريغو Dan Bahat, The Illustrated Atlas of Jerusalem / Shlomo Ketko (Jerusalem: Carta, 1996), 12
)History, Archeology and Apologetic Proof of Scripture, (Waukee: Last Hope Books, 2010
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ومــن التــلال الواقعــة داخــل الســور تــل صهيــون ،و ُيسـ َّمى
يضــا باســم جبــل صهيــون ،ويقــع فــي الزاويــة الغربيــة مــن
أ ً
المدينــة .وهــو المقصــود مــن صهيــون الــذي يشــير إلــى
القــدس فــي النصــوص المقدَّســة اليهوديــة .وقــد بنــى النبــي
داوود قلعــة عليهــا بعــد أن حكــم القــدس ،ويقــع قبــره فــي
هــذا التــل .وقــد ُسـ ِ
ـك َن هــذ التــل قبــل مجــيء بنــي إسـرائيل،
إذ ُي َع ـ ُّد مــن أحيــاء المــدن القديمــة .ويعتقــد المســيحيون
أن الغرفــة التــي تنــاول فيهــا النبــي عيســى العشــاء الأخيــر
فــي هــذا التــل.
أمــا التــل الــذي يقــع فــي شــمال شــرق المدينــة داخــل
الســور فهــو تــل أكـرا .وعلــى هــذا التــل تقــع كنيســة القبــر
المقــدس التــي تُ َع ـ ُّد ِقبلــة المســيحيين ،وقــد أُ ِّســس حــي
النصــارى فــي هــذا التــل .وبــدأت الحيــاة الســكنية فــي تــل
أك ـرا بــد ًءا مــن أواســط القــرن الثانــي قبــل الميــلاد .وبنــى
الملــك الســلوقي أنطيوخــوس الرابــع قلعــة أكــرا )١٦٨
قبــل الميــلاد( فصــارت حاميــ ًة عســكري ًة للرومــان ،وبــدأ
الســكن فــي التــل.
ومــن التــلال المأهولــة بالســكان داخــل الســور تــل
بزيتــا ،ومــن أســمائه تــل طــور زيتــا وتــل زيتــا ،وهــو التــل
الموجــود اليــوم بجانــب بــاب الســاهرة .ويمتــد التــل إلــى
بــاب العامــود ويطــل علــى الحــرم الشــريف .بــدأ الســكن
فــي التــل فــي عهــد الرومــان،

نــي حــي فــي عهــد هيــرودس أغريبــا
فقــد ُب َ
)٤٤-٣٧م( حفيــد هيــرودس الكبيــر ،وكان الحــي
مميــ ًزا بــدُورِه وقصــوره الفاخــرة ،و ُبن َيــت فيــه
القاعــات الكبيــرة ،وشُ ــ ِر َع ببنــاء ســور حولــه.

اﻟﻘﺪس اﻟﻘﺪميﺔ ﺧﺎرج اﻟﺴﻮر
اتســعت مدينــة القــدس مــع مــرور الوقــت،
وامتــد الســكن مــن أول منطقــة ســكنية فــي تــل
نــي ســور
أوفل/موريــا إلــى التــلال المجــاورة ،و ُب َ
حــول هــذه التــلال لأســباب عســكرية .لكــن
مــع زيــادة عــدد ســكان المدينــة ،بــدأت الحيــاة

ﻗﻠﻌﺔ ﺻﻬﻴﻮن )أرﺷﻴﻒ اﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺔ اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ ﰲ إﺳﻄﻨﺒﻮل -
(٣٢٥٠٨

الســكينة خــارج الســور ،وبــدأ النــاس يســكنون فــي
الوديــان والجبــال المجــاورة ،لتتحــول كل منطقــة
مــن هــذه المناطــق إلــى حــي مــن أحيــاء القــدس،
مثــل جبــل الزيتــون ،جبــل المشارف/ســكوبوس،
٨
وجبــل التكبير/الجبــل ال ُمك َّبــر.
و ُي َعــ ُّد جبــل الزيتــون أشــهر جبــال القــدس
ــمي بهــذا الاســم نســب ًة إلــى
وأهمهــا ،وقــد ُس َّ
يضــا باســم جبــل
أشــجار الزيتــون عليهــا .و ُيعـ َرف أ ً
الطــور .وبيــن القــدس القديمــة وجبــل الزيتــون يقــع
وادي قــدرون.

ﺑﺰﻳﺘﺎ -أﻛﺮا

ﻣﺸﻬﺪ ﻟﻠﻘﺪس ﰲ أواﺧﺮ اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﴩ )أرﺷﻴﻒ اﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺔ اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ ﰲ إﺳﻄﻨﺒﻮل(R٣٢٤٨٢ -
ﺗﻞ ﺻﻬﻴﻮن
 ٨محاسنة ،تاريخ مدينة القدس ٢٤ ،وغيره؛ عارف باشا العارف ،تاريخ القدس) ،القاهرة :دار المعارف ١٨٧ ،(١٩٩٤ ،وغيره.

اﻟﻘﺪس

المدينة التي تتوق إلى السلام

١٤

١٥

اﻟﻘﺪس

المدينة التي تتوق إلى السلام

وقــد قيــل إن العلاقــة بيــن جبــل الزيتــون
والمدينــة القديمــة علاقــة وطيــدة كعلاقــة الــروح
بالجســد .ويقــع جبــل الزيتــون فــي الجهــة الشــرقية
مــن المدينــة القديمــة داخــل الســور ،وهــي أفضــل
نقطــة لمشــاهدة المدينــة .وقــد شــاهد القــادة
الذيــن أرادوا الســيطرة علــى القــدس مثــل تيتــوس
الرومانــي وصــلاح الديــن الأيوبــي المدين ـ َة مــن هنــا
قبــل الهجــوم عليهــا .وقــد ق ـدَّم الأســقف الفرنســي
أركولــف معلومــات عــن الزراعــة المثمــرة فــي جبــل
الزيتــون أثنــاء زيارتــه للمدينــة فــي أواخــر القــرن
الســابع الميــلادي ٩.ولجبــل الزيتــون مكانــة كبيــرة
فــي المصــادر الإ ســلامية والمســيحية واليهوديــة.
فســر بعــض المفســرين أن المقصــود مــن
فقــد َّ
الزيتــون الــذي أقســم بــه اللــه تعالــى فــي ســورة التيــن
إنمــا هــو جبــل الزيتــون .وفــي جبــل الزيتــون مســاجد
ومقابــر للمســلمين ،وفيهــا قبــر رابعــة العدويــة.
و ُيقَــال إن قبــ َري النبــي زكريــا والنبــي يحيــى فــي
ســفوح جبــل الزيتــون .أمــا لــدى المســيحيين فجبــل
الزيتــون هــو المــكان الــذي لجـأ إليــه النبــي عيســى.
فقــد ور َد فــي الإ نجيــل أن النبــي عيســى جــاء إلــى
جبــل الزيتــون هر ًبــا مــن أذى اليهــود ومكائدهــم،

ودعــى علــى المدينــة مــن هنــا ١٠.وتذكــر مصــادر
المســيحيين أن النبــي عيســى صعــد إلــى الســماء
مــن جبــل الزيتــون .و ُبن َيــت كنائــس وأديــرة كثيــرة
للمســيحين علــى الجبــل وســفحه .ويقــع بســتان
َج ْث َســيماني )أو حديقــة الجســمانية( التــي فيهــا قبــر
الســيدة مريــم وأب َويهــا وزوجهــا يوســف النجــار علــى
ســفح جبــل الزيتــون .وهــذا المــكان هــو مزرعــة
الزيتــون التــي زارهــا النبــي عيســى ليلــة القبــض
عليــه ،وقــد ُبن َيــت فيهــا كنيســة كل الأمــم .ولجبــل
الزيتــون أهمي ـ ٌة عظيم ـ ٌة فــي العــرف اليهــودي ،فهــو
ــع فيــه تجلــي يهــوا  ١١وعليــه
المــكان الــذي ُو ِض َ
١٢
ســيضع يه ـوا قد َميــه فــي آخــر الزمان وعندمــا ُه ـ ِد َم
ــع اليهــود مــن دخــول المدينــة
المعبــد الثانــي و ُم ِن َ
القديمــة ،اجتمعــوا فــي جبــل الزيتــون وأدوا عبــادة
الحــج .ويعتقــد اليهــود أنــه مــن جبــل الزيتــون
ســتبدأ القيامــة والحشــر ،وســينفخ إلياهــو هانافــي
فــي الصور/الشــوفار مــن هنــا ليعلــن عــن بــدء
القيامــة ،وس ـ ُيب َعث الموتــى الذيــن يســمعون صــوت
نفختــه .وكان اليهــود يتســابقون لدفــن موتاهــم فــي
جبــل الزيتــون لأنهــم يعتقــدون أن المدفــون هنــا لــه
فضائــل عنــد الــرب ويم ِّيــزه عــن غيــره.

ﺟﺒﻞ اﻟﺰﻳﺘﻮن ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﴐ )أرﺷﻴﻒ (İYV

ﺟﺒﻞ اﻟﺰﻳﺘﻮن ﰲ أواﺧﺮ اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﴩ )أرﺷﻴﻒ RCICA-

وبيــن جبــل المشــارف والمدينــة وادي الجــوز .ونجــد اليــوم مبانــي حديثــة علــى هــذا
يضــا الجامعــة العبريــة ،ومقبــرة الجنــود البريطانييــن الذيــن فقــدوا أرواحهــم
الجبــل ،وعليــه أ ً
أثنــاء الحــرب العالميــة الأولــى .وأمــا جبــل التكبير/ال ُمك َّبــر فهــو فــي الجانــب الغربــي مــن
المدينــة القديمــة داخــل الســور .وقــد مــر ســيدنا عمــر بــن الخطــاب مــن هــذا الجبــل أثنــاء
وســمي الجب ـ ُل
فتحــه القــدسُ .

ﺟﺒﻞ اﳌﺸﺎرف

بهــذا الاســم لأن المســلمين ك َّبــروا أثنــاء
مرورهــم منــه .و ُيســ ِّمي النــاس هــذا الجبــل
باســم جبــل المؤامــرة وجبــل المشــورة الفاســدة
لأن المحكمــة اليهوديــة فــي زمــن النبــي
عيســى كانــت هنــا ،ولأن الحــواري يهــوذا
الإ ســخريوطي الــذي خــان النبــي عيســى ق ـدَّم
مشــورته للمحكمــة علــى هــذا الجبــل .ويفصــل
وادي ســلوان هــذا الجبــل عــن جبــل الزيتــون،
ويفصلــه وادي الربابــة عــن جبــل صهيــون.
وتفصــل الأوديــ ُة بيــن الجبــال والتــلال
التــي أُقي َمــت عليهــا القــدس القديمــة داخــل
الســور وخارجــه ،مــن هــذه الأوديــة وادي

(٢٢٫٤١٫٢٩.FAY

أمــا جبــل المشارف/ســكوبوس فيقــع فــي الجهــة الشــمالية مــن المدينــة القديمــة داخــل الســور و ُي ِطــل
عليهــا .و ُيس ـ ِّمي أهــل القــدس هــذا الجبــل باســم جبــل المشــهد .و ُي َع ـ ُّد هــذا الجبــل أفضــل مــكان لمراقبــة
المدينــة .وأســماء الجبــل فــي اللغــات الأخــرى كلهــا مشــتقة مــن معنــى اســم الجبــل هــذا .ويســتطيع الناظــر
مــن هــذا الجبــل أن يــرى بســهولة المدينــة القديمــة ومحيطهــا الــذي يمتــد لكيلومت ـرات .وقــد كان القــادة
الذيــن يريــدون الســيطرة علــى المدينــة يأتــون إلــى هــذا الجبــل ليشــاهدوها منــه .و ُيــر َوى أن الإ ســكندر
المقدونــي )وفاتــه ٣٣٢ :قبــل الميــلاد( حاصــر المدينــة وراقبهــا مــن هنــا.

اﻟﻘﺪس

المدينة التي تتوق إلى السلام

 ٩عارف ،المفصل في تاريخ القدس.١٠٦ ،
 ١٠إنجيل متى .٣٨-٣٧ :٢٣
 ١١سفر حزقيال .٢٣ :١١
 ١٢سفر زكريا .٤ :١٤

١٦

الربابــة وقــدرون وتايروبويــن ،وقــد ُســم َّيت
هــذه الأوديــة أحيانًــا بأســماء أخــرى لــم
تنتشــر .ووادي الربابــة يقــع فــي غربــي المدينــة
وســمي فــي العصــور
القديمــة وجنوبهــا الغربــيُ ،
القديمــة باســم وادي هنــوم .وهــذا الــوادي
يمتــد مــن شــمال غــرب المدينــة إلــى جنوبهــا
ومــن هنــاك نحــو الشــرق ليلتقــي بـوادي قــدرون
حــول بئــر أيــوب جنــوب تــل أوفــل .و ُيســ َّمى
مــكان اجتمــاع َ
هذيــن الواد َييــن باســم وادي
ســلوان .وســمى بعضهــم القســم الجنوبــي
الشــرقي مــن وادي الربابــة باســم وادي توفــة
أو وادي القتــل .و ُيس ـ َّمى ال ـوادي الــذي يقــع
فــي شــرقي المدينــة داخــل الســور باســم وادي
قــدرون .وقــد ُســ ِّمي باســم وادي يهوشــافاط
فــي القرنيــن الثالــث والرابــع بعــد الميــلاد.
وذك ـ َر المــؤرخ والجغرافــي ابــن الفقيــه )وفاتــه:
ادي الواقــع شــرقي المدينــة باســم
٢٨٦هـــ( ال ـو َ
وادي جهنــم ،ولــه أســماء أخــرى مثــل وادي
ســلوان ،ووادي ســت مريــم ،ووادي النــار،
والــوادي الأســود.

اﻟﻮادي واﻟﻘﺪس ﻋﲆ اﻟﺘﻼل )أرﺷﻴﻒ اﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺔ اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ ﰲ
إﺳﻄﻨﺒﻮل (R٣٢٤٧٧-

١٧

اﻟﻘﺪس

المدينة التي تتوق إلى السلام

يقــع وادي قــدرون بيــن المدينــة القديمــة داخــل
الســور وجبــل الزيتــون .أمــا وادي تايروبويــن فيقــع
فــي الجهــة الغربيــة مــن المدينــة ،وقــد أطلـ َـق عليــه
المــؤرخ اليهــودي يوســيفوس ويعنــي
هــذا الاســم
ُ
»الج َّبانــة« أو »صانعــي الجبــن« .وكان هــذا المــكان
مك ًّبــا لقمامــة ســكان المدينــة ،لذلــك كان ُيعــ َرف
بيــن النــاس باســم وادي الــروث والزبالــة.
الموقــع الجغرافــي للقــدس قــدر ًة طبيعيــ ًة
منــح
َ
ُ
ٔ
علــى الدفــاع أمــام هجمــات الاعــداء ،فــكان ذلــك
ســب ًبا لاســتيطان النــاس فــي هــذا المــكان .غيــر أن
الجانــب الشــمالي والشــمالي الغربــي مــن المدينــة
منطقــة مفتوحــة يســهل غــزو المدينــة منهــا ،لذلــك
نجــد أن أكثــر القــادة الذيــن أرادوا الســيطرة علــى
القــدس قــد غزوهــا مــن هــذا الجانــب .وتنقــل
المصــادر التاريخيــة أن نبوخــذ نصــر والإ ســكندر
المقدونــي وبومبــي والخليفــة عمــر بــن الخطــاب
١٣
كلهــم دخلــوا المدينــة مــن هنــا.

ســكنية فــي المدينــة فــي ســفوح تــل أوفــل المطلــة
علــى قريــة ســلوان هــو مصــادر الميــاه هنــاك .وكان
مصــدر الميــاه الوحيــد لســكان المدينــة نبــع أم الــدرج
فــي قريــة ســلوان التــي تقــع علــى بعــد  ٣٠٠متــر
مــن أسـوار المدينــة .وقــد ُسـ ِّم َي هــذا النبــع الموجــود
فــي مغــارة بأســماء مختلفــة مثــل نبــع ســت مريــم،
والعــذراء ،وروغــل .و ُيقَــال إن النبــع المذكــور فــي
العصــور القديمــة باســم نبــع جيحــون هــو هــذا النبــع
نفســه .وثمــة بركــة ســلوان بجانــب نبــع أم الــدرج.
وقــد ور َد فــي المراجــع أن نبــع هــذه البركــة كان
ُيســتع َمل للعــلاج مــن الأمــراض .وبجانــب بركــة
ســلوان البركــة التحتانيــة أو البركــة الحمــراء .وتقــع
بئــر أيــوب علــى مســافة  ١كيلومتــر مــن هــذه البركــة،
و ُيــر َوى أن ســيدنا أيــوب هــو الــذي حف ـ َر هــذه البئــر
ومــن هنــا جــاء اســمها.
وقــد اتخــذ ســكان القــدس التدابيــر مــن أجــل
تلبيــة حاجتهــم للمــاء أثنــاء حصــار الأعــداء للمدينــة،
لذلــك بنــى الكنعانيــون أنفا ًقــا تحــت الأرض مــن نبــع
أم الــدرج إلــى المدينــة .وقــد تسلســل جنــود النبــي
داوود مــن هــذه الأنفــاق للســيطرة علــى المدينــة.
وبنــى الرومــان القنــوات المائيــة للمدينــة .و ُبن َيــت
بِــ َرك لجمــع الميــاه فيهــا ،وأقدمهــا وأكبرهــا بركــة
ماميــلا أو مأمــن اللــه .أمــا بركــة حزقيــا التــي بناهــا
الملــك اليهــودي حزقيــا فقــد ُبن َيــت فــي القــرن الثامــن
قبــل الميــلاد .ومــن البــرك الأخــرى التــي اســتعملت
لتخزيــن الميــاه بركــة الســلطان ،وبركــة بنــي إسـرائيل،
١٤
وبركــة ســليمان ،وبركــة إيــاد.

ﺑﺮﻛﺔ ﺣﺰﻗﻴﺎ

وادي ﻗﺪرون وﺟﺒﻞ اﻟﺰﻳﺘﻮن )أرﺷﻴﻒ (İYV

ﻣﺼﺎدر اﳌﻴﺎه
لمصــادر الميــاه أهميــة كبيــرة فــي القــدس لأنهــا
مدينــة ُبن َيــت فــي منطقــة صخريــة قاحلــة .ولــم تكــن
هنــاك مصــادر ميــاه طبيعيــة فــي المدينــة القديمــة
داخــل الســور ،فــكان أهــل المدينــة يلبــون حاجتهــم
للمــاء مــن ميــاه الأمطــار ومصــادر الميــاه القريبــة.
وقــد ُبن َيــت بِ ـ َرك ميــاه فــي المدينــة مــن أجــل جمــع
ميــاه الأمطــار والأنهــار والينابيــع ،وأُ ِ
نش ـ َئت القن ـوات
مــن أجــل نقــل الميــاه مــن خــارج المدينــة.
والســبب الأساســي الــذي جعــل أول منطقــة

ﺑﻘﺎﻳﺎ ﻛﻨﻴﺴﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺒﻴﺰﻧﻄﻲ ﰲ اﻟﻘﺪس اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ

اﻟﻘﺪس ﻓﻲ ﻋﻬﺪ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻹﺳﻼم
اﻟﻘﺪس ﻓﻲ اﻟﻌﺼﻮر اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ

بــدأت التنقيبــات الأثريــة التــي تس ـلِّط الضــوء علــى ماضــي القــدس فــي العصــور القديمــة بــد ًءا
مــن أواســط القــرن التاســع عشــر .ويعــود تاريــخ أقــدم الآثــار التــي اك ُت ِش ـفَت إلــى بدايــات الألفيــة
الثانيــة قبــل الميــلاد .لكــن هــذه الآثــار المتعلقــة بالمدينــة ليســت كثيــرة ،ولا ُيمكــن الاعتمــاد علــى
أغلبهــا تاريخ ًّيــا .فالاكتشــافات الأثريــة مثــل قطــع الفخــار والأوابــد والنقــوش كان عددهــا محــدود،
ولا تكفــي للحصــول علــى معلومــات موثوقــة لأنهــا باليــة .أي إن البيانــات المتعلقــة بتاريــخ القــدس
قبــل بنــي إس ـرائيل لــم تكــن صالحــة لتأريخهــا والبحــث فيهــا ،لذلــك لج ـأ الخب ـراء إلــى مــا ورد فــي
النصــوص المقدســة اليهوديــة أثنــاء تقييمهــم لهــذه الاكتشــافات ،وهــذا مــا جعــل دراســات الغــرب
فــي موضــوع كتابــة تاريــخ فلســطين متأثــرة بالنصــوص المقدســة اليهوديــة.
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أول ﺗﺠﻤﻊ ﺳﻜﺎين ﰲ اﻟﻘﺪس
لا يبــدأ تاريــخ مدينــة القــدس ببنــي إســرائيل ،فقــد
ســكنت أقـوا ٌم هــذه المدينــة قبلهــم .بــدأ العيــش فــي القــدس
فــي نهايــة الألفيــة الثالثــة قبــل الميــلاد وف ًقــا للاكتشــافت
الأثريــة .و ُيعت َقــد أن صياديــن وأقوا ًمــا ُر َّحــل كان ـوا يســكنون
المنطقــة و ا ْٕن لــم تكــن هنــاك معلومــات كافيــة لتحديــد
أوائــل ســكان المدينــة .وثمــة عوامــل منعــت الإ نســان
مــن ع ـ ِّد القــدس مكا ًنــا جي ـدًا للســكن ،منهــا بعدهــا عــن
البحــر ونــدرة مصــادر الميــاه .كانــت القــدس محــل إقامــة
مؤقتــة للصياديــن فــي الألفيــة الثالثــة قبــل الميــلاد ،وصــارت
مرك ـ ًزا للســكن فــي بدايــات الألفيــة الثانيــة قبــل الميــلاد.
فــي البدايــة كان هنــاك تجمــع ســكني صغيــر فــي ســفوح
تــل أوفــل لقربــه مــن مصــادر الميــاه ،وهــو المــكان الــذي
يقــع فــي جنــوب شــرقي الحــرم الشــريف فــي أيامنــا هــذه.
وتحولــت هــذه المنطقــة مــع مــرور الوقــت إلــى »دولــة
مدينــة« .و ُيعت َقــد أن حــدود دولــة المدينــة هــذه لــم تتجــاوز
أسـوار المدينــة القديمــة .وفــي عــام  ١٩٦١اكتشــفت عالمــة
الآثــار البريطانيــة كاثليــن كينيــون جــدا ًرا علــى تــل أوفــل
الــذي كان أول مــكان لســكن المدينــة .وكان هــذا الجــدار
الــذي بلغــت ســماكته  ٦٫٥قــدم يمتــد حــول التــل ،ولــه
بــاب واســع عنــد نبــع أم الــدرج .ونســبت كينيــون قطــع
الفخــار التــي اك ُت ِشـفَت فــي المدينــة إلى القرن التاســع عشــر
ناســا عاش ـوا فــي المدينــة قبــل
قبــل الميــلاد .وذكــرت أن أ ً
هــذا التاريــخ ،ولكــن ذلــك كان فــي مرحلــة مــا قبــل تأســيس
المدينــة ،أي إن الحيــاة فــي المدينــة بــدأت مــن القــرن
١٥
الثامــن عشــر قبــل الميــلاد.

اﻟﻘﺪس ﰲ اﻷﻟﻮاح اﻷﺛﺮﻳﺔ
ور َد أول ذكــر للقــدس فــي ألــواح مصــر القديمــة،
وأقــدم هــذه الألــواح لــوح ُيســ َّمى »نصــوص اللعنــة«.
وهــذه الألــواح آنيــة فخاريــة ُك ِتــب عليهــا ويعــود تاريخهــا
إلــى عهــد الفرعــون سيسوســتريس الثالــث )١٨٤٢-١٨٧٨
قبــل الميــلاد( .وقــد اكتشــفها عالــم المصريــات الألمانــي
كــورت ســيث ون ُِشـ َرت فــي برليــن عــام  ،١٩٢٦و ُيع َت َقــد أنهــا
مــن كتابــة طبقــة الرهبــان .وتذكــر نصــوص اللعنــة مدين ـ ًة
وحاك َميهــا َ
اللذيــن يشـ ِّكلان خطـ ًرا علــى مصــر ،وتلعنهمــا.
فســر ســيث كلمــ ًة ُك ِت َبــت علــى شــكل »أوســام«
وقــد َّ

علــى أنهــا »أُو ُرشــاليم« ،وادعــى أن الم ـراد منهــا القــدس/
أورشــليم .وهنــاك مــن ادعــى أن المدينــة المذكــورة فــي
النصــوص لا تشــير إلــى القــدس ،غيــر أن الـرأي الســائد رأي
ســيث .و«أُو ُرشــاليم« لفــظ بالكنعانيــة لغــة المدينــة آنــذاك،
وتعنــي »مدينــة شــليم ،أو المــكان الــذي أسســه شــليم«.
فســر ســيث
وتعنــي الكلمــة أ ً
يضــا »أســاس الســلام« .وقــد َّ
كلم َتيــن »يقــرم« و«شــزن« علــى أنهمــا حاكمــا المدينــة
وق ـرأ اســميهما علــى أنهمــا »ياقــري عامــو« و«ســازاعنو«.
وفــي لــوح آخــر يعــود تاريخــه إلــى قــرن بعــد اللــوح الســابق
ُيذ َكــر حاكــم واحــد للمدينــة .وقــد رأى العلمــاء فــي ذلــك
تطــو ًرا مــن نظــام القبيلــة القائــم علــى بضعــة مــن الزعمــاء
إلــى نظــام المدينــة التــي يحكمهــا ملــك واحــد .ومــن
الاكتشــافات الأخــرى التــي ُذ ِكــ َرت فيهــا القــدس ألــواح
تــل العمارنــة ،وهــي ألــواح تعــود إلــى القــرن الرابــع عشــر
قبــل الميــلاد ،اك ُت ِشــفت عــام  ١٨٨٧شــرق نهــل النيــل
وجنــوب القاهــرة علــى بعــد نحــو مــن  ٣٠٠كيلومتــر منهــا.
وقــد ُذ ِكــرت القــدس فــي هــذه الأل ـواح باســم »أُو ُرشــاليم«
و«بيــت شُ ــلمانو« .وفــي الألــواح مــن الرقــم  ٢٨٥إلــى
 ٢٩٠ثمــة ســت رســائل بيــن ملــك أُو ُرشــاليم عبــدي هيبــا
والفرعــون أمنحتــب الثالــث ) ١٣٤٩-١٣٨٦قبــل الميــلاد(
وابنــه أخناتــون ) ١٣٣٤-١٣٥٠قبــل الميــلاد( ،وتق ـدِّم هــذه
الرســائل معلومــات عــن القــدس فــي تلــك الحقبــة .يطلــب
العــون مــن الفرعــون لمواجهــة العيبــرو
الملــك عبيــد هيبــا
َ
الذيــن يهاجمــون المنطقــة لينهبوهــا ،ويخبــره عــن الملــوك
الذيــن لا يوالونــه ويؤكــد علــى ولائــه وطاعتــه ،ويشــكو
فــي الأخيــر الحاميــة المصريــة فــي القــدس إلــى الفرعــون.
و ُيظ ِهــر مضمــون هــذه الرســائل أن القــدس كانــت تابعــة
لمصــر آنــذاك .وهنــاك َمــن ادعــى أن العيبــرو هــم العبرانيــون
لتشــابه اللَّف َظيــن ،ولكــن الأبحــاث الأخيــرة كشــفت
١٦
الاختــلاف بينهمــا.
ولــم تُك َتشَ ــف آثــا ٌر بعــد ألـواح تــل العمارنــة تذكــر اســم
وفســر العلمــاء ذلــك أن
القــدس بعــد تلــك الفتــرة لقــرونَّ ،
القــدس لــم تكــن ذا أهميــة كبيــرة آنــذاك.
وبعــد مــدة طويلــة ُذ ِكــرت القــدس فــي النصــوص
الآشــورية ،ففــي هــذه النصــوص التــي ُيع َتقَــد أنهــا تعــود
لســنة  ٧٣٠قبــل الميــلاد ُيذ َكــر اســم الملــك يهــوذا الــذي
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كان مــن بيــن الملــوك الذيــن يدفعــون الخــراج للملــك
الآشــوري تغلــث فلاســر ،واســم آحــاز الــذي كان يقيــم فــي
القــدس .ويمكــن الوصــول إلــى معلومــات عــن هــذه الحقبــة
مــن النصــوص المقدســة اليهوديــة.

اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﰲ اﳌﺪﻳﻨﺔ
ور َد اســم القــدس فــي النصــوص المصريــة القديمــة علــى
أنهــا »أُو ُرشــاليم« و«بيــت شُ ــلمانو« وهــي أقــدم الأســماء،
و ُذ ِكــ َرت المدينــة بأســماء أخــرى فــي الآثــار ال ُمك َتشــفَة،
فهــي »يروشــلم« فــي الآرميــة ،و«أوريشــلم« فــي الســريانية،
و«أو ُرســاليم« فــي الآشــورية ،و«يروشاليم/أو ُرشــليم« فــي
العبريــة ،وهــذه الأســماء كلهــا تعبــر عــن الاحتـرام والقداســة
لهــذه المدينــة .فــكان هنــاك تركيــز علــى القداســة فــي جميع
أســماء القــدس منــذ بدايــة تأسيســها .وأقــدم أســماء المدينــة
»أُو ُرشــاليم« مؤلَّــف مــن كلم َتيــن ،الأولــى تعنــي »أســاس«
أو »مدينــة« ،والثانيــة تعنــي »الســلام« أو »الســلامة« ،وثمة
َمــن قــال إن الاســم يشــير إلــى »شــاليم« أو »شــلماني« وهــو
اســم الإ لــه الــذي يؤمــن بــه الســاميون الغربيــون ،ومــن هنــا
يعنــي اســم المدينــة »مدينــة الســلام« أو » ُملــك الســلامة«
أو »مدينــة شــاليم« .ويقـدِّم هــذا الاســم دلائــل علــى الحيــاة
الدينيــة فــي المدينــة.

لــم تُك َتشَ ــف معابــد للقــدس القديمــة أو دلائــل أثريــة
عــن حياتهــا الدينيــة .والدليــل الوحيــد ال ُم َتــاح إنمــا هــو اســم
المدينــة والمعلومــات المذكــورة فــي النصــوص المقدســة
اليهوديــة .واســم »شــاليم« المذكــور فــي اســم المدينــة
فــي نصــوص اللعنــة التــي تعــود للقــرن التاســع عشــر قبــل
الميــلاد هــو اســم إلــه فــي معبــد جميــع الآلهــة فــي ســوريا.
وهــذا يب ِّيــن أن المدينــة آنــذاك كانــت تعتقــد بعبــادة شــاليم.
وشــاليم اســم إلــه شــمس المســاء أو نجــم المســاء ،وكان
النــاس يــزورون القــدس ليتقرب ـوا إليــه .وكان مــن المشــهور
ربــط المــدن بالآلهــة فــي ثقافــة المنطقــة ،و إطــلاق هــذا
الاســم علــى القــدس يب ِّيــن أن المدينــة كانــت تحــت تأثيــر
ســوريا مــن الناحيــة الدينيــة .و ِذكـ ُر القــدس فــي نصــوص تــل
العمارنــة باســم »أُو ُرشــاليم« و«بيــت شُ ــلمانو« دلي ـ ٌل علــى
دوام عبــادة شــاليم فــي المدينــة حتــى القــرن الرابــع عشــر قبل

ـب العبيــرو والأقـوام الأخــرى التــي دخلــت
الميــلاد .وقــد جلـ َ
المنطقــة آنــذاك عبــادة بعــل معهــم ،ولكــن عبــادة شــاليم
بقيــت الحاكمــة فــي القــدس .ولا توجــد أي اكتشــافات
أثريــة تــدل علــى عبــادة بعــل فــي المدينــة .ويلفــت بعــض
مــن المؤرخيــن الانتبــاه إلــى اس ـ َمي »أبشــالوم« و«شــلومو«
ول ـدَي النبــي داوود َ
اللذيــن ســيطرا علــى المدينــة وجعلاهــا
عاصمــة لهمــا فــي القــرن الحــادي عشــر قبــل الميــلاد،
ويذكــرون انطلا ًقــا مــن َ
هذيــن الاس ـ َمين تأث ـ َر بنــي إس ـرائيل
الذيــن كانـوا يقيمــون منــذ قــرن فــي المدينــة بعبــادة شــاليم،
ودوا َم إيمــان بنــي إســرائيل بشــاليم حتــى بعــد ســيطرتهم
علــى المدينــة.
وتعطــي تفاســير المفســرين المســلمين واليهــود معلومــات
عــن العقيــدة القديمــة للمدينــة .فالنصــوص المقدســة
اليهوديــة تذكــر »ملكــي صــادق« الــذي عاصــ َر النبــي
إبراهيــم ،وتتحــدث أنــه كان كوهين/خــادم الــرب العليــون،
وأنــه َم ِلـ ُ
يضــا أنــه ســام
ـك شــاليم فــي الوقــت نفســه .وتذكــر أ ً
المفســرون اليهــود
ابــن النبــي نــوح أو ابــن ســام .ويــرى
ِّ
أن المــكان المذكــور مــع اســم شــاليم هــو »يروشــاليم«.
وتتحــدث المصــادر اليهوديــة عــن عبــادة »صــادق« إلــى
جانــب شــاليم ،وكلمــة صــادق مــن الصــدق .وكان ُيــروى
فــي القــدس القديمــة أن صاد ًقــا تجـ ٍّل كبيــر لإ لــه الشــمس.
و إلــى جانــب ِذكــر اســم القــدس باســم شــاليم فــي التــوراة،
تذكــر تفســيرات التــوراة أن اســم المدينــة صــادق .ومــن
الأمثلــة التــي تــدل علــى وجــود صلــة بيــن القــدس وصــادق
فــي النصــوص الدينيــة اليهوديــة أن ملكــي صــادق َ
ملــك
شــاليم الــذي عاصــر النبــي إبراهيــم كان ُيســ َّمى »أدونــي
صــادق« أثنــاء هجــوم بنــي إسـرائيل علــى المدينــة لأول مــرة
يضــا ِذكـ ُر يهوه باســم صادق
فــي عهــد يوشــع ،ومــن الأدلــة أ ً
فــي كثيــر مــن مواضــع التــوراة .وقــد انطلــق المفســرون
المســلمون فــي تفســيراتهم لاسـ َمي المدينــة شــاليم وصــادق
مــن وجهــة نظــر تســتند إلــى التوحيــد ،فذكــروا أن ملكــي
صــادق المذكــور فــي النصــوص اليهوديــة كان يؤمــن بإلــه
واحــد ،واســم ملكــي صــادق يعنــي »الملــك الصــادق«،
وأنــه بنــى القــدس وحكمهــا علــى أســاس التوحيــد والعــدل.

 ١٧لا سيما في سفر صموئيل الأول والثاني ،وسفر الملوك الأول والثاني ،وسفر أخبار الأيام الأول والثاني.
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ورأى المفســرون أن ملكــي صــادق كان يح ِّبــذ الســلام
ويتجنــب الحــروب وســفك الدمــاء ،لذلــك لا بــد من تفســير
قســم »شــاليم« فــي اســم المدينــة علــى أنــه »الســلام«
و«الســلامة« لا »الصنــم« ،ومــن هنــا كان اســم القــدس
القديــم يعنــي »مدينــة الســلام« .وور َد فــي المصــادر أن
ملكــي صــادق قــد بنــى معب ـدًا علــى تــل موريــا وعبــد اللــه
وحــده هنــاك ،وأن النبــي ســليمان بنــى معبده/هيكلــه علــى
أســس هــذا المعبــد ،وأن رئيــس الكهنــة صــادوق مــن نســله
وكان يؤمــن باللــه وحــده .و إذا انطلقنــا مــن وجهــة النظــر
هــذه ،نجــد أن الحيــاة الدينيــة فــي المدينــة كانــت قائمــة
علــى التوحيــد مــن عهــد النبــي إبراهيــم إلــى هــدم الهيــكل
الثانــي عــام ٧٠م واندثــار الصادوق ِّييــن بعــد مــدة قصيــرة.
و إذا أمعنــا النظــر فــي معانــي أســماء المدينــة ،نــرى أن
الحيــاة الدينيــة فــي القــدس قائمــة علــى الإ يمــان بإلــه واحــد
منــذ القديــم ،وأن المدينــة كانــت دار الســلام والســلامة،
وأنهــا ُح ِك َمــت بالعــدل والصــدق.

اﻟﻴﻬﻮد ﰲ اﻟﻘﺪس
اســتطاع بنــو إسـرائيل بقيــادة يوشــع خليفــة النبــي موســى
أن يدخل ـوا أرض فلســطين بعــد أن تاه ـوا أربعيــن ســنة فــي
الصحـراء ع ِقــب خروجهــم مــن مصــر .اســتولى يوشــع علــى
أريحــا و َعــاي بعــد محاربتهمــا ،فاتفــق ملــك أورشــليم مــع
ملــوك المنطقــة» :فاجتمــع ملــوك الأمورييــن الخمســة:
ملــك أورشــليم ،وملــك حبــرون ،وملــك يرمــوت ،وملــك
لخيــش ،وملــك عجلــون ،وصعــدوا هــم وكل جيوشــهم
ونزلــوا علــى جبعــون وحاربوهــا« ٢٠.وتذكــر النصــوص
المقدســة اليهوديــة أن الــرب قــد أعــان بنــي إســرائيل
ــت
فــي هــذه الحــرب التــي انتصــروا فيهــا ،وحتــى إنــه ث َّب َ
الشــمس والقمــر فــي مكانَيهمــا حتــى انتصــر بنــو إس ـرائيل
فــي حربهــم ،وأن الشــمس لــم تغــب ليــوم كامــل وأن يهــوه
قــد قاتـ َل مــن أجــل بنــي إسـرائيل .وتتحــدث هــذه النصــوص
قســم الأراضــي التــي اســتولى عليهــا
أ ً
يضــا عــن أن يوشــع َّ
 ٢٠سفر يشوع ٨ ،١ :١٥؛ .١٦ ،١١ :١٨
 ٢١سفر أخبار الأيام الأول .٦-٤ :١١
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بيــن أســباط إســرائيل الاثنــي عشــر ،وأنــه أعطــى القــدس
فهــم ممــا ُذ ِكـ َر فــي النصــوص
لســبط يهــوذا وبنياميــن ٢١.و ُي َ
المقدســة اليهوديــة أن بنــي إس ـرائيل لــم يحكم ـوا القــدس
بعــد أن اســتولوا عليهــا ،لأن النبــي داوود حيــن اســتولى
علــى القــدس كان اليبوســيون يعيشــون فيهــا ٢٢.وهــذا يعنــي
أن ســبط يهــوذا وبنياميــن لــم ُيه ِّجــروا ســكان المدينــة .وقــد
ـدس فــي زمــن النبــي داوود.
حك ـ َم بنــو إس ـرائيل القـ َ
كان اســم القــدس فــي زمــن النبــي يوشــع والنبــي داوود
»أورشــليم« و«يبــوس«.

ﻋﻬﺪ اﻟﻨﺒﻲ داوود
بعــد وفــاة النبــي يوشــع ض ـ َّل بنــو إس ـرائيل ومال ـوا إلــى
عبــادة الأوثــان ،فعاقبهــم الــرب وأذلَّهــم أمــام أعدائهــم.
ثــم رحمهــم الــرب علــى الرغــم مــن ضلالهــم ،فن َّجاهــم
مــن عدوهــم ،وجعــل قضــاة صالحيــن منهــم يحكمونهــم،
فس ـ ِّم َي هــذا العهــد فــي التاريــخ اليهــودي باســم »عهــد
ُ
القضــاة« .ولــم يكــن ال ُحكــم فــي بنــي إسـرائيل فــي عهــد
القضــاة ُحك ًمــا مركزيًّــا تاب ًعــا لقائــد واحــد ،إذ كان لــكل
ســبط حاكــم أو قــاض يحكمــه .وبعــد وفــاة القضــاة مــال
بنــو إسـرائيل إلــى عبــادة الأوثــان مــرة أخــرى ،فُهزِمـوا أمــام
عدوهــم ،فطلبـوا مــن النبــي صموئيــل أن ُيع ِّيــن لهــم م ِلـ ًكا
يحكمهــم ،فصــار شــاؤول/طالوت أولَ ملــك لهــم ،ومــن
حينهــا بــدأ عهــد الملوك/الملاحــم فــي التاريــخ اليهــودي.
وعندمــا كان شــاؤول/طالوت ملـ ًكا علــى بنــي إسـرائيل،
اســتطاع النبــي داوود أن يقتــل ُجليات/جالــوت الــذي كان
أعتــى أعــداء بنــي إســرائيل .وكانــت هــذه الحادثــة ســب ًبا
لشــهرة النبــي داوود بيــن بنــي إســرائيل ،وعــداو ِة طالــوت
لــه .وقــد أمــ َر اللــ ُه
النبــي داوود وكان فــي الثلاثيــن مــن
َّ
عمــره أن يذهــب إلــى مدينــة حبرون/الخليــل ،وهنالــك
َ
ســبط يهــوذا ســبعة ســنوات ونصــف.
حكــ َم

وفــي تلــك المرحلــة زادة قــوة داوود وضعفــت قــوة مختلفــة عمــا عليهــا اليــوم ،فـوادي قــدرون مثـ ًلا كان أعمــق
شــاؤول/طالوت ،ثــم أجمعــت الأســباط الاثنــي عشــر علــى بـــ ١٥مت ًرا.
البيعــة للنبــي داوود ملـ ًكا عليهــم .وبذلــك صــار النبــي داوود
نقــل النبــي داوود مــكان إقامتــه إلــى قلعــة صهيــون
مل ـ ًكا علــى جميــع أســباط بنــي إس ـرائيل وهــو ابــن ســبعة بعــد فتــح القــدس ،وغ َّيــر اســم المدينــة ،فس ـ َّماها باســمه
وثلاثيــن عا ًمــا ،وح َكــم لثلاثــة وثلاثيــن عا ًمــا.
»إر داوود/مدينــة داوود« .وأع َلــن أن المدينــة عاصمــة
الملــك الثانــي علــى بنــي إســرائيل ،لليهــود كافــة ،وشـ َّجع علــى عمرانهــا وســكنها كــي تحظــى
َ
كان النبــي داوود
وأقــام مملكــة متحــدة فــي أرض كنعــان .وقو َيــت المملكــة بمظهــر العاصمــة .و ُبنـ َـي قصــر لل ُم ْلــك فــي القــدس مــن
ـب النبــي داوود إلــى القــدس
فــي عهــده ،واتســعت حدودهــا ،وكانــت لهــا مكانــة أجــل النبــي داوود .وقــد جلـ َ
ـوت العهــد الــذي ُي َعــد أقــدس مــا عنــد بنــي إس ـرائيل
بيــن الممالــك المجــاورة .وكان أســاس ذلــك نجــاح تابـ َ
ُ
جلــب تابــوت
لاعتقادهــم أن الــرب يقيــم فيــه) .وكان
ُ
النبــي داوود فــي سياســته الداخليــة والخارجيــة ،وتجنبــه
َّس بالإ جمــاع لــدى أســباط بنــي إســرائيل
تفضيــل أبنــاء ســبطه ،وحرصــه علــى العــدل بيــن الأســباط ،العهــد المقــد ِّ
إلــى القــدس سياس ـ ًة ناجحــة لتوحيــد الأســباط وجعلهــم
وانطلاقًــا مــن هــذا العــدل والمســاواة كان فتــح القــدس .أمــة واحــدة( .وبعــد جلــب تابــوت العهــد إلــى مدينــة
أدرك النبــي داوود حاجتــه لعاصمــة جديــدة مــن منظــور داوود داخــل قلعــة صهيــونُ ،و ِضــع فــي خيمــة قريبــة مــن
اســتراتجيتي كــي يمنــع تفــوق أنصــاره فــي حبرون/الخليــل
ــي مــن قبــل .ولــم يطمئــن النبــي داوود
القصــر الــذي ُب ِن َ
علــى أبنــاء الأســباط الآخريــن .وبنــا ًء علــى هــذه الفكــرة ،لوضــع تابــوت العهــد فــي خيمــة وهــو يعيــش فــي قصــر،
قــ َّرر أن أفضــل مدينــة لعاصمتــه الجديــدة هــي القــدس لذلــك أراد بنــاء معبــد لــه .لكــن الــرب أخبــره بواســطة
التــي لــم يحكمهــا بنــو إس ـرائيل مــن قبــل ،ولــن يختلف ـوا النبــي ناثــان أن بنــاء المعبــد لــن يكــون مــن نصيبــه ،بــل
فــي حكمهــا ،ولأن القــدس ســتكون منطقــة عازلــة بيــن مــن نصيــب ملــك يأتــي مــن نســله.
قبائــل الشــمال والجنــوب .فغ ـزا حينئــذ المدين ـ َة التــي كان
ـرب علــى فــم النبــي جــاد النبـ َّـي داوود أن يبنــي
وأم ـ َر الـ ُّ
يســكنها اليبوســيون .واســتطاع ي ـوآب ابــن أخ النبــي داوود
مذبحــا فــي بيــدر أرونــة اليبوســي .فاشــترى النبــي داوود
ً
أن يدخــل المدينــة مــن قنــوات الميــاه ويفتحهــا.
مذبحــا ليهــوه .وهــذا الموقــع هــو المــكان
رض وبنــى ً
الأ َ
»وذهــب داوود وكل إســرائيل إلــى أورشــليم ،أي الــذي ُيســ َّمى الحــرم الشــريف فــي المصــادر الإ ســلامية
يبــوس .وهنــاك اليبوســيون ســكان الأرض .وقــال ســكان ويقــع فيــه اليــوم الجامــع ال ِقبلــي وقبــة الصخــرة .جلــب النبــي
يبــوس لــداوود) :لا تدخـ ْل إلــى هنــا( .فأخــذ داوود حصــن داوود مــن أجــل بنــاء المعبــد الحجــار َة المنحوتــة ،والحديــد
صهيــون ،هــي مدينــة داوود .وقــال داوود) :إن الــذي والمســامير ،والبرونــز ،وجــذوع أشــجار الأرز ،وحجــارة
يضــرب اليبوســيين أو ًلا يكــون رأســا وقائــدًا( .فصعــد أو ًلا بألــوان شــتى ،والذهــب والفضــة ،وأراد أن يكــون المعبــد
ً
مشــهو ًرا وآيــ ًة فــي الجمــال والفخامــة أمــام عيــون الأمــم
ُيـوآب ابـ ُـن صرويــة ،فصــار رأ ًســا .وأقــام داوود فــي الحصــن،
جميعهــا .ولكــن الــرب ح ـ َّذره ،وأخبــره أنــه لــن يســتطيع
لذلــك دعــوه) :مدينــة داوود( .وبنــى المدينــة حواليهــا مــن
بنــاء المعبــد لكثــرة مــا خاضــه مــن حــروب وســفكه الدمــاء،
القلعــة إلــى ماحولهــا .وي ـوآب ج ـدَّد ســائر المدينــة .وكان وأن بنــاءه ســيكون مــن نصيــب ابنــه النبــي ســليمان الــذي
ورب الجنــود معــه«.
داوود يتزايــد متع ِّظ ًمــا ُّ
كان باســمه رم ـ ًزا للســلام.
القــدس،
ولا ُيعــ َرف تما ًمــا تاريــخ فتــح النبــي داوود
َ
كان عهــد النبــي داوود فــي التاريــخ اليهــودي عهــد
ولكــن الفتــح علــى الغالــب كان فــي أواخــر القــرن الحــادي انتصــارات ونجاحــات ،فقــد صــارت القــدس عاصمــة
عشــر وبدايــات القــرن العاشــر قبــل الميــلاد .ويــرى بعــض لبنــي إســرائيل ،وعم ُروهــا وســكنوها ،واتحــد بنــو إســرائيل
المؤ ِّرخيــن أن جغرافيــة القــدس فــي تلــك الحقبــة كانــت فصــاروا دولــة واحــدة.
 ٢٢سفر أخبار الأيام الأول .٩-٤ :١١
 ٢٣سفر صموئيل الثاني .١١ :٥
ٔ
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 ٢٤سفر صموئيل الثاني ٧-٦؛ سفر أخبار الايام الاول .١٧-١٣
 ٢٥وردت كلمة »أُرنان« في سفر أخبار الأيام الأول .١٨ :٢١
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غيــر أن الضرائــب الجديــدة التــي فُر َِضــت مــن أجــل
الحــروب و إعمــار المدينــة كانــت ســب ًبا لحــدوث اضطـراب
فــي المجتمــع .ولا بــد أن نب ِّيــن هنــا أن النصــوص المقدســة
اليهوديــة لــم تذكــر شــي ًئا عــن أي مكانــة دينيــة للقــدس لــدى
بنــي إســرائيل حتــى عهــد النبــي داوود .وكانــت الدوافــع
لاختيــار النبــي داوود هــذه المدينــة مركـ ًزا دوافــع اســتراتيجية
وسياســية أكثــر مــن كونهــا دينيــة .ولكنــه حينمــا أحضــر
تابــوت العهــد إلــى القــدس ،فإنــه بذلــك جعــل المدينــة
مركــ ًزا دين ًّيــا وسياســ ًّيا .وبــات بنــو إســرائيل الذيــن كانــوا
يذهبــون إلــى شــيلو للحــج ،يأتــون إلــى القــدس مــن أجــل
أداء هــذه العبــادة ،ومــن هنــا نفهــم أن مكانــة القــدس لــدى
بنــي إس ـرائيل مــن الناحيــة الدينيــة بــدأت فــي عهــد النبــي
داوود والنبــي ســليمان الــذي بنــى المعبد/الهيــكل لاح ًقــا،
وكانــت تلــك المرحل ـ ُة الخطــو َة الأولــى لتقديــس المدينــة.

ﻋﻬﺪ اﻟﻨﺒﻲ ﺳﻠﻴامن

ثــم يليــه القســم الثالــث وهــو قــدس الأقــداس،
ــع فيــه تابــوت العهــد،
وهــو المــكان الــذي ُو ِض َ
وكان ُي َعــ ُّد هــذا القســم أقــدس مــكان علــى
الأرض ،ولا ُيســ َمح بزيارتــه ،ولا يدخلــه إلا كبيــر
الكهنــة فــي عيــد الغفران/يــوم كيبــور ،أي مــر ًة فــي
الســنة .وكانــت جــدران الهيــكل مــن الداخــل
ُمل َّبســة بأشــجار الأرز والصنوبــر بحيــث لا تُــرى
الحجــارة .وكانــت الجــدران والعــوارض وعتبــات
البــاب فــي قــدس الأقــداس وقاعــة العبــادة مغ َّطــاة
بالذهــب الخالــص ،أمــا علــى الجــدار والســتائر فقــد
نُ ِقشــت صــور كروبيــم ،وأشــجار النخيــل ،والأزهــار
المتفتِّحــة ،و ُطل َّيــت بالذهــب .والكــروب مفــرد
كروبيــم وهــي ملائكــة لهــا أجنحــة ،وفــي الهيــكل
كرو َبــان متقابــلان فــوق تابــوت العهــد .وقــد ُص ِنـ َـع
تمثــالا الكــروب مــن شــجر الزيتــون و ُطل َيــا بالذهــب
وجهــا الكروبــان نحــو قاعــدة
الخالــص ،وكان َ
العبــادة ،وأجنحتهمــا متلامســة .وكانــت هنــاك
حجــرات مــن ثلاثــة طوابــق ملاصقــة لجــدران
قــدس الأقــداس وقاعــة العبــادة مــن الخــارج.
و ُو ِض َعــت نوافــذ تضيــق نحــو الخــارج فــي قاعــة
العبــادة ،وأُغ ِلقــت بالأقفــاص .وأمــام الهيــكل عنــد
الــرواق عمــو َدا »ياقيــن« و«بوعــز« ،وطولهمــا ٣٥
ذرا ًعــا ) ١٥,٨متــر تقري ًبــا(.

نوضــح هنــا أن جبــل موريــا الــذي ُبنـ َـي فيــه الهيــكل
ِّ
مرتبــط فــي العــرف اليهــودي بـأرض موريــا حيــث أراد
النبــي إبراهيــم أن يذبــح ابنــه .و ُبنـ َـي الهيــكل علــى
صخــرة ُسـ ِّميت »الحجــر الأســاس« .ويعتقــد اليهــود
أن هــذه الصخــرة مركــز الأرض ،وأن النبــي إســحاق
وقــف ل ُيذ َبــح عليهــا .أمــا اســم الصخــرة فــي المصادر
نــي
الإ ســلامية فهــو »الصخــرة المعلَّقــة« وعليهــا ُب َ
مســجد قبــة الصخــرة .وتذكــر النصــوص المقدســة
اليهوديــة معلومــات بتفصيــل دقيــق عــن بنــاء الهيــكل
وال ُمكلَّفيــن فــي خدمتــه .واســتمر بنــاء الهيــكل ســبع
ــق عليــه فــي المصــادر العبريــة اســم
ســنوات ،وأُط ِل َ
»البيــت المقدَّس/بيــت همقــدش« .ولــم يعمــل فــي
بنــاء الهيــكل بنــو إســرائيل وحدهــم بــل عاونتهــم
الأقــوام الأخــرى .فقــد عمــل فــي بنــاء الهيــكل
 ١٥٣٫٦٠٠شــخص كانــوا يســكنون بيــن بنــي
إسـرائيل .وتذكــر النصــوص المقدســة اليهوديــة َم ِلــك
صــور حيــرام فــي موضــوع تأميــن العمــال والمــواد
اللازمــة لبنــاء الهيــكل .وهــذا يب ِّيــن أن بنــاء المعبــد
حينئــذ كان لــه ُبعـ ٌد دولــي ،وأن العمــال ال َم َهــرة قــد
عمل ـوا فــي بنــاء الهيــكل .فبنــا ًء علــى طلــب النبــي
ســليمان أرســل حيــرام ِكبــار ُصنَّاعــه كــي يديــروا
أعمــال البنــاء ،والعمــالَ المتقنيــن عمــ َل المعــادن
ونحــت الحجــارة ونقــش الخشــب ونســج القمــاش،
يضــا مــوا ًدا مــن أشــجار الأرز والصنــدل
وأرســل أ ً
ِ
والصنوبــر كــي تُســتع َمل فــي البنــاء .وقــد اس ـ ُتعمل
فــي بنــاء المعبــد الحجــارة المنحوتــة والأخشــاب
التــي ُٔا ِ
حض ـ َرت مــن غابــات لبنــان .و ُيذ َكــر أنــه لــم
تُســتع َمل أي أداة معدنيــة كالفـأس أو المطرقــة داخــل
٢٨
الهيــكل أثنــاء بنائــه.

تولــى النبــي ســليمان الحكــم بعــد وفــاة أبيــه فــي الربــع
الثانــي مــن القــرن العاشــر قبــل الميــلاد ،وبذلــك صــار
الملــك الثالــث لبنــي إســرائيل .واتســعت مدينــة القــدس
التــي كانــت عاصمــة جميــع الأســباط ومركزهــم السياســي
لتضــم تــل الهيــكل فــي عهــد النبــي ســليمان .و ُبن َيــت آنــذاك
بيــوت جديــدة فــي القــدس ،وقصــور فاخــرة ،ودو ٌر مزخرفــة،
و ُجــ َّرت الميــاه إلــى المدينــة ،وزادت مســتوى الرفاهيــة،
و َع ُظ َمــت الدولــة سياســ ًّيا واقتصاديًّــا .وفُ ِت َحــت الطــرق
التجاريــة مــن القــدس إلــى الممالــك المجــاورة لتتحــول
وصــف عهــد النبــي
القــدس إلــى مركــز تجــاري عا َلمــي .و ُي َ
داوود فــي التاريــخ اليهــودي بأنــه عهــد فتوحــات ،وعهــد
النبــي ســليمان بعهــد الصلــح والعلاقــات الدبلوماســية
الناجحــة .وتصــف النصــوص المقدســة اليهوديــة عهــد
ســليمان بعهــد ظهــور الفجــور مــن الناحيــة الدينيــة و ا ْٕن كان
عهــد رخــاء مــن الناحيــة الدنيويــة .أمــا أهميــة هــذا العهــد
وكان طــول الهيــكل  ٦٠ذرا ًعــا ) ٢٧متــ ًرا
فمصدرهــا إنشــاء الهيــكل العظيــم الــذي ســيظل ُيذ َكــر فــي تقري ًبــا( ،وعرضــه  ٢٠ذرا ًعــا ) ٩أمتــار تقري ًبــا(،
التاريــخ اليهــودي باســم هيــكل ســليمان.
وارتفاعــه  ٣٠ذرا ًعــا ) ١٣٫٥متــر تقري ًبــا( .وكان
وكان بنــاء النبــي ســليمان للهيــكل أولــى الخط ـوات فــي فــي الهيــكل ثلاثــة أقســام ،القســم الأول :الــرواق
طريــق تقديــس مدينــة القــدس .بــدأ النبــي ســليمان فــي الســنة و ُيط َلــق عليــه لفــظ »أولام« ،وكان فــي مقدمــة
الرابعــة مــن حكمــه ببنــاء معبــد للــرب تطبي ًقــا لوصيــة أبيــه الهيــكل وفيــه المذبــح .أمــا القســم الثانــي فهــو
فــي جبــل موريــا حيــث المســجد الأقصــى اليــوم .ولا بــد أن البهــو المقــدَّس ،وهــو قاعــة العبــادة.

 ١٠٠م

٠

ـب تابــوت العهــد
وحينمــا اف ُت ِتـ َـح الهيــكلُ ،ج ِلـ َ
والأشــياء المقدســة الأخــرى مــن جبــل صهيــون
إلــى الهيــكل فــي حفــل بهيــج ،و ُو ِض َعــت فــي
قســم قــدس الأقــداس .وفــي ذلــك اليــوم دعــا
النبــي ســليمان ربــه ألا يكــون الهيــكل حصــ ًرا
علــى اليهــود ،بــل يجعلــه مكا ًنــا ُيق َبــل فيــه دعــاء
كل َمــن يؤمــن بإلــه واحــد .تُوفــي النبــي ســليمان
فــي أواخــر القــرن العاشــر قبــل الميــلاد بعــد أن
حكـ َم لأربعيــن عا ًمــا ،و ُدفِـ َـن فــي مدينــة داوود فــي
٢٩
جبــل صهيــون بالقــدس.

 ٢٧سفر الملوك الأول .٧ :٦

اﻟﻘﺪس

المدينة التي تتوق إلى السلام

٢٤

٢٥

اﻟﻘﺪس

المدينة التي تتوق إلى السلام

ﻋﻬﺪ اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻷول :ﻣﻤﻠﻜﺔ ﻳﻬﻮذا
بــدأ التوتــر بيــن الأســباط فــي عهــد النبــي ســليمان وزادت
حدتــه بعــد وفاتــه ،وانقســمت المملكــة إلــى قس ـ َمين فــي
أواخــر القــرن العاشــر قبــل الميــلاد ،فقــد أســس الأســباط
العشــرة الذيــن كانـوا فــي الشــمال مملكــة إسـرائيل ،أما ســب َطا
يهــوذا وبنياميــن الذيــن كانـوا فــي الجنــوب فقد أسسـوا مملكة
يهــوذا بقيــادة رحبعــام بــن ســليمان .وكانــت عاصمــة مملكــة
إسـرائيل شــكيم وتيــرزا والســامرة ،أمــا عاصمــة مملكــة يهــوذا
فكانــت القــدس .وجــرت حــروب كثيــرة بيــن الممكل َتيــن،
وبنــى الأســباط العشــرة معابــد فــي مدنهــم بــد ًلا مــن الهيــكل
فــي القــدس .هاجــم الملــك الآشــوري نبوخــذ نصــر عــام
 ٧٢١قبــل الميــلاد مملكـ َة إسـرائيل ،واحتلهــا وســبى أهلهــا.
وبعــد هــذا التهجيــر تفــ َّرق بنــو إســرائيل فــي أرجــاء الأرض
وفُ ِقــد أثرهــم ،وهــذا مــا ُيع ـ َرف فــي التاريــخ اليهــودي باســم
»الأســباط العشــرة المفقــودة«.
حكـ َم رحبعــام مملكــة يهــوذا ســبعة عشــر عا ًمــا .وتذكــر
النصــوص المقدســة اليهوديــة أن ســكان يهــوذا ضل ـوا عــن
طريــق الحــق مــن زمــن رحبعــام .وقــد ظهــر مــن بينهــم ملــوك
صالحــون ســعوا لكــف النــاس عــن عبــادة الأوثــان و إرجاعهم
إلــى الطريــق الصحيــح .ولــم يسـ َـع هــؤلاء الملــوك لجعــل
هيــكل ســليمان مركــز حيــاة العبــادة لــدى ســكان يهــوذا،
واســتمر عامــة النــاس يتعبــدون فــي المرتفعات/البامــا .وهــذا
يب ِّيــن أن القــدس لــم تكــن ذا مكانــة دينيــة بيــن النــاس.
»وع ِمـ َل يهــوذا الشــر فــي عينــي الــرب ،وأغــاروه أكثــر مــن
جميــع مــا عمــل آباؤهــم بخطاياهــم التــي أخطــؤوا بهــا .وبنـوا
يضــا لأنفســهم مرتفعــات وأنصا ًبــا وس ـواري علــى كل
هــم أ ً
٣١
تــل مرتفــع وتحــت كل شــجرة خض ـراء«... ٣٠ .

»وارتكــب ســكان يهــوذا الســيئات أمــام عي َنــي يهــوه،
وأغضبــوه أكثــر ممــا أغضبــه آباؤهــم بذنوبهــم .وبنـوا أماكــن
عبــادة وأقام ـوا أنصا ًبــا وأصنــام آشــور علــى كل تــل مرتفــع
وتحــت كل شــجرة خضــراء .وكان فــي الممكلــة رجــال
يأتــون الفحشــاء .وارتكبــوا كل أرجــاس الأمــم الذيــن
طردهــم يهــوه مــن أمــام بنــي إس ـرائيل«.
تعرضــت مملكــة يهــوذا لغــزو الممالــك الكبــرى فــي

المنطقــة كالفراعنــة والآشــوريين والبابلييــن ،وغــزت مملكــة
ـدس .لذلــك لــم تكــن القــدس فــي
إسـرائيل فــي الشــمال القـ َ
تلــك المرحلــة عاصمــة دولــة قويــة ،بــل صــارت عاصمــة
تتعــرض تــار ًة لنهــب الممالــك الكبــرى فــي المنطقــة ،وتُج َبــر
تــار ًة أخــرى علــى دفــع الجزيــة لهــا .وكان للفراعنــة تأثيــر
كبيــر فــي المنطقــة آنــذاك .قو َيــت القــدس فــي عهـدَي ُعزيــا
) ٧٥٨-٧٨٦قبــل الميــلاد( ويوثــام ) ٧٤٢-٧٥٨قبــل الميلاد(
واســتطاعت هزيمــة القبائــل حولهــا .وأُص ِل َحــت أســوار
٣٢
القــدس و ُد ِّع َمــت جدرانهــا فــي عهــد َ
هذيــن الم ِل َكيــن.
ـدس
حاص ـ َرت جيــوش َم ِلــك إس ـرائيل و َم ِلــك الآرامييــن القـ َ
فــي عهــد الملــك آخــاز ) ٧٢٦-٧٤٢قبــل الميــلاد( ولكــن
هــذا الحصــار لــم ينجــح .دخــل آخــاز فــي حمايــة ملــك
الآشــوريين كــي يحمــي مملكتــه مــن هــذه الجيــوش ،حتــى
إنــه ق ِب ـ َل ممارســة طقــوس الآشــوريين وتولــى عــن يهــوه مــن
أجــل إظهــار الطاعــة لهــم ٣٣.وأعطــى ابنــه الملــك حزقيــا
) ٦٩٧-٧٢٦قبــل الميــلاد( الجزيـ َة للآشــوريين فــي البدايــة،
واســتطاع أن يخطــو خطـوات ناجحــة مــن الناحيــة الدينيــة
والسياســية مــع مــرور الوقــت.

كان عهــد حزقيــا عهــد نهضــة للقــدس مــن جميــع
ــح الهيــكل مــن جديــد ،و ُع ِبــ َد يهــوه
النواحــي ،فقــد فُ ِت َ
مــرة أخــرى ،و ُحو ِر َبــت الأوثــان والمعتقــدات الباطلــة،
وعــادت القــدس إلــى هويتهــا الأصليــة .وأصلــح حزقيــا
اجــا فــوق الســور ،وأقــام ســو ًرا آخــر
أسـوار المدينــة ،وبنــى أبر ً
خــارج المدينــة .وكان هــذا الســور الــذي ورد فــي النصــوص
المقدســة اليهوديــة باســم »الســور العريــض« ٣٤وســيل ًة لســد
الثغــرة أمــام غــزاة المدينــة ،وبذلــك قــ َّوى حزقيــا دفاعــات
القــدس .وقــد اكتشــف نحمــان أفيغــاد بقايــا هــذا الســور
فــي ســبعينيات القــرن العشــرين أثنــاء عمليــات التنقيــب
الأثريــة .لــم ِ
يعــط حزقيــا الجزيــة للآشــوريين ،وجعــل مــن
يهــوذا مملكــة مســتقلة ،فغ ـزا ملــك الآشــوريين ســنحاريب
َ
هلــك بوبــاء أصابــه
القــدس ،غيــر أن جيــش الآشــوريين
َ
فنجــت القــدس مــن هــذا الغــزو ،وزادت
بمعجــزة إلهيــةَ ،
هــذه الحادثــة مــن تمســك ســكان المدينــة بدينهــم.

كان هــذا التفــوق السياســي وســيل ًة لتنميــة المدينــة
اجتماع ًّيــا واقتصاديًّــا .وزاد عــدد ســكان القــدس زيــادة
كبيــرة ،ولعــل هــذه الزيــادة كانــت نتيجــة اضطـرار النــاس فــي
مملكــة إس ـرائيل للهجــرة بســبب الاضطرابــات فيهــا .وك ُب ـ َر
التجمــع الســكاني حتــى بلــغ المناطــق القريبــة ،واتســعت
حــدود المدينــة حتــى وصلــت إلــى الأوديــة المجــاورة.
وكان عــدد ســكانها  ٨,٠٠٠فــي عهــد النبــي ســليمان،
وبلــغ  ٢٤,٠٠٠فــي عهــد حزقيــا ،وكبــرت أراضــي القــدس
حتــى صــارت أربعــة أضعــاف مــا كانــت عليــه .وبــدأ إعمــار
المدينــة علــى نطــاق واســع ،و ُجـ َّرت الميــاه إليهــا عبــر نفــق
مــن نبــع أم الدرج/جيحــون الواقــع فــي قريــة ســلوان القريبــة.
و ُجــ َّرت الميــاه مــن بركــة ماميــلا )ثــم صــار اســمها بركــة
حزقيــا( إلــى بركــة حمــام باتريــك فــي حــي النصــارى.

عــاد النــاس إلــى عبــادة الأصنــام حيــن تولــى منســى
) ٦٤٢-٦٩٧قبــل الميــلاد( الحكـ َم بعــد أبيــه حزقيــا .وبعــد
ـرب منســى ،عــاد إلــى طريــق الحــق ،فأكرمــه
أن عاقــب الـ ُّ
الــرب ب ـأن جعلــه م ِل ـ ًكا مــرة أخــرى ،فبنــى جــدا ًرا خــارج
المدينــة ،وقــام بإصلاحــات مختلفــة ٣٥.إلا أن تطهــر
القــدس مــن عبــادة الأصنــام وعــودة النــاس إلــى عبــادة يهــوه
ـث الدولــة كان فــي عهــد الملــك يوشــيا )٦٠٩-٦٤٠
بِحـ ِّ
قبــل الميــلاد( .إذ ُر ِّم ـ َم الهيــكل و ُه ِد َمــت الأنصــاب وعــاد
النــاس إلــى طريــق الحــق .وتذكــر النصــوص المقدســة
اليهوديــة أن التــوراة كانــت فــي الهيــكل فــي عهــد يوشــيا،
وأن النــاس كان ـوا يشــاركون فــي الشــعائر الدينيــة مشــاركة
كبيــرة فــي عيــد الفصــح .وهــذا كان يعنــي إحيــاء الحيــاة
الدينيــة بيــن النــاس ،وزيــادة أهميــة القــدس دين ًّيــا واحتلالهــا
مكانــة مرموقــة ،وصــار للقــدس موقــع مركــزي لــم يحـ َ
ـظ بــه
مــن قبــل .ولكــن عندمــا تولــى ابنــه يهوآحــاز )٦٠٨-٦٠٩
قبــل الميــلاد( ال ُحك ـ َم ،عــاد النــاس إلــى عبــادة الأصنــام،
فنــزل عليهــم عقــاب الــرب ،فخضعــوا ل ُحكــم الفراعنــة
أو ًلا ،ثــم ُح ْكــم بابــل التــي اســتولت علــى المنطقــة وهزمــت
الفراعنــة .وتعرضــت القــدس آنــذاك لغــزو الكلدانييــن

والآرامييــن والموآبييــن والعمونييــن .غ ـزا ملــك بابــل نبوخــذ
ـدس فــي عهــد الملــك يهوياقيــم ) ٥٩٧-٦٠٨قبــل
نصــر القـ َ
الميــلاد( وجعــل ملكهــا تحــت أمــره ،وحمــل كثي ـ ًرا مــن
كنــوز الهيــكل معــه إلــى بابــل .ول َّمــا ثــار يهوياقيــم ،غــزا
ـدس مــرة أخــرى عــام  ٥٩٧قبــل الميــلاد،
نبوخــذ نصــر القـ َ
وأخــذ معــه مــا بقــي مــن كنــوز الهيــكل ،وأخــذ معــه يهوياقيم
وع َّيــن مكانــه يهوياكيــن .ح َكــم يهوياكيــن لمــدة مئــة يــوم،
ثــم حملــه نبوخــذ نصــر إلــى بابــل ،وع َّيــن صدقيــا مكانــه،
وفــرض علــى مملكــة يهــوذا الجزيــة .وفــي عهــد الملــك
َ
صدقيــا ) ٥٨٦-٥٩٧قبــل الميــلاد( ســقطت مملكــة يهــوذا،
و ُد ِّمــر الهيــك ُل فــي القــدس .إذ ثــا َر صدقيــا علــى بابــل فــي
القــدس
الســنة العاشــرة مــن حكمــه ،فغــزا نبوخــذ نصــر
َ
ـوت
ســنة  ٥٨٦قبــل الميــلاد وحاصرهــا ،ثــم د َّمــر جيشُ ــه بيـ َ
المدينــة وقصورهــا وهيكلهــا وأســوارها .و ُح ِم َلــت كنــوز
القصــر والهيــكل إلــى بابــل ،وقُ ِتــل عــدد كثيــر مــن ســكان
المدينــة ،وأُ ِسـ َر الذيــن بقـوا أحيــاء و ُح ِم ُلـوا إلــى بابــل .ومــع
ســقوط القــدس زالــت آخــر ممالــك بنــي إسـرائيل ،وبــدأت
حيــاة النفــي.
وتُع ـ َرف الفتــرة مــن عهــد النبــي ســليمان إلــى ســقوط
مملكــة يهــوذا باســم »عهــد الهيــكل الأول« فــي التاريــخ
اليهــودي .ويصــف المؤرخــون القــدس فــي هــذه المرحلــة
بأنهــا تحولــت مــن مدينــة عاديــة إلــى عاصمــة ومركــز مهــم.
ولا توجــد أي معلومــات أثريــة عــن القــدس فــي الفتــرة
الممتــدة مــن أل ـواح تــل العمرانــة إلــى أواخــر القــرن الثامــن
فســر المؤرخــون هــذه الحقيقــة علــى
قبــل الميــلاد ،وقــد َّ
أن القــدس ومملكــة يهــوذا فــي تلــك المرحلــة لــم تكــن ذا
أهميــة كبيــرة .ودفـ َـع هــذا النقــص فــي المعلومــات المؤرخيــن
إلــى الجــدل حــول مــا ُيــر َوى عــن القــدس فــي عهــد النبــي
داوود وســليمان ،وكانــت هنــاك شــكوك حــول كــون القــدس
مركــ ًزا سياســ ًّيا ،فالتجمــع الســكاني فــي تلــك المرحلــة
يظهــر علــى أنــه تجمــع قليــل.
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تشــير الاكتشــافات إلــى أن مدينــة القــدس حظيــت
بأهميــة منــذ أواخــر القــرن الثامــن قبــل الميــلاد .ويصــ ِّور
علمــاء الآثــار والتاريــخ المدينــ َة فــي هــذه الحقبــة علــى
أنهــا كانــت مدينــة جميلــة لهــا قصــور ومخــازن وأســوار
وأبــراج .وقــد اســتنتج علمــاء الآثــار أهميــة المدينــة فــي
هــذه المرحلــة بالنظــر إلــى التجمعــات الســكنية التــي
بــرزت آنــذاك ،وبقايــا الســور ،والأب ـراج ،وقن ـوات الميــاه،
وبقايــا أدوات زراعيــة ،والمقابــر التــي زاد عددهــا فجــأة،
والأضرحــة الكبيــرة .فتدعــم هــذه الاكتشــافات الأثريــة
مــا ورد فــي النصــوص المقدســة عــن تحــول القــدس
إلــى مدينــة مركزيــة بــد ًءا مــن أواخــر القــرن الثامــن قبــل
الميــلاد .وتشــير الاكتشــافات الأثريــة إلــى أن القــدس فــي
تلــك الفتــرة صــارت مدينــة متوســطة الحجــم ولهــا مكانــة
مهمــة .وتدعــم هــذه الاكتشــافات مــا ُذ ِكـ َر فــي النصــوص
المقدســة اليهوديــة عــن البنــاء والعمـران فــي عهــد حزقيــا.
أمــا الزيــادة الكبيــرة فــي عــدد ســكان القــدس ومملكــة
يهــوذا بــد ًءا مــن القــرن الثامــن قبــل الميــلاد ف ُيع ـ َزى إلــى
ســقوط مملكــة إس ـرائيل عــام  ٧٢٠تقري ًبــا قبــل الميــلاد،
٣٦
وهجــرة الأســباط هنــاك إلــى يهــوذا.

ﻋﻬﺪ اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺜﺎين :ﻋﻬﺪ اﻟﻔُﺮس
فــي عــام  ٥٣٨قبــل الميــلاد اســتطاع كــورش مــن ملــوك
الفــرس الأخمينيــة أن يهــزم بابــل ويســيطر علــى القــدس،
وخرجــت القــدس مــن حكــم ال ِعــرق الســامي وبقيــت فــي
حكــم ال ِعــرق »الهندوأوروبــي« لألــف عــام حتــى فتحهــا
المســلمون .أَ ِذن كــورش بعــد أن اســتولى علــى القــدس
لليهــود أن يعــودوا إلــى وطنهــم الأم .و ُيذ َكــر أن الفــرس قــد
أعــادوا بنــي إسـرائيل إلــى فلســطين مــن أجــل صــد هجمــات
مصــر التــي كانــت دولــة قويــة فــي المنطقــة آنــذاك .وعلــى
هــذا الأســاس اعتقــد الفــرس أن إنشــاء منطقــة عازلــة كــي
لا يتعرضــوا لهجــوم ِ
مباغــت مــن مصــر ســيكون ذا فائــدة
لهــم ،ولذلــك تول ـوا عم ـران القــدس والهيــكل وأرســلوا بنــي
إس ـرائيل إليهــا ،فعــاد عش ـرات الآلاف منهــم إلــى القــدس
٣٧
بهــذا ِٕالاذن ،وبقــي آخــرون فــي بابــل.

وكان أول عمــل لبنــي إســرائيل بعــد عودتهــم بنــاء
الهيــكل فــي القــدس مــن جديــد ،لكــن ذلــك لــم يكــن
ســه ًلا ،وتعثــرت عمليــة البنــاء لعوائــق شــتى .و ُيذكَــر أن
َمــن أعــاق بنــاء الهيــكل الســامريُّون ،فهــم عندمــا أرادوا
المشــاركة فــي بنــاء الهيــكل ،لــم يــأذن بنــو إســرائيل
لهــم بحجــة أن ِعرقهــم ليــس ب ِعــرق صــاف مــن بنــي
ـب ح ـ َّكام المناطــق المجــاورة مــن الملــك
إس ـرائيل .وطلـ َ
أن ِ
يوقــف بنــاء اليهــود للقــدس مــن جديــد ،وحــذروه مــن
أن بنــي إســرائيل ســيثورون عليــه ويرفضــون دفــع الجزيــة،
فتوقــف بنــاء الهيــكل بعــد هــذا التحذيــر .وعندمــا اســتلم
يضــا ،ولكــن
الم ِلــك الفارســي داريــوس الحكــم ،ح ـ َّذروه أ ً
الفرمــان الــذي يب ِّيــن إذن
داريــوس وجــد فــي الأرشــيف
َ
كــورش ببنــاء الهيــكل ودعمــه ،فــأزال كل العقبــات
أمــام هــذا الأمــر .وأُعي ـ َد بنــاء الهيــكل علــى يــد المهــرة
القادميــن مــن مدين َتــي صيــدا وصــور ومــواد البنــاء التــي
ُج ِل َبــت مــن هاتَيــن المدين َتيــن ،وكان البنــاء علــى الأســاس
الــذي وضعــه النبــي ســليمان ،واف ُت ِتــح الهيــكل عــام ٥١٥
قبــل الميــلاد.
ول َّمــا عــاد عــزرا إلــى القــدس عــام  ٤٥٧قبــل الميــلاد،
عاشــت القــدس أهــم مرحلــة فــي تاريخهــا وأعظمهــا،
وزادت هــذه العظمــة مــع تعييــن م ِلــك ال ُفــرس نحميــا وال ًيــا
علــى القــدس ،إذ بــدأ العم ـران فــي المدينــة علــى نطــاق
واســع ،و ُبن َيــت أســوار المدينــة فــي  ٥٢يو ًمــا )عــزرا ٨-١؛
نحميــا .(١١-١ :وكان بنــاء الســور نقطــة تحــول مهمــة فــي
نمــو المدينــة ،وزاد عــدد ســكانها يو ًمــا بعــد يــوم .ولكــن
فهــم مــن هــذا أن المدينــة صــارت مزدهــرة،
ينبغــي ألا ُي َ
لأن الفقــر والرذالــة كانــت ســائدة فــي القــدس تحــت
حكــم الفــرس .وكان النــاس يعيشــون فــي أك ـواخ بســيطة
ولا يجــدون حتــى مــا يكفيهــم مــن الآنيــة الفخاريــة .و ُي ِق ـ ُّر
جميــع اليهــود بـأن القــدس فــي هــذه المرحلــة كانــت مركـ ًزا
٣٨
دين ًّيــا ومدينــة مهمــة.

;George E. Mendenhall, “Jerusalem from 1000-63 BC”, Jerusalem in History, Ed. K.J. Asali, (Essex: Scorpion, 1989), 56-59
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فــي عــام  ٣٣٢قبــل الميــلاد اســتولى الإ ســكندر
المقدونــي علــى المنطقــة ،فدخلــت القــدس فــي حكمــه.
وتشــير الروايــات إلــى أن الإ ســكندر أراد هــدم المدينــة
بدايــ ًة ،غيــر أن الشــيوخ ورجــال الديــن لبســوا عبــاءات
بيضــاء وخرجــوا يســتقبلون الإ ســكندر ،وتوســلوا إليــه ألا
يهــدم المدينــة .فلــم يهــدم الإ ســكندر الهيــكل ،ولكنــه أراد
أن يبنــي تمثــا ًلا لــه هنــاك .فرفــض اليهــود طلبــه ،ووعــدوه
أن يســموا أول مولــود ذكــر منهــم باســمه ويرفعــوا شــأنه،
فتخلــى الإ ســكندر عــن فكــرة بنــاء التمثــال .وباحتــلال
المدينــة شــاع اســم »هيروســليما« بالإ غريقيــة بتحولهــا مــن
٣٩
»يروشــاليم« العبريــة.

دخلــت القــدس فــي حكــم ســلالة الســلوقيين اليونــان
عــام  ١٩٩قبــل الميــلاد .و ُط ِّبقــت سياســة الهيلينيــة فــي
يهــوذا عمو ًمــا ولا ســيما فــي القــدس فــي عهــد الســلوقيين.
ووجــدت القــدس نفســها فــي صــراع بيــن الحضــارات،
وانحطــاط ثقافــي وفســاد عــام .وتحولــت القــدس إلــى
مدينــة إغريقيــة ببنــاء صــالات الألعــاب الرياضيــة ،ومياديــن
المســابقات ،وتنظيــم الأولمبيــاد ،و إنشــاء المعابــد اليونانيــة.
وانتشــرت دور اللهــو والمتعــة التــي تحــث علــى الثقافــة
الهيلينيــة ،وتبنــى كثيــر مــن النــاس فــي القــدس هــذه
الثقافــة .وكان الرياض ُّيــون المتســابقون فــي الأولمبيــاد لا
يكترثــون بالتســتر الــذي تحــض اليهوديــة عليــه ،فيخرجــون
إلــى الســباق عــراة مثــل اليونانيــن .وكان ِ
الختــان الــذي
ونقصــا لــدى اليونانييــن،
يعــد واج ًبــا فــي الهيوديــة عي ًبــا ً
فــكان كثيــر مــن شــبان اليهــود يلجــؤون إلــى الج َّراحيــن
لإ خفــاء هــذا العيــب .وازداد عــدد الذيــن صــاروا يتجنبــون
ختــان أولادهــم كــي لا يبــدو مختلفيــن عــن اليونانييــن
فــي المســابقات .وصلــت السياســية الهيلينيــة ذروتهــا فــي
عهــد الســلوقيين ،وأقضــت مضجــع المجتمــع اليهــودي،
فكانــت القــدس دائ ًمــا مرك ـ ًزا لتمــرد فــي نطــاق محــدود.
وبنــى أنطيوخــوس الرابــع عــام  ١٦٨قبــل الميــلاد قلع ـ ًة إلــى
جانــب الجــدار الجنوبــي للهيــكل مــن أجــل مراقبتــه .وقــد
وردت أخبــار عــن هــذه القلعــة فــي ســفر المكابييــن الأول
ويوســيفوس ٤١.وكانــت الحاميــة العســكرية للســلوقيين فــي
المنطقــة فــي هــذه القلعــة .وفــي عــام  ١٤١قبــل الميــلاد
اســتلم ســيمون المكابــي هــذه القلعــة وهدمهــا ،واكتشــف
آثا َرهــا فريــق بحــث بقيــادة عالِــم الآثــار الإ س ـرائيلي »دارون
بيــن« عــام ٢٠١٥م .ولــم يكــن العهــد الســلوقي مرحلــة
عــاش اليهــود فيهــا انحــلا ًلا دين ًّيــا فحســب ،بــل كان هنــاك
يضــا .وزادت فــي تلــك المرحلــة حــدة
انحــلال سياســي أ ً
الصــراع الداخلــي فــي القــدس مــن أجــل المناصــب،
والتنافــس لإ دراة الهيــكل بتقديــم الرشــاوي للإ مبراطــور،
٤٢
ونُ ِه َبــت كنــوز الهيــكل مــرات كثيــرة.

اﻟﺒﻄﺎﳌﺔ ﰲ اﻟﻘﺪس
بعــد وفــاة الإ ســكندر عــام  ٣٢٣قبــل الميــلاد ،حك َمــت
الأســرة البطلميــة مصــر ،وتبعــت لهــا هيروســليما أي القدس.
وكانــت الحيــاة الدينيــة والاجتماعيــة فــي عهــد البطالمــة
فــي يــد اليهــود ،فقــد احتــرم البطالمــة معتقــدات اليهــود،
حتــى إنهــم ترجمــوا نصوصهــم المقدســة إلــى اليونانيــة.
ويعــود الفضــل لترجمــة هــذه النصــوص إلــى اليونانيــة إلــى
الإ مبراطــور بطليمــوس الثانــي ) ٢٤٦-٢٨٥قبــل الميــلاد(
مــن الأســرة البطلميــة ،فقــد كان مح ًّبــا للكتــاب كثيــر
الق ـراءة ،لذلــك أثــرى مكتبــة الإ ســكندرية بالكتــب الكثيــرة
التــي جــاء بهــا مــن الشــرق والغــرب .وكان مديــر المكتبــة
فاليروملــو ديميتريــوس شــغوفًا بالكتــب ،فحــث علــى ضــم
كتــاب اليهــود المقــدس إلــى المكتبــة .وأراد أن تُترجــم
وضــع فــي مكتبــة القصــر،
النصــوص المقدســة اليهوديــة ل ُت َ
رئيــس الكهنــة أليعــازر اث َنيــن وســبعين ِحبــ ًرا مــن
فاختــار
ُ
أســباط بنــي إسـرائيل الاثنــي عشــر وأرســلهم ،فترجـ َم هــؤلاء
التــوراة إلــى اليونانيــة فــي اثنيــن وســبعين يو ًمــا فــي جزيــرة
فــاروس قــرب الإ ســكندرية .وقــد اشــ ُت ِه َرت هــذه الترجمــة
باســم »النســخة الســبعينية« نســب ًة إلــى عــدد المترجميــن
٤٠
ومــدة إكمــال الترجمــة.

;William Hale, History of the Jews: From The Time of Alexander The Great to The Destruction, (London: William Cloves 1850), 3-9
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اﻟﻘﺪس ﰲ ﻋﻬﺪ اﻟﺤﺸﻤﻮﻧﻴني
غــزا الإ مبراطــور الســلوقي أنطيوخــوس الرابــع أبيفانــوس
ـدس عــام  ١٦٨قبــل الميــلاد لتمــرد اليهــود علــى الحكــم
القـ َ
اليونانــي مــرات كثيــرة .و ُيــر َوى أنــه هــدم المدينــة ونهــب
كنــوز الهيــكل وأخــذ معــه النســاء والأطفــال مــع الحيوانــات،
وفــرض علــى أهــل القــدس جزيــة كبيــرة .و إضافــة إلــى
ذلــك كلــه أم ـ َر أهــل القــدس والمــدن الأخــرى أن يعبــدوا
أصنــام اليونــان .ول َّمــا لــم يجــد اســتجابة لأوامــره ،ط َّبــق
سياســة قاســية ،فمنــع احتفــالات الســبت وأداء الشــعائر
الدينيــة الأساســية مثــل الختــان والذبائــح ،وح ـ َّول الهيــكل
إلــى معبــد لإ لــه اليونــان جوبيتــر .و ُيــر َوى أن رئيــس الكهنــة
جيســون الــذي ُع ِّيــن لإ دراة الهيــكل بالرشــوة قــد أيَّــد سياســة
٤٣
الإ مبراطــور هــذه.

فــي عــام  ١٦٧قبــل الميــلاد أجبــر الجنــود الســلوقيون
اليهــو َد فــي بلــدة موديــن قــرب القــدس علــى عبــادة آلهــة
اليونــان ،وأُج ِبــر رجــل الديــن متتيــا )ماتيتياهــو( بــن يوحنــا
مــن أســرة الحشــمونيين علــى تعظيــم التماثيــل لإ قنــاع
ـض ذلــك ،وقت ـ َل يهوديًّــا أراد أن يذبــح ذبيحــة
النــاس ،فرفـ َ
ـدي الــذي جــاءه بالأمــر ،وكانــت
للأوثــان فــي المعبــد والجنـ َ
تلــك الحادثــة شــرارة التمــرد .وظــل المتمــردون يحاربــون
علــى شــكل عصابــات لســنوات حتــى اســتطاعوا أن يطــردوا
الســلوقيين ،ويط ِّهــروا الهيــكل مــن تماثيــل آلهــة اليونــان.
و ُيع ـ َرف هــذا التمــرد فــي التاريــخ اليهــودي باســم »التمــرد
المكابــي« .وبعــد هــذا النصــر عــام  ١٦٤قبــل الميــلاد،
حك َمــت ســلالة الحشــمونيين يهــوذا لنحــو مــن قــرن )حتــى
 ٣٧قبــل الميــلاد( ،وكان حكمهــم مســتق ًلا تــارةً ،وذات ًّيــا
نســب إليــه
تــارة أخــرى .وقــد جعــ َل هــذا النصــ ُر الــذي ُي َ
عيــد الأنوار/حانــوكا فــي اليهوديــة ،الهيــك َل مرك ـ ًزا مه ًمــا،
وصــارت للقــدس مكانــة مميــزة .ولــم تنبــع أهميــة القــدس
فــي تلــك المرحلــة مــن كونهــا مرك ـ ًزا دين ًيــا فحســب ،بــل
يضــا عاصمــة مملكــة يهــوذا القويــة التــي
لأنهــا كانــت أ ً
ســيطرت علــى المناطــق المجــاورة وأجبــرت النــاس علــى
اعتنــاق اليهوديــة.
 ٣٩سفر المكابيين الأول .٢-١
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تمــددت مدينــة القــدس نحــو الغــرب وبــدأت فيهــا
حركــة عم ـران علــى نطــاق واســع فــي عهــد الحشــمونيين.
وكان الســبب فــي تمــدد المدينــة نحــو الغــرب إنشــاء
نــي
حــي لا يســكنه إلا طبقــة النخبــة والأرســتقراطيينُ .ب َ
ٍّ
هــذا الحــي فــي عهــد ســيمون وهيركانــوس الأول فــي
الســفح الغربــي لتــل صهيــون وأُحيـ َ
وس ـ ِّمي باســم
ـط بســورُ ،
»المدينــة العليــا« لأنهــا كانــت تطــل مــن الأعلــى علــى تــل
الهيــكل .وأُ ِ
نشـ َئت البيــوت فــي المدينــة العليــا علــى الطـراز
نموذجــا لمدينــة هيلينيــة .وكان مــن
الهيلينــي ،وصــار الحــي
ً
الواضــح أن الحشــمونيين قــد تبنــوا الهيلينيــة بعــد تقريبهــا
مــن ثقافتهــم .ويمكــن القــول إن حــي هيليــن كان ذا أهميــة
كبيــرة فــي حيــاة مدينــة القــدس آنــذاك ،و ا ْٕن لــم تكــن هنــاك
تفاصيــل عــن هــذه المدينــة العليــا.
ومنــذ أواخــر القــرن الثانــي قبــل الميــلاد أي فــي
عهــد الحشــمونيين ،ظهــرت فــروق لاهوتيــة بيــن اليهــود،
فانقســموا إلــى طائف َتيــن :الصدوقيــون والفريســيون.
وكانــت الطائفتــان تتحكمــان بالهيــكل فــي القــدس ،وهــذا
الاختــلاف الظاهــر علــى أســاس الديــن إنمــا هــو نتيجــة
الاختلافــات فــي وجهــة النظــر السياســية ،فالصدوقيــون
كان مبدؤهــم قيــام الدولــة وهدفهــم ضمــان الوجــود
السياســي لليهــود ،أمــا الفريســيون فكانــت أولويتهــم إعــلاء
شــأن الهويــة الدينيــة والثقافيــة لليهــود .رفــض الفريســيون
التنــازل لليونــان ودخــول المجــال السياســي ،ودعمـوا فكــرة
الوصــول إلــى النجــاح بالمحافظــة علــى الهويــة الدينيــة.
مثَّــل الصدوقيــون الطبقــة اليهوديــة الحاكمــة والارســتقراطية،
وســعوا للحفــاظ علــى الوضــع الراهــن ومجــاراة رومــا ،أمــا
الفريســيون فمثلــوا عامــة النــاس وعارضــوا رومــا .وكان
الفريســيون علــى عكــس الصدوقييــن يؤمنــون بالقــدر
والتــوكل والملائكــة وحيــاة الآخــرة .وهــذا الفــرق فــي
مســائل العقيــدة مــا هــو إلا انعــكاس لــرأي الفريســيين
بالسياســة .وقــد ســعى ممثلــو الطائف َتيــن للتأثيــر فــي النــاس
فــي هيــكل ســليمان .وكانــت جماعــة الحاخامــات الذيــن
يحكمــون الشــعب اليهــودي مــن الهيــكل قــد أسســوا
محكمــة عليــا باســم »ســنهدرين« ،واســتطاعوا عبرهــا أن
يكفلــوا ســيطرتهم علــى النــاس .وكان عــدد الفريســيين
أكبــر فــي الســنهدرين لأنهــم كانــوا مقبوليــن أكثــر بيــن
٤٤
النــاس ،لذلــك كان النــاس يميلــون إليهــم أكثــر.
Peters, Jerusalem, 51-61.
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ضعفــت ســلالة الحشــمونيين فــي عــام  ٧٠تقري ًبــا قبــل
الميــلاد نتيجــة الصراعــات السياســية بيــن ح ـ َّكام اليهــود.
ـف رومــا فرصـ ًة لاحتــلال القــدس ،فغزاهــا
ومنـ َـح هــذا الضعـ ُ
القائــد العســكري والسياســي بومبــي عــام  ٦٣قبــل الميــلاد،
ـتهدف الهيــكل
واحتلهــا بعــد حصــار دا َم لثلاثــة أشــهر ،فاسـ َ
وقتــل كثيـ ًرا مــن ســكان المدينــة .وصــارت المدينــة تُسـ َّمى
»هيروســوليما« بــد ًلا مــن »هيروســليما« .وأعطــى الفــراغ
السياســي فــي حكــم رومــا فرصــ ًة لســلالة الحشــمونيين
ليســتمروا فــي حكــم المدينــة ذات ًّيــا.

فــي عــام  ٣٧قبــل الميــلاد ع َّينــت رومــا هيــرودس
الكبيــر حاك ًمــا علــى القــدس كــي يضــع نهايــة للصراعــات
الداخليــة فيهــا ،فاســتطاع هيــرودس أن ينهــي حكــم
الحشــمونيين تما ًمــا .وكان عهــد هيــرودس الأول عهــد
ازدهــار ،و ُعــرِف بالعهــد الذهبــي فــي تاريــخ المدينــة،
فقــد وصلــت القــدس إلــى أوج ازدهارهــا .و ُيقــدَّر أن
عــدد ســكان المدينــة فــي عهــده كان بيــن  ٢٠ألــف و٥٠
ألــف .و ُيــر َوى أنــه سـ َّ
ـك النقــود باســمه و ا ْٕن كان يحكــم
المنطقــة باســم رومــا .ســعى هيــرودس الــذي كان مــن
أصــل أدومــي ثــم اعتنــق اليهوديــة إلــى الإ صــلاح بيــن
الرومــان واليهــود ،لكنــه أخفــق فــي ســعيه هــذا ،ولــم يكــن
النــاس يقدِّرونــه لمعاملتــه الســلطوية .وحــاول هيــرودس أن
مجلســا لمحاكمــة قــادة
يحافــظ علــى الاســتقرار ،فأقــام
ً
التمــرد والمكابييــن والفريســيين ،وأعــد َم خمســة وأربعيــن
عضــ ًوا مــن أصــل واحــد وســبعين فــي »الســنهدرين«،
ولــم يســتطع أن ُيهــا ِدن عامــة النــاس .وقــد أعــان هيــدروس
ـكان القــدس و ا ْٕن ُع ـرِف بقســوته معهــم ،إذ ُيــر َوى أنــه
سـ َ
و َّزع الأمــوال والقمــح للنــاس مــن خزينتــه حيــن ع َّمــت
المجاعــة فــي المدينــة ،ولذلــك لُ ِّقــب بـ«الكبيــر«.

مــ َّرت القــدس بثــلاث مراحــل تاريخيــة مهمــة مــن
ســيطرة بومبــي عليهــا حتــى فتحهــا المســلمون ،بــدأت أولهــا
باحتــلال بومبــي وانتهــت بهــدم تيتــوس الهيــكل الثانــي عــام
 ٧٠ميلاديــة .أمــا المرحلــة الثانيــة فهــي المرحلــة التــي قامت
فيهــا مدينــة هيلينيــة جديــدة وكانــت مدينــة وثنيــة فــي أرض
القــدس ُسـ ِّم َيت »إيليــا كابيتولينــا« ،وانتهــت هــذه المرحلــة
باعتنــاق البيزنطييــن للمســيحية .وأمــا المرحلــة الثالثــة التــي
كان الديــن المســيحي حاك ًمــا فيهــا ،فقــد انتهــت عــام
٦٣٨م بفتــح المســلمين.

ق ِبــل اليهــود بداي ـ ًة حاك ـ َم القــدس الــذي ع َّينــه بومبــي،
لكنهــم ثــاروا عليــه لاحقًــا .فعــاد بومبــي ليغــزو القــدس،
فهــدم أســوارها وكثيــ ًرا مــن دورهــا ،وأجبــ َر اليهــود علــى
تقديــم القرابيــن لرومــا و إمبراطورهــا كل يــوم .وأراد ماركــوس
ليســينيوس كراســوس عــام  ٥٤قبــل الميــلاد أن يمـ ِّول حربــه
مــع الإ مبراطوريــة البارثية/الفرثيــة ،فنهــب كنــوز الهيــكل،
وهــذا مــا أحيــا لــدى النــاس شــعور القوميــة .وعــاش
اليهــود فــي راحــة جزئيــة فــي عهــد يوليــوس قيصــر )٤٩
قبــل الميــلاد( .واســتمرت هــذه الراحــة فــي عهــد أنتيباتــر
الأول الأدومــي ) ٤٦قبــل الميــلاد( ،لكــن بعــد وفاتــه بــدأ
ص ـراع شــديد بيــن الأدومييــن واليهــود .واســتطاع الفــرس
عــام  ٤٠قبــل الميــلاد أن يحتلــوا القــدس التــي ضعفــت
لكثــرة الصراعــات ،وحكموهــا لســن َتين ،وفــي عــام  ٣٨قبــل
٤٥
الميــلاد أعــاد الرومــان المدينــة إلــى حكمهــم.
العارف ،تاريخ القدس.٣٠-٢٩ ،

وقــد بــدأت حركــة عمــران كبيــرة فــي القــدس فــي
عهــد هيــرودس ،ومــا زالــت آثارهــا قائمــة إلــى يومنــا.
وقدَّمــت الاكتشــافات الأثريــة والمصــادر التاريخيــة
مفصلــة عــن المبانــي الفاخــرة التــي بناهــا فــي
معلومــات َّ
القــدس .واســتطاع أن يجعــل القــدس مــن المــدن الأكثــر
ازدهــا ًرا فــي العا َلــم القديــم ،فقــد ح َّولهــا مــن قلعــة بعيــدة
عــن الأعيــن ،إلــى مدينــة رومانيــة يتجلــى فيهــا الدهــاء
العمرانــي .واســتمرت موجــة العمـران التــي بدأهــا هيــرودس
حتــى بعــد وفاتــه .و ُيذ َكــر أن هيــرودس أراد بهــذه المبانــي
التــي تُذكِّــر بالأســلوب اليونانــي عبــر طرازهــا وأحجامهــا
وزخرفتهــا أن يح ـ ِّول القــدس إلــى مدينــة هيلينيــة فيرضــى
ُحــ َّكام رومــا عنــه .و ُبن َيــت المبانــي المزخرفــة والــدور
الفاخــرة والقصــور فــي حــي الأثريــاء الــذي كان ُيســ َّمى
باســم »المدينــة العليــا« ،وكان هيــرودس ورؤســاء الكهنــة
يســكنون فــي هــذا الحــي.
؛Peters, Jerusalem, 61-65; Montefiore, Kudüs, 73
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وتغ َّيــرت المدينــة بفضــل هــذه المبانــي ،فمــا عــادت
كمــا كانــت عليــه ،واتســعت مســاحتها أكثــر مــن ٤٠٠
دونــم ،وصــارت تســتضيف الأولمبيــاد والمنافســات التــي
تجــري علــى شــرف الإ مبراطــور .بنــى هيــرودس البــرج
اجــا أخــرى،
المعــروف اليــوم باســم »بــرج داوود« وأبر ً
وأصلــح الأبـراج التــي ُبن َّيــت فــي عهــد الحشــمونيين .ومــن
أهــم المبانــي التــي بناهــا هيــرودس فــي القــدس :الهيــكل
وقصــره .فقــد أعــاد بنــاء الهيــكل وك َّبــره وبنــى جــدا ًرا
حولــه .والحائــط الــذي يسـ ِّميه المســلمون »حائــط البـراق«
واليهــو ُد »الحائــط الغربــي« أو »حائــط المبكــى« مــا هــو إلا
٤٦
بقايــا الجــدار الخارجــي الــذي بنــاه هيــرودس.
تُوفِّـ َـي هيــرودس عــام  ٤قبــل الميــلاد .و ُو لِـ َد النبي عيســى
فــي زمانــه .ع َّيــن إمبراطــور رومــا هيــرودس أرخيــلاوس خ َل ًفــا
لأبيــه .وبعــد تلــك الفتــرة لــم تهــدأ حــركات التمــرد فــي
المنطقــة .واختــارت الإ دارة الجديــدة مدينــة قيســارية مرك ـ ًزا
لهــا لأن القــدس كانــت فــي حــال اضطــراب وفوضــى،
ووضعــت فيهــا مجموعــة عســكرية صغيــرة .وبقيــت القــدس
كتب
لليهــود مدينــة أساســية و ا ْٕن تغيــرت المدينــة الحاكمــةَ .
حاكــم مقاطعــة يهــوذا بيلاطــس البنطي/بونتيــوس بيلاطــس
)٣٦-٢٦م( رســائ َل يب ِّيــن فيهــا أن الحاخامــات فــي الهيــكل
بالقــدس ُمحتالــون ك َّذابــون ،مســتعدون للتنــازل عــن كل
غــال ورخيــص مــن أجــل مصالحهــم ،وأنهــم أســاس ال ِفتــن
والمكائــد فــي القــدس .وكانــت بعثــة النبــي عيســى فــي
عهــد بيلاطــس .وقــد ثــار اليهــود وتمــردوا كثيـ ًرا فــي عهــده.
ـدس بعــد
حكـ َم هيــرودس أغريبــا حفيــد هيــرودس الكبيــر القـ َ
بيلاطــس ،فازدهــرت المدينــة فــي عهــده )٤٤-٣٧م( ،إذ
ُبن َيــت القصــور الفاخــرة ،والأروقــة الجميلــة ،والقاعــات
الكبيــرة .و ُبنـ َـي حـ ٌّـي جديــد فــي الجهــة الشــمالية الشــرقية
وســ ِّمي »بيزيتــا« .وشــرع أغريبــا ببنــاء ســور
مــن المدينــة ُ
جديــد باســم »الجــدار الثالــث« ،غيــر أنــه لــم يكتمــل بأمــر
مــن رومــا .واســتطاع المتطرفــون اليهــود )الكاناييــم( أن
يكمل ـوا بنــاء الســور الثالــث بيــن عا َمــي ٦٩-٦٧م .وأحــاط
هــذا الســور بمنطقــة تُسـ َّمى غولغوثا/الجلجثــة فــي القــدس.
وقــد أم ـ َر إمبراطــو ُر رومــا أغريبــا أن َي ُح ـ َّد مــن عمليــة البنــاء
لا ســيما الأس ـوار.
عاشــت القــدس فــي عهــد الحـ َّكام الذيــن جــاؤوا بعــد
أغريبــا مرحلــ ًة مــن التمــرد والعصيــان الدائــم .ولــم يكــن

ص ـراع اليهــود مــع الرومــان فقــط ،فقــد حارب ـوا جيرانهــم
مــن الأدومييــن والعــرب والســامريين مــن حيــن لآخــر .وكان
هنــاك خــلاف بيــن اليهــود أنفســهم ،وصـراع بيــن الأثريــاء
والفقــراء .وأثنــاء حكــم غيســيوس فلــورس الــذي ُع ِّيــن
حاك ًمــا عــام ٦٥م ع َّمــت الاضطرابــات وحــركات التمــرد
يضــا ،وصــارت هــذه
والعصيــان فــي مــدن يهــوذا الأخــرى أ ً
بعضــا .فق ـ َّرر الإ مبراطــور نيــرون
الحــركات يغــذي بعضهــا ً
أن يقضــي علــى هــذه الحــركات ،فأرســل  ٦٠,٠٠٠جنــدي
إلــى المنطقــة بقيــادة فيسباســيان ،وجيشً ــا قويًّــا آخــر مــن
المتطوعيــن .ول َّمــا اقتــرب فيسباســيان مــن المدينــة ،كان
هنــاك صـراع داخلــي بيــن المتطرفيــن اليهــود )الكاناييــم(.
مقســمة بيــن ثلاثــة قــادة هــم :أليعــازر
كانــت قيــادة المدينــة َّ
بــن ســيمون ،وســيمون بــار غيــورا ،ويوحنــان بــن لفــي مــن
غوشــهالاف المدعــوم مــن الأدومييــن .بينمــا كان اليهــود
بقيــادة أليعــاز يتعبــدون فــي الهكيــل فــي عيــد الفصــح
اليهــودي ،هجــم يوحنــان وأتباعــه علــى الهيــكل وقتلــوا
أكث ـ َر َمــن كان هنــاك وســيطروا علــى الهيــكل .أمــا أتبــاع
ســيمون فكانـوا يرهبــون النــاس فــي أرجــاء المدينــة .و ُيــر َوى
أن عــدد الذيــن قُ ِتل ـوا فــي القــدس يزيــد عــن عشــرة آلاف
نتيجــة الص ـراع الداخلــي بيــن هــؤلاء المتطرفيــن اليهــود.
وبعــد وفــاة نيــرون تولَّــى فسبســيان زعامــة الإ مبراطوريــة،
فعــاد إلــى رومــا قبــل أن يقضــي علــى التمــرد ،وع َّيــن ابنــه
٤٧
تيتــوس قائ ـدًا للجيــش.
حاصــر تيتــوس المدينــة فــي عيــد الفصــح اليهــودي فــي
شــهر نيســان/أبريل مــن عــام ٧٠م ،واختــار لمقــر قيادتــه
جبــل المشــارف الــذي يقــع علــى بعــد  ١٣٠٠متــر مــن
الأســوار ويســهل منــه مراقبــة المدينــة .وبينمــا كانــت
الجماعــات تتصــارع فــي المدينــة ،عســك َر جيــش تيتــوس
أمــام أســوارها .بــدأ تيتــوس الهجــوم مــن جهــة الشــمال
التــي كانــت أضعــف نقطــة فــي الدفــاع عــن المدينــة.
ـكان القــدس لفتــح الأب ـواب والاستســلام ،لكنهــم
ودعــا سـ َ
عرضــه ،ف ـراح يضــرب المدينــة بالمنجنيــق ،فخ َّربهــا
رفض ـوا َ
ووجدرانهــا .وكان المتطرفــون يخرجــون مــن البــاب الســري
ويحرقــون المنجنيقــات ،ويحاربــون بشــجاعة ِ
ويوقعــون
ضــر ًرا كبيــ ًرا بجيــش رومــا.
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حــاول اليهــود أن يقاومــوا حتــى بعــد حــرق
الهيــكل ،ولكــن الجيــش الرومانــي انتصــر ،وراح
يفتــك باليهــود .وســيطر تيتــوس علــى القــدس تما ًمــا
فــي  ٨أيلول/ســبتمبر عــام ٧٠م ،فأسـ َر أهلهــا ،وباعهــم
عبي ـدًا لرومــا ،ليعمــل بعضهــم فــي أعمــال عســكرية،
وليكــون بعضهــم مجالِ ِديــن أمــام الحيوانــات المفترســة
والمجالِ ِديــن الآخريــن فــي المياديــن ،وليعمــل بعضهــم
فــي أعمــال شــاقة فــي المناجــم .نُ ِه َبــت القــدس،
وســ ِرقَت كنــوز الهيــكل والقصــر ،وهــرب أهلهــا أو
ُ
أُ ِســ ُروا ،وبهــذه الحادثــة انتهــى عهــد الهيــكل الثانــي
٤٨
فــي تاريــخ اليهــود.
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رفــض اليهــود الاستســلام ،ولكــن الجــوع والمــرض
كانــا يفتــكان بالمدينــة ،ويــزداد عــدد الموتــى يو ًمــا
بعــد يــوم .و ُيذكَــر أن موظفًــا واحــدًا مســؤو ًلا عــن
ســجل الموتــى قــد س ـ َّجل مــوت  ١١٥٫٨٨٠شــخص.
و ُيــر َوى أن الجثــث التــي كانــت تُر َمــى مــن الســور قــد
مــلأت واد َيــي قــدرون وهينــوم ،لكــن اليهــود قاومــوا
بعزيمــة كبيــرة .وأمــام هــذه المقاومــة ،وعــد تيتــوس
َمــن يتســلق أســوار المدينــة ويدخلهــا بجائــزة كبيــرة.
فاســتطاع أربعــة وعشــرون جنديًّــا أن يتســلقوا أســوار
المدينــة ليــ ًلا ،ويســيطروا علــى قلعــة أنتيونيــو .ورمــى
جنــدي رومانــي ذات ليلــة شــعل َة نــار إلــى الهيــكل مــن
نافــذة فــي الجهــة الشــمالية ،فســعى اليهــود لإ طفــاء النــار
ولكنهــم لــم يفلحــوا ،فاحتــرق الهيــكل الثانــي تما ًمــا.
وس ـ َّجل اليهــود فــي مصادرهــم ذلــك اليــوم الــذي كان
رأس الأحــداث المفجعــة علــى أنــه يــوم التاســع مــن
آب/أغســطس )تشــعاه بـآف( الــذي يعــد يــوم حــداد فــي
التاريــخ اليهــودي.
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انتهــت الحيــاة فــي مدينــة القــدس بهجــوم جيــش
رومــا عليهــا بقيــادة تيتــوس عــام ٧٠م مــن أجــل القضــاء
هــرب
علــى حركــة التمــرد اليهوديــة .وأثنــاء ذلــك
َ
زعيــم المســيحيين فــي القــدس ســيمون ورجــال الدِّيــن
الآخــرون إلــى بلــدة بيـ َّلا التــي كانــت واحــدة مــن المــدن
العشــرة التــي بنتهــا رومــا غــرب الأردن.
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حينمــا انتهــت الحــرب ،كانــت القــدس قــد انهــارت،
و ُه ـ ِدم هيكلهــا ،وتفــرق أهلوهــا ،فلــم يبـ َـق فيهــا إلا جيــش
رومــا .وعندمــا بــدأت العــودة إلــى القــدس بعــد عشــر
ســنوات ،عــاد المســيحيون أو ًلا ،ثــم تبعهــم اليهــود .أجبــر
الرومــان اليهــود بيــن سـ ِّـن العشــرين والخمســين أن يدفع ـوا
»ضريبــة اليهوديــة« ،كــي تُســتع َمل فــي معبــد جوبيتــر الــذي
س ـ ُيب َنى فــي رومــا ،فأزعــج هــذا الأم ـ ُر اليهــو َد ،وتمــردوا مــن
حيــن لآخــر .وكان أكبــر تمــرد وعصيــان لليهــود عــام ١٠٦م
فــي عهــد الإ مبراطــور تراجــان ،إذ ســيطروا علــى القــدس
وأرادوا إعــادة بنــاء الهيــكل ،إلا أن رومــا كبتــت هــذا
٤٩
العصيــان.

وكان آخــر تمــرد وثــورة لليهــود فــي القــدس فــي عهــد
الإ مبراطــور هادريــان )١٣٨-١١٧م( .وتشــير المصــادر إلــى
أن هادريــان لــم يكــن يســيء الظــن باليهــود فــي بدايــة
حكمــه ،وحــاول أن يؤســس علاقــات جيــدة معهــم،
و إضافــة إلــى ذلــك كلــه ،سـ َّهل عــودة اليهــود إلــى القــدس،
ووعدهــم بإعــادة بنــاء الهيــكل .ولكنــه انقلــب عليهــم بعــد
أن أقنعــه الســامريُّون بعكــس مــا يعتقــده ،فســاءت علاقتــه
بهــم .ثــم خ َّطــط أن يبنــي المدينــة لتكــون مثــل مــدن
رومــا بثقافــة هيلينيــة .وفــي ظــل هــذا الواقــع ظــن اليهــود
أنهــم يســتطيعون هزيمــة الحاميــة الصغيــرة فــي القــدس،
فهجمـوا عليهــا وأوقعـوا فيهــا ضــر ًرا كبيـ ًرا .فأصــدر هادريــان
قــرارات مجحفــة منــذ عــام ١٣٠م كــي يكســر شــوكة
اليهــود وتمردهــم علــى رومــا ،إذ منــع الختــان والاحتفــال
بيــوم الســبت .وأرســل فيل ًقــا عســكريًّا إضاف ًّيــا إلــى القــدس
ليكبــت اليهــود ،وأمــر بإنشــاء معبــد لجوبيتــر كبيــر آلهــة
رومــا علــى أنقــاض الهيــكل ،وكان ذلــك ســب ًبا لبــدء اليهــود
ثــورة بــار كوخبــا التــي امتــدت علــى نطــاق واســع عــام
١٣٢م.
حققــت هــذه الثــورة بقيــادة شــمعون بــار كوخبــا
نجاحــات فــي مــدة قصيــرة ،إذ طــردوا الرومــان واســتولوا
ولاحــق شــمعون بــار كوخبــا مــع أنصــاره
علــى القــدس.
َ
الرومــان حتــى المناطــق الســاحلية ،وبــدأت الحــرب البحريــة
َّ
وســك الثــوار عمــلات باســم بــار كوخبــا
بيــن الجان َبيــن.
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بعــد اســتقلالهم .لكــن موازيــن القــوى انقلبــت حيــن
أرســل هادريــان أفضــل جيوشــه وأعظــم قائــد لديــه وهــو
جوليــوس ســيفيروس ليقضــي علــى المتمرديــن ،فتــركَ بــار
ـدس وف ـ ُّروا إلــى بلــدة بيتــار جنــوب
كوخبــا مــع أنصــاره القـ َ
شــرقي المدينــة .ونجــح ســيفيروس فــي القضــاء علــى التمــرد
تما ًمــا فــي الحــرب الأخيــرة التــي دارت فــي بيتــار ،وقت ـ َل
بــار كوخبــا وأنصــاره .و ُيــر َوى أنــه لــم ي ـأذن بدفــن الموتــى
إلا بعــد ســتة أيــام كــي يتأكــد مــن قتــل جميــع اليهــود فــي
بيتــار .و ُيذكَــر أن  ٥٨٠,٠٠٠يهــودي قــد قُ ِتلــوا فــي هــذه
الحــرب مــا عــدا الذيــن مات ـوا مــن الجــوع والمــرض .وقــد
ُســ ِّجل يــوم القضــاء علــى الثــورة فــي المصــادر اليهوديــة
علــى أنــه يــوم  ٩آب/أغســطس )تشــعاه ب ـآف( الــذي يعــد
يــوم حــداد فــي التقويــم اليهــودي .وهــذا التاريــخ هــو تاريــخ
هــدم الهيــكل الأول والثانــي ويعــد يــوم حــداد فــي العــرف
٥٠
اليهــودي.

أمــا مــا بقــي مــن اليهــود فــي القــدس فقــد باعهــم الرومان
عبي ـدًا أو نفوهــم إلــى مصــر ،ودمــروا المدينــة تدمي ـ ًرا حتــى
لا تبقــى لهــا ذكــرى فــي عقــول اليهــود ،وحرثــوا أرضهــا
كــي لا يبقــى منهــا أثــر .وبذلــك تحققــت نبــوءة نبــي
اليهــود ميخــا» :لذلــك بســببكم تُف َلــح صهيــون كحقــل،
٥١
وتصيــر أورشــليم خر ًبــا ،وجبــل البيــت شــوامخ وعــر«.
ومنــع هادريــان دخــول اليهــود المدينــة ،وتوعــد بإعــدام
َمــن يدخلهــا .حتــى إنــه غ َّيــر اســم المنطقــة كلهــا ،فسـ َّمى
يهــوذا باســم قبيلــة فلســتيا التــي كان بنــو إسـرائيل يعادونهــا،
فصــار اســم المنطقــة )ســوريا( فلســطين .وبعــد ســقوط
القــدس انتقــل اليهــود إلــى مدينــة الجليــل فــي الشــمال،
وكذلــك خــرج المســيحيون مــن أصــل عبرانــي مــع اليهــود
مــن القــدس بعــد هــذه الثــورة .ولا بــد هنــا مــن توضيــح أن
المســيحين فــي القــدس كان ـوا ملتزميــن بالشــريعة اليهوديــة
حتــى عهــد هادريــان ،ولكــن ل َّمــا ُم ِنـ َـع نســل بنــي إس ـرائيل
مــن العيــش فــي المدينــة ،ظهــر فــي القــدس مســيحيون
بعيــدون عــن الشــريعة القائمــة علــى تعاليــم بولــس .ومــن
المعلــوم أن المســيحية فــي عهــد هادريــان لــم تكــن منفصلــة
اجتماع ًّيــا عــن اليهوديــة تما ًمــا ،وأن هنــاك فرقــة مســيحية
يهوديــة /الأبيونييــن مــا زالــت تمــارس العــرف اليهــودي.
Montefiore, Kudüs, 131-135.
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أراد هادريــان أن يح ـ ِّول المدينــة إلــى الثقافــة الهيلينيــة
تما ًمــا ،فمنــع الشــعائر التــي لهــا صلــة بالهيوديــة مثــل قـراءة
التــوراة ،والاحتفــال بيــوم الســبت ،والختــان ،واللجــوء إلــى
المحاكــم الدينيــة ،والاجتمــاع فــي الكنيــس ،وغيرهــا،
فع َّجلــت هــذه الإ جــراءات مــن انفصــال المســيحية عــن
اليهوديــة .وقســى هادريــان حتــى علــى المســيحيين ،إذ
حصــر بقــاء المســيحيين فــي القــدس بأولئــك الذيــن ليسـوا
مــن نســل بنــي إســرائيل .وتحولــت القــدس إلــى مدينــة
وثنيــة بحمــلات الإ مبراطوريــة وبعــد أن لــم يبـ َـق فيهــا إلا َمــن
٥٢
كان بعيــدًا عــن الشــريعة اليهوديــة.

ســ َّمى هادريــان المدينــة باســم »إيليــا كابيتولينــا«
تخليـدًا لنســله لأنــه مــن قبيلــة »إيليــا« ،وذكــرى لكبيــر آلهــة
رومــا جوبيتــر حيــث يقــع المعبــد فــي هضبــة »كابيتوليــن«.
ُبن َيــت إيليــا كابيتولينــا علــى أنقــاض القــدس القديمــة وعلــى
الطــراز الهيلينــي ،واســتعملت مــواد أنقــاض المدينــة فــي
بنــاء المدينــة الجديــدة .وكانــت إيليــا كابيتولينــا الجديــدة
أصغــر مــن القــدس القديمــة وبــدت كأنهــا مدينــة عســكرية
رومانيــة .وبنــى هادريــان معب ـدًا وثن ًّيــا فــي مــكان الهيــكل،
وتمثــا ًلا لجوبيتــر ،وتذكــر روايــة أخــرى أن التمثــال كان
علــى صورتــه .وتذكــر بعــض المراجــع أن معبــد جوبيتــر
لــم يكــن علــى أســاس الهيــكل ،بــل علــى تــل غولغوثــا/
جلجثــة لموقعــه المركــزي .وقــد ُع ِث ـ َر علــى بعــض مــن آثــار
إيليــا كابيتولينــا فــي أعمــال التنقيــب الأثريــة ،ولكنهــا لــم
مفصــل عــن المدينــة والحيــاة
تكــن كافيــة لرســم مشــهد َّ
فيهــا .وتشــير الاكتشــافات إلــى أن هادريــان بنــى المدينــة
الجديــدة بمـواد أنقــاض القــدس القديمــة .وتُظ ِهــر الأبحــاث
أن الحجــارة والصخــور التــي أُخر َِجــت مــن الأرض
يضــا فــي بنــاء المدينــةُ .بن َيــت المدينــة علــى
اس ـ ُتع ِم َلت أ ً
شــكل مســتطيل مثــل أي مدينــة رومانيــة .وبنــى الرومــان
فــي إيليــا كابيتولينــا كثي ـ ًرا مــن الأب ـراج والمعابــد والقصــور
وقنــوات الميــاه والخزانــات والطــرق والجســور والأقــواس
والمســارح ،لكــن كل هــذا العمـران ُهـ ِد َم أثنــاء غــزو الفــرس
يبــق منهــا شــيء إلــى يومنــا.
للمدينــة ســنة ٦١٤م ،ولــم َ
وكانــت إيليــا كابيتولينــا تابعــة سياسـ ًّيا لمدينــة قيســارية علــى
ســاحل البحــر المتوســط .ولــم تكــن بالمدينــة التــي يرغــب

النــاس فــي زيارتهــا بيــن عا َمــي ٣٣٠-١٣٥م .وليــس هنــاك
مؤرخــون زاروهــا أو وصفوهــا ،لذلــك لا توجــد معلومــات
مفصلــة عــن المدينــة فــي تلــك المرحلــة .وكان ذلــك
لصالــح القــدس ،فقــد عاشــت فــي أمــان وســكينة ونظــام
٥٣
حتــى غــزو الفــرس ســنة ٦١٤م.

ومــع قبــول رومــا المســيحية فــي القــرن الرابــع الميــلادي،
صــارت القــدس مدينــة مســيحية .وفــي عــام ٣١٢م أ ِذ َن
الإ مبراطــور قســطنطين لليهــود بدخــول القــدس والحــداد
فيهــا فــي يــوم التاســع مــن آب/أغســطس )تشــعا بــآف(
فقــط .وتذكــر المراجــع أن اليهــود حينمــا لــم يســتطيعوا
قــرب
الاقتــراب مــن تــل الهيــكل ،زاروا جبــل الزيتــون أ َ
الأماكــن إليــه ،وراحـوا يشــاهدون آثــار الهيــكل .وقــد نالــت
القــدس أهميــ ًة لــدى المســيحيين الذيــن كانــوا يخفــون
دينهــم إلــى تلــك الفتــرة ،بعــد بــدء عبــادة الحــج فــي
أواســط القــرن الرابــع الميــلادي .ولــم يـ َر المســيحيون أهميــة
دينيــة للقــدس التــي كانــت بلــدة صغيــرة فــي تلــك المرحلــة
الانتقاليــة ،واعتقــدوا أن أهميتهــا بوجــود عيســى المســيح.
وكانــوا يــرون أن القــدس فــي الأرض قــد تركــت مكانهــا
للقــدس الســماوية فــي مملكــة الــرب .لكــن الأمــور تغيــرت
مــع اعتنــاق رومــا المســيحية فــي القــرن الرابــع ،فقــد ظهــرت
عبــادة الحــج ،وصــارت القــدس التــي عــاش فيهــا المســيح
آخــر عمــره مدينــ ًة مهمــة للمســيحيين .وأَ ْو َلــى الأباطــرة
البيزنطيــون المدينــ َة أهميــ ًة كبيــرة ،وســعوا لإ عمارهــا.
وتذكــر المراجــع معلومــات عــن ســعي اليهــود لاســترداد
المدينــة .فقــد اســتطاع رجــال الديــن اليهــود أن يلتقــوا
بيودوســيا زوجــة الإ مبراطــور فــي طريقهــا لزيــارة القــدس ســنة
٤٣٨م وينالـوا الإ ذن منهــا كــي يدخلـوا القــدس .ول َّمــا ســمع
اليهــود فــي الشــتات بهــذا الخبــر ،قـ ِدم أكثــر مــن ١٠٠,٠٠٠
ـارض المســيحيون
يهــودي إلــى المدينــة ،ولكــن عندمــا عـ َ
فــي القــدس هــذا الإ ذنُ ،م ِنــع اليهــود مــن دخــول المدينــة
مــرة أخــرى .لذلــك بقيــت القــدس التــي كانــت مــن مــدن
الإ مبراطوريــة البيزنطيــة المهمــة بيــن القرنَيــن الرابــع والســابع
٥٤
مدين ـ ًة مســيحي ًة حتــى فتحهــا المســلمون.
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والقبــور المكتشــفة فــي مقبــرة وادي قــدرون
منحوتــة مــن الصخــر ،فقبــر أبشــالوم مث ـ ًلا يقــع
علــى ارتفــاع  ٢٢متــر .وهــذا القبــر الــذي
يســ ِّميه المقدســ ُّيون باســم »طرطــور فرعــون«
يعتقــد اليهــود أنــه قبــر أبشــالوم الــذي تمــرد علــى
أبيــه النبــي داوود.

اﳌﺒﺎين اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ ﰲ اﻟﻘﺪس
أقــام اليهــود فــي القــدس نحـ ًوا مــن ألــف عــام بــد ًءا مــن
أواخــر القــرن الحــادي عشــر قبــل الميــلاد حيــن جــاؤوا إليهــا
مــع النبــي داوود حتــى النفــي الكبيــر بعــد هــدم الهكيــل
الثانــي عــام  ٧٠للميــلاد .وأشــادوا خــلال هــذه المــدة مبـ ٍ
ـان
كثيــرة ،ولكــن لــم تبـ َـق كلهــا إلــى وقتنــا ،مــن أجــل ذلــك
علينــا أن نصــف هــذه المبانــي علــى قسـ َمين :المبانــي الباقيــة
إلــى أيامنــا ،والمبانــي المندثــرة.

اﳌﺒﺎين اﻟﺒﺎﻗﻴﺔ إﱃ أﻳﺎﻣﻨﺎ
إن مبانــي اليهــود فــي القــدس فــي أيامنــا هــذه هــي
بالأســاس نتــاج القــرن التاســع عشــر والعشــرين .وليــس
لليهــود مبــان تاريخيــة فــي القــدس لأنهــم لــم يعيش ـوا فــي
القــدس لقــرون ،ولكــن بعــد هجرتهــم مــن أوروبــا الشــرقية
وروســيا فــي القــرن التاســع عشــر بنــوا فــي المدينــة مبــان
مختلفــة .وتذكــر الســجلات التاريخيــة أن جيــش رومــا د َّمــر
القــدس فــي القــرن الأول الميــلادي ،وهــدم جميــع المبانــي
التــي كانــت حتــى ذلــك التاريــخ فلــم ُيبــقِ منهــا شــي ًئا قائ ًمــا.
ولــم يســتطع اليهــود بعــد ذلــك التاريــخ أن يبن ـوا شــي ًئا فــي
المدينــة لأنهــم ُم ِن ُعــوا مــن العيــش فيهــا .ويذكــر بعــض
مــن المؤرخيــن اليهــود والمســيحيين أن ســيدنا عمــر بــن
الخطــاب ل َّمــا فتــح القــدس ،أ ِذن لليهــود بالســكن فيهــا،
وأن اليهــود بنــوا معبــدًا لهــم قــرب مســجد قبــة الصخــرة،
ثــم هــدم المســلمون هــذا المعبــد بعــد مــدة قصيــرة ،غيــر
أننــا لا نجــد شــي ًئا مــن قــول المؤرخيــن هــذا فــي المصــادر
الإ ســلامية .وثمــة روايــة مشــابهة عــن وقــوع مثــل هــذه
الأحــداث فــي القــرن الخامــس عشــر .والخلاصــة أنــه يمكــن
الوصــول إلــى معلومــات عــن المبانــي التــي بناهــا اليهــود فــي
المدينــة فــي مصــادر التاريــخ وعلــم الآثــار.
فمــن آثــار اليهــود فــي المدينــة القديمــة الباقيــة إلــى
يومنــا هــذا ،المقبــرة فــي وادي قــدرون جنــوب شــرق أس ـوار
المدينــة القديمــة ،وحائــط المبكــى )البــراق( القريــب مــن
الجامــع ال ِقبلــي ،ونفــق حزقيــا ،وكهــف صدقيــا.

ﻛﻬﻒ ﺻﺪﻗﻴﺎ

ﻗﱪ أﺑﺸﺎﻟﻮم )أرﺷﻴﻒ (١٣٫٤٢٫٤٠.IRCICA-FAY

ﻧﻔﻖ ﺣﺰﻗﻴﺎ

أمــا قبــر زكريــا فيقــول بعضهــم إن هــذا القبــر
قبــر زكريــا بــن يهويــا الــذي عــاش فــي القــرن
يضــا قبــر بنــي
التاســع قبــل الميــلاد .وهنــاك أ ً
هزيــر ،وهــو قبــر بأعمــدة »الدوريــك« مزخرفــة،
و ُيع َت َقــد أن القبــر كان ُيد َفــن فيــه رجــال الديــن
مــن بنــي هزيــر ،و ُيــر َوى أن قبــر الأســرة هــذا
المبنــي علــى الط ـراز المعمــاري اليونانــي يعــود
للقــرن الثانــي قبــل الميــلاد .وهــذه القبــور الثلاثــة
متقاربــة .ويعتقــد المســيحيون أن الحــواري
يعقــوب مدفــون فــي قبــر بنــي هزيــر .وتذكــر
المصــادر أن اليهــود قــد دفعــوا  ٢٠٠دينــار
ذهبــي للوقــف الإ ســلامي الــذي يملــك الأرض
مــن أجــل بقــاء هــذه القبــور الكبيــرة المنحوتــة
مــن الصخــر فــي أماكنهــا.

ﻗﱪ زﻛﺮﻳﺎ )أرﺷﻴﻒ( İYV
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يضــا قبــر ملــك يهــوذا الرابــع
ومــن القبــور أ ً
يهوشــافاط الــذي عــاش فــي القــرن التاســع قبــل
الميــلاد .وذكــر بعضهــم أن يهوشــافاط لــم
ُيد َفــن فــي هــذا القبــر ،وأن اســم القبــر منســوب
٥٦
إلــى اســم ال ـوادي.
ومــن القبــور المشــهورة قبــر الملــك داوود
علــى تــل صهيــون .والطابــق الســفلي مــن
المبنــى الظاهــر فــي صــورة )قبــر الملــك داوود(
هــو القبــر ،أمــا الطابــق العلــوي فهــو المــكان
الــذي تنــاول فيــه النبــي عيســى عشــا َءه الأخيــر.
ولــم تح ـدِّد النصــوص المقدســة اليهوديــة هــذا
المــكان علــى أنــه قبــر الملــك داوود و ا ْٕن
ذكـ َرت أنــه فــي القــدس القديمــة ٥٧.وقــد كان
هنــاك جــدل بيــن المؤرخيــن وعلمــاء الآثــار عــن
مــكان دفــن النبــي داوود .و ُيذكَــر أن انتشــار
فكــرة أن هــذا القبــر قبــر حقيقــي بــدأ منــذ
القــرن التاســع الميــلادي .ففــي القــرن الرابــع
الميــلادي مثــ ًلا تحــدث بــودرو وأوبتاتــوس

الميلافوســي و إبيفانيــوس السلاميســي عــن
وجــود  ٧معابــد يهوديــة فــي تــل صهيــون،
ولكنهــم لــم يجعلــوا أي صلــة بيــن المعبــد
الوحيــد الموجــود فــي ذلــك التاريــخ والملــك
داوود .وذكــ َر بــودرو أن القبــر الحقيقــي فــي
بيــت لحــم بجانــب أســلافه ،وأنــه قـرأ الأســماء
فــي جــدار مقبــرة الأســرة .وانتشــر اعتقــاد
أن هــذا المــكان قبــر النبــي داوود بعــد فتــح
المســلمين للمدينــة .وفــي عام ١٣٣٢م اشــترت
جماعــة فرانسيســكن الكاثوليكيــة هــذا المبنــى
مــن الســلطان المملوكــي الناصــر محمــد بقيمــة
 ٣٠,٠٠٠مــن عملــة »الدوقــات« ،ونقلــت
مركزهــا إليــه .وقــد أخــذ الســلطان المملوكــي
بيبــرس هــذا المــكان مــن الفرانسيســكن وح َّولــه
إلــى مســجد ،ولكــن أُعي ـ َد إلــى مــا كان عليــه
بعــد مــدة قصيــرة .ثــم تحــول المــكان إلــى
مســجد فــي زمــن الســلطان العثمانــي ســليمان
القانونــي.

ﻗﱪ اﳌﻠﻚ داوود

ﻣﺪﺧﻞ ﻗﱪ ﻳﻬﻮﺷﺎﻓﺎط
)أرﺷﻴﻒ (٢٢٫٢٢٫١٥.IRCICA-FAY

ﻣﻘﺎم اﻟﻨﺒﻲ داوود )أرﺷﻴﻒ اﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺔ اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ ﰲ إﺳﻄﻨﺒﻮل (R٣٢٤٩٢

و ُيــر َوى أن المعمــاري الــذي بنــى ســور
القــدس بأمــر مــن الســلطان ســليمان القانونــي
قــد دفــع حياتــه عقا ًبــا علــى أنــه جعــل هــذا
المــكان خــارج الســور .و ُو ِض َعــت إدارة
مقــام النبــي داوود فــي عهــدة أســرة الســيد
أشــرف الدجانــي الــداوودي المقدســي بأمــر
مــن الســلطان ســليمان القانونــي .وبقــي هــذا
المــكان فــي يــد المســلمين بــإدارة وقــف
النبــي داوود فــي عهــد الانتــداب البريطانــي
بعــد نهايــة الحكــم العثمانــي فــي المدينــة.
و ُحــ ِّولَ مقــام النبــي داوود إلــى كنيــس بعــد
قيــام دولــة إس ـرائيل عــام ١٩٤٨م ،وكان هنــاك
ســعي لإ زالــة المعالــم الإ ســلامية الظاهــرة فــي
الصــورة ) .(D-DAI-IST-R٣٢٤٩٢وكان
ـدس مــكان
مقــام النبــي داوود لــدى اليهــود أقـ َ
مــن تاريخهــم القديــم حتــى احتلالهــم القــدس

الشــرقية عــام ١٩٦٧م.
أمــا الحائــط الــذي يســميه المســلمون
»حائــط البــراق« ويســميه اليهــود »الحائــط«
أو »الحائــط الغربــي« أو »حائــط المبكــى«
فهــو المــكان الوحيــد الــذي يمكــن لليهــود أن
يعبــدوا فيــه .وهــذا الحائــط مــن بقايــا الســور
الخارجــي للهيــكل الثانــي الــذي بنــاه هيــرود
الكبيــر .و ُيعــ َرف هــذا المــكان باســم »حــي
المغاربــة« نســب ًة للذيــن هاجــروا مــن المغــرب
فــي فتــرة حكــم المســلمين للمدينــة .يبلــغ طول
حائــط المبكــى نحـ ًوا مــن  ٤٨٥متـ ًرا وارتفاعــه
مــن ســطح الأرض  ١٨مت ـ ًرا ،ويدخــل  ٦أمتــار
فــي مســاحة الحــرم الشــريف ،ويتكــون مــن ٢٤
ص ًّفــا مــن الحجــارة فــوق ســطح الأرض ،و١٩
ص ًّفــا تحتــه.
٥٨

ﻣﺴﺠﺪ اﻟﻨﺒﻲ داوود )أرﺷﻴﻒ( iYV
 ٥٢عارف العارف ،تاريخ القدس) ،القاهرة :دار المعارف٢٣٨-٢٣٧ ،(١٩٩٤ ،؛
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نــي
تذكــر النصــوص المقدســة اليهوديــة أن الهيــكل ُب َ
فــي المدينــة فــي عهــد النبــي ســليمان ٦١،ولكــن العجيــب
أنــه لا يوجــد أي دليــل فــي التنقيبــات الأثريــة علــى بيــوت
وأس ـوار دفاعيــة تب ِّيــن وجــود تجمــع ســكاني كثيــف كمــا
ينبغــي لعاصمــة فــي تلــك المرحلــة .فعلــم الآثــار -علــى
عكــس مــا ُيذكَــر فــي النصــوص المقدســة -لا يقــدِّم أي
معلومــة عــن حركــة عم ـران وبنــاء واســعة فــي القــدس فــي
عهــد النبــي داوود والنبــي ســليمان .ولــم يكــن هنــاك تجمــع
ســكاني كثيــف فــي المدينــة بيــن القرنَيــن العاشــر والثامــن
٦٢
قبــل الميــلاد وف ًقــا للاكتشــافات الأثريــة.

انقســمت مملكــة بنــي إس ـرائيل الموحــدة إلــى مملكــة
إس ـرائيل ومملكــة يهــوذا بعــد وفــاة النبــي ســليمان فــي عــام
 ٩٣٠تقري ًبــا قبــل الميــلاد .كانــت مملكــة إس ـرائيل مملكــة
عشــرة مــن أســباط بنــي إســرائيل ،وجعلــوا مملكتهــم فــي
الشــمال وعاصمتهــا شــكيم ،ثــم نقلـوا إلــى تيــرزا والســامرة.
أمــا مملكــة يهــوذا التــي أسســها ســب َطا يهــوذا وبنياميــن
٦٣
فكانــت فــي الجنــوب وعاصمتهــا القــدس.

ﺣﺎﺋﻂ اﻟﱪاق/اﳌﺒىك )أرﺷﻴﻒ( iYV

وطــول بعــض مــن الحجــارة  ١٢متـ ًرا وارتفاعــه متــر
ووزنــه  ١٠٠طــن .يق ـدِّس اليهــود هــذا الحائــط لأنــه
ذكــرى مــن الهيــكل ،ولــم ُيح َرمــوا مــن الاجتمــاع
عنــده والعبــادة فــي أعيادهــم الدينيــة لقــرون طويلــة
أثنــاء حكــم المســلمين .وذكــر الرحالــة اليهــودي
بنياميــن التطيلــي أن اليهــود فــي القــرن الثانــي عشــر
الميــلادي كان ـوا يأتــون إلــى هنــا للعبــادة .وبعــد فتــح
العثمانييــن للقــدس رممــوا الحائــط مــرات كثيــرة
وحفظــوه مــن الســقوط .وتعــد الصفــوف الأحــد عشــر
العليــا مــن الحائــط اليــوم مــن آثــار العهــد الإ ســلامي.
وكان المــكان المخصــص للعبــادة  ٣٠متـ ًرا فقــط حتــى
عــام ١٩٦٧م لأن الحائــط كان داخــل حــي المغاربــة،
ولكــن عندمــا احتلــت إس ـرائيل القــدس الشــرقية عــام

١٩٦٧م ،هدمــت الحــي كامــ ًلا ،ووســعت مســاحة
٥٩
العبــادة والتجمــع عنــد الحائــط.

ﺣﺮﻛﺔ ﻋﻤﺮان اﻟﻴﻬﻮد ﰲ اﻟﻘﺪس ﻋﲆ ﻣﺪى اﻟﺘﺎرﻳﺦ
كان لليهــود تجمــع ســكني فــي القــدس مــن القــرن
العاشــر قبــل الميــلاد إلــى القــرن الأول الميــلادي .وقــد
القــدس
حكــم اليهــود أو بنــو إســرائيل كمــا ُيســ َّمون
َ
حك ًمــا تا ًّمــا فــي عهــد النبــي داوود فــي القــرن العاشــر
قبــل الميــلاد .وكان اليبوســيون يعيشــون قبلهــم ،وتُظ ِهــر
حصن ـوا المدينــة ببنــاء
التنقيبــات الأثريــة أن اليبوســيين َّ
الأســوار والقــلاع .وكانــت القــدس فــي عهــد النبــي
وخل ِفـ ِه النبــي ســليمان عاصمــة للأســباط الاثنــي
داوود َ
عشــر ،وأضــاف الهيــكل الــذي بنــاه النبــي ســليمان
٦٠
طاب ًعــا دين ًّيــا للمدينــة.

كانــت مملك َتــا إسـرائيل ويهــوذا مملكــة قبائــل صغيــرة فــي
المنطقــة ،وكان نفوذهمــا يقــل دائ ًمــا لكثــرة الصراعــات بينهما،
فــكان ذلــك ســب ًبا لاحتلالهمــا بســهولة مــن ِقبــل المصرييــن
والآشــوريين الذيــن أسســوا دول َتيــن كبيرتَيــن فــي المنطقــة.
وكان هنــاك صــراع دائــم بيــن بنــي إســرائيل الذيــن أسســوا
المملك َتيــن والقبائــل الأخــرى فــي المنطقــة فــي الفتــرة الممتدة
بيــن القــرن العاشــر والســادس قبــل الميــلاد والتــي تُسـ َّمى فــي
التاريــخ اليهــودي باســم عهــد الهيــكل الأول ٦٤،لذلــك كان
عليهــم أن يدخلـوا فــي حمايــة الدول َتيــن الكبيرتَيــن )المصرييــن
والآشــوريين( فــي المنطقــة من أجــل الحفاظ على المملك َتين.
وكان بنــو إســرائيل يحتمــون بإحــدى هاتَيــن الدول َتيــن،
فيتمــردون علــى القبائــل الأخــرى والدولــة الكبيــرة الأخــرى
بغيــة اســترداد حريتهــم ،ولكــن النتيجــة تكــون غــز ًوا وخرا ًبــا.
غ ـزا الآشــوريون ممكلــة إس ـرائيل فــي الربــع الأخيــر مــن القــرن
الثامــن قبــل الميــلاد ،ونف ـوا الأسـ َ
ـباط العشــر َة مــن المنطقــة،
وأت ـوا بأق ـوام مــن مناطــق أخــرى يحكمونهــا ،وأســكنوهم فــي
تلــك المنطقــة .فزالــت مملكــة إسـرائيل وصــارت صفحــة مــن
صفحــات التاريــخ .ه َّجــر الآشــوريون ســكان مملكــة إسـرائيل

إلــى أماكــن أخــرى ،ف ُف ِقـ َد أثرهــم ،لذلــك ُيسـ َّمون فــي التاريــخ
»الأســباط العشــرة المفقــودة« .ولج ـأ بعضهــم إلــى مملكــة
يهــوذا فــي الجنــوب ،لذلــك زاد عــدد ســكان القــدس زيــادة
كبيــرة ،و ُبن َيــت بيــوت جديــدة ،فتمــددت القــدس إلى المناطق
المجــاورة ،واتســعت حتــى ضمــت الأوديــة المحيطــة .وتذكــر
المصــادر أثنــاء مقارنــة القــدس فــي عهــد حزقيــا والنبي ســليمان
مــن حيــث عــدد ســكانها وحدودهــا ،أن المدينــة تضاعــف
عــدد ســكانها ثــلاث م ـرات ،وتضاعفــت مســاحة الأراضــي
الســكنية أربعــة م ـرات.
تُظ ِهــر الاكتشــافات الأثريــة تغيـرات جذريــة فــي المدينــة
حســن
بــد ًءا مــن أواخــر القــرن الثامــن قبــل الميــلاد .فقــد َّ
ملــك يهــوذا حزقيــا دفاعــات القــدس لحمايتهــا مــن أي
هجــوم بعــد الــدرس الــذي تعلمــوه ممــا حــدث فــي مملكــة
إسـرائيل ،وأصلـ َـح الأسـوار ،وبنــى أسـوا ًرا جديــدة ٦٥،واتخــذ
تدابيــر لتلبيــة الحاجــة إلــى المــاء أثنــاء الحصــار ،إذ جلــب
المــاء إلــى المدينــة مــن نبــع أم الــدراج القريــب مــن قريــة
ســلوان المجــاورة عبــر نفــق بلــغ طولــه نحــ ًوا مــن ١٧٠٠
متــر ،وبنــى خ ـزان ميــاه ُس ـ ِّمي باســم بركــة حزقيــا .وتؤكــد
ـافات الأثريــة حرك ـ َة البنــاء والعم ـران والازدهــار فــي
الاكتشـ ُ
عهــد حزقيــا كمــا هــو موصــوف فــي النصــوص المقدســة
اليهوديــة .والزيــادة الكبيــرة فــي عــدد ســكان القــدس
ابتــدا ًء مــن القــرن الثامــن قبــل الميــلاد كمــا يظهــر فــي
الاكتشــافات الأثريــة تب ِّيــن هجــرة النــاس مــن ممكلــة
إسـرائيل فــي الشــمال بعــد ســقوطها عــام  ٧٢٠قبــل الميــلاد
إلــى مملكــة يهــوذا .وقــد كشــفت التنقيبــات الأثريــة عــن
دلائــل علــى حركــة عمـران علــى نطــاق واســع فــي المدينــة
ـدس
فــي تلــك المرحلــة .ويص ـ ِّور علمــاء الآثــار والتاريــخ القـ َ
آنــذاك علــى أنهــا مدينــة فيهــا قصــور ومخــازن و بِ ـ َرك ميــاه
وأس ـوار وأب ـراج .ووجــد علمــاء الآثــار أثنــاء تنقيباتهــم أدلــة
علــى أهميــة المدينــة فــي تلــك المرحلــة ،مــن هــذه الأدلــة
وجــود تجمعــات ســكينة صغيــرة كثيــرة ،وبقايــا الســور،
والأبــراج ،وقنــوات الميــاه ،وبقايــا أدوات زراعيــة ،وزيــادة
مفاجئــة فــي عــدد القبــور ،والأضرحــة الكبيــرة ،والأختــام،
ومركــز لصناعــة الأدوات الفخاريــة ،ومركــز لصناعــة الزيــوت
٦٦
والخمــور ،وغيرهــا.
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غيــر أن ازدهــار المدينــة انتهــى فــي الربــع الأول
مــن القــرن الســادس قبــل الميــلاد ،فقــد غزاهــا ملــك
بابــل نبوخــذ نصــر الــذي كانــت مملكــة يهــوذا تحــت
حكمــه ،ليضــع ح ـدًّا لحركــة التمــرد الدائمــة .وكانــت
النتيجــة ســقوط ممكلــة يهــوذا عــام  ٥٨٦قبــل الميــلاد،
ونفــي بنــي إس ـرائيل إلــى بابــل ،وهــدم الهيــكل الــذي
بنــاه النبــي ســليمان ،وانهيــار القــدس تما ًمــا بعــد نهبهــا.
ف ُه ِد َمــت جميــع المبانــي التــي ُبن َيــت فــي القــدس حتــى
ذلــك التاريــخ ،ولــم يبـ َـق منهــا أثــر قائــم.
»وفــي الشــهر الخامــس ،فــي ســابع الشــهر ،وهــي
نبوخذناصــر ملــك بابــل،
الســنة التاســعة عشــرة لل َملــك
َّ
جــاء نبــوزرادان رئيــس الشُّ ــ َرط عبــ ُد ملــك بابــل إلــى
أو ُرشــليم ،وأحــرق بيــت الــرب وبيــت ال َم ِلــك ،وك َّل
بيــوت أو ُرشــليم ،وكل بيــوت العظمــاء أحرقهــا بالنــار.
وجميــع أســوار أو ُرشــليم مســتدي ًرا.«...
الفــرس بابــ َل ،انتهــت مرحلــة نفــي
غلــب
ول َّمــا
َ
ُ
اليهــود .فقــد أ ِذ َن كــورش مــن ملــوك الفــرس الأخمينيــة
عــام  ٥٣٨قبــل الميــلاد لبنــي إس ـرائيل أن يرجع ـوا إلــى
موطنهــم ،وبــدأت حركــة عــودة واســعة ،و ُبن َيــت القــدس
مــن جديــد ،وأُعيــ َد بنــاء الهيــكل .ومــع عــودة عــزرا
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عــام  ٤٥٧قبــل الميــلاد شــهدت المدينــة حركــة إحيــاء
اجتماعيــة .ولمــا عــاد نحميــا الــذي كان ســاق ًيا لملــك
الفــرس أرتحششــتا عــام  ٤٤٥قبــل الميــلاد ،عاشــت
المدينــة حركــة بنــاء وعمـران عظيمــة .فقــد شــر َع نحميــا
بإعمــار القــدس علــى نطــاق واســع ،وبنــى أسـوا ًرا حــول
المدينــة .وقــد ذكــر نحميــا فــي معــرض حديثــه عــن
الأســوار اســم كل شــخص شــارك فــي البنــاء وأســماء
الأُ َســر ،حتــى إنــه ذكــر مــا بنــاه كل شــخص .وقــد
فهــم مــن المــدة القصيــرة التــي ُب َنــي فيهــا الســور وهــي
ُي َ
 ٥٢يو ًمــا أن البنــاء لــم يكــن ُمح َك ًمــا .وقــد ذكـ َر نحميــا
أثنــاء وصفــه العمــران فــي القــدس أســوار أو ُرشــليم،
والســور العريــض ،وأســوار أوفــل ،وســور بركــة ســلوام،
ودرج مدينــة داوود ،وبــاب الضــأن ،وبــاب الســمك،
والبــاب العتيــق ،وبــاب ال ـوادي ،وبــاب الدِّمــن ،وبــاب
العيــن ،وبــاب المــاء ،وبــاب الخيــل ،وبــاب الشــرق،
وبــاب العــد ،وبــرج المراقبــة ،وبــرج التنانيــر ،وبــرج
المئــة ،وبــرج ح َن ْنئيــل وغيرهــا مــن المبانــي .والأس ـوار
المذكــورة هنــا تمتــد مــن الجنــوب إلــى الشــمال وتحيــط
ببركــة ســلوان ،ومدينــة داوود ،وتــل أوفــل والهيــكل.
Besalel, Yahudi Tarihi, 47-48, 51.
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ويقــع بــاب الدمــن فــي الزاويــة الشــرقية ،وبــاب العيــن
فــي الزاويــة الجنوبيــة الشــرقية ،وبــاب المــاء فــي الشــرق
قــرب نبــع جيحــون ،وبــاب الخيــل فــي الشــمال الشــرقي
علــى تــل أوفــل وجنــوب شــرق الهيــكل ،وبــاب الضــأن
فــي الشــمال ،وبــاب الســمك فــي الشــمال الغربــي ،وبــاب
الــوادي فــي الغــرب ،وبــاب العــد فــي الشــمال الغربــي.
وقــد اســتطاعت الأبحــاث الأثريــة أن تح ـدِّد أماكــن الســور
العريــض ،وبــاب الــوادي ،وبــاب الدمــن ،وبــاب العيــن،
وســور بركــة ســلوام ،والــدرج النــازل إلــى مدينــة داوود.
و ُبنـ َـي قصــر لإ قامــة حاكــم المدينــة ،ســماه نحميــا باســم
»بي ـرا« .ويعتقــد بعــض مــن المؤرخيــن أن قلعــة »بــارس«
التــي ُبن َيــت فــي عهــد البطالمــة كانــت علــى أنقــاض »بيـرا«
انطلا ًقــا مــن تشــابه الاس ـ َمين .وأس ـوار المدينــة فــي عهــد
الفــرس موضــع جــدل عمو ًمــا ،ولــم ُيك َتشَ ــف أي شــيء
يــدل علــى المبانــي داخــل المدينــة .و ُيقــدَّر أن القــدس
كانــت فــي تلــك المرحلــة مدينــة صغيــرة فيهــا نحــو مــن
 ١٥٠٠أســرة .غيــر أن التنقيبــات الأثريــة التــي تقــدم
معلومــات فــي هــذا الشــأن تعــود لتــل الهيــكل والجانــب
الشــرقي لتــل صهيــون ،ولا توجــد تنقيبــات فــي الأقســام
الأخــرى التــي تعــد جــز ًءا مــن المدينــة فــي عهــد مــا قبــل
الأســر البابلــي .و ُو ِج ـدَت فــي التنقيبــات أدلــة علــى كثافــة
التجمــع الســكاني فــي أقســام المدينــة هــذه بيــن القرنَيــن
الرابــع والثالــث قبــل الميــلاد.
فــي عــام  ٣٣٢قبــل الميــلاد احتــل الإ ســكندر المقدونــي
ـدس ،وبعــد وفاتــه حكمهــا البطالمــة الذيــن كان ـوا فــي
القـ َ
مصــر ،وفــي بدايــات القــرن الثانــي قبــل الميــلاد حكمهــا

الســلوقيون ،واســتمرت حركــة البنــاء فــي المدينــة فــي
عهدهــم .وقــد ُذ ِكــ َرت مشــاريع البنــاء فــي المدينــة فــي
رســائل أريســتياس التــي تعــود للفتــرة بيــن القــرن الثالــث
والثانــي قبــل الميــلاد .ويــرد فــي المراجــع بنــا ُء قلعــة »بــارس«
فــي المدينــة فــي عهــد البطالمــة .وفــي عهــد الســلوقيين
خصوصــا انتشــرت المبانــي المختلفــة مثــل مراكــز التعليــم
ً
واللهــو مــن أجــل الحــث علــى الثقافــة الهيلينيــة فــي القدس.
وأمســت القــدس مثــل المــدن اليونانيــة بصــالات الألعــاب
الرياضيــة ،والمعابــد المشــيدة لآلهــة اليونــان ،وملاعــب
الأولمبيــاد ،والمراكــز الرياضيــة للشــباب .و ُبن َيــت مراكــز
لحفــظ الأمــن فــي المدينــة .وبنــى أنطيوخــوس الثالــث عــام
 ١٦٨قبــل الميــلاد قلعــة بجانــب الجــدار الجنوبــي للهيــكل
مــن أجــل مراقبتــهُ .و ِ
وض َعــت حاميــة يونانيــة فــي القلعــة التــي
ُســم َّيت باســم »أكــرا« أو »أكرابوليــس« .ويذكــر بعــض
مــن المؤرخيــن أن قلعــة أكــرا ُبن َيــت علــى أنقــاض قلعــة
»بــارس« التــي بناهــا البطالمــة .اســتلم ســيمون المكابــي
قلعــة أكــرا عــام  ١٤١قبــل الميــلاد فهدمهــا وبنــى قلعــة
»بيــرا« الكبيــرة علــى أنقاضهــا .وكانــت قلعــة بيــرا مقــر
حكــم ســلالة الحشــمونيين .هــدم هيــرودس الكبيــر )٣٧
قبــل الميــلاد٣٥ -م( هــذه القلعــة ،وبنــى قلعــة سـ َّماها قلعــة
أنطونيــو .و ُه ِد َمــت هــذه القلعــة عــام ٧٠م أثنــاء حصــار
القــدس بقيــادة تيتــوس الــذي جــاء ليقضــي علــى تمــرد
اليهــود .وفــي عــام  ٢٠١٥اكتشــف فريــق تنقيــب بقيــادة
عالــم الآثــار الإ سـرائيلي دارون بــن عامــي بقايــا هــذه القلعــة
التــي كان ُيعــاد بناؤهــا دائ ًمــا ،والتــي ينســبها بعــض مــن
المؤرخيــن إلــى قلعــة بي ـرا التــي ُبن َيــت فــي عهــد الفــرس.
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وكانــت نتيجــة ثــورة المكابييــن أن حك َمــت ســلالة
القــدس عــام  ١٦٤قبــل الميــلاد.
الحشــمونيين اليهوديــة
َ
وتذكــر المراجــع وجــود أب ـواب للســور )القديــم( حــول تــل
الهيــكل فــي عهــد الحشــمونيين ) ٣٧ -١٤٠قبــل الميــلاد(
منهــا با َبــا ُخلــدا ،وبــاب كيبونــوس ،وبــاب تــادي ،وبــاب
شوشــان .واتســعت مدينــة القــدس فــي هــذه المرحلــة،
وشــهدت حركــة بنــاء وعمــران واســعة ،و ُبن َيــت قصــور
و ُدور كبيــرة ،وظهــر حـ ٌّـي جديــد أُحيـ َ
ـط بســور .ولكــن هــذه
المبانــي لــم تبـ َـق إلــى زماننــا كمــا هــي .وأكبــر حركــة عمـران
فــي عهــد الحشــمونيين ظهــور الحــي الجديــد و إحطاتــه
بســور .وهــذا الســور الــذي سـ َّماه يوســيفوس باســم »الســور
القديــم«) ٧٥خطـأً وف ًقــا لِــدان باهــات الــذي قــام بتنقيبــات
نــي فــي أواســط
أثريــة داخــل أســوار القــدس القديمــة( ُب َ
القــرن الثانــي قبــل الميــلاد .وكشــفت التنقيبــات الأثريــة أن
هــذا الســور لــم ُيبـ َـن فــي مــرة واحــدة .ففــي ســفر المكابييــن
الأول »أبوكريفــا« ُيذكَــر بــدء ملــك الحشــمونيين يوناثــان
ببنــاء ســور ،و إتمــام بنائــه فــي عهــد أخيــه ســيمون .وكان
الهــدف مــن بنــاء الســور الجديــد فــي الجانــب الغربــي مــن
تــل صهيــون والممتــد حتــى ســور المدينــة فــي عهــد الهيــكل
الأول هــو حمايــة الحــي الــذي نشــأ فــي عهــد ســيمون
وســ ِّمي
وهيركانــوس الأول ) ١٠٤-١٤٠قبــل الميــلاد(ُ .
هــذا الحــي الجديــد باســم المدينــة العليــا لموقعــه الــذي
يجعلــه يطــل علــى تــل الهيــكل مــن الأعلــى .و ُبنـ َـي هــذا
الحــي علــى الطـراز الهيلينــي وســكنته الطبقــة العليــا والنخبــة
مــن المجتمــع .وكان فــي هــذه المدينــة العليــا -كغيرهــا مــن
المــدن الهيلينيــة -مركـ ٌز تجــاري ،وصالــة للألعــاب الرياضيــة
بجانبهــا باحــ ٌة بأعمــدة ،ومجلــس للاستشــارة ،وشــارع
بجانــب ميــدان الخيــل .وتذكــر المراجــع وجــود جســر
بيــن تــل الهيــكل والمدينــة العليــا .وذكــ َر يوســيفوس أن
أريســتوبولوس حــرقَ هــذا الجســر أثنــاء دفاعــه عــن المدينــة
يضــا تشــييد قصــر هنــاك
لــدى غــزو بومبــي لهــا .وذك ـ َر أ ً
مــن أجــل مراقبــة تــل الهيــكل .والأوصــاف المذكــورة
لحــي المدينــة العليــا مثــل أوصــاف أي مدينــة هيلينيــة ،غيــر
مفصلــة.
أن الاكتشــافات لا تكفــي لتقديــم أي معلومــات َّ
 ٧٢سفر المكابيين الأول .١ :١٣ ،١٠ :١٠
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وأثنــاء إعمــار هيــرود الكبيــر الــذي حكــ َم المنطقــة فــي
أواخــر القــرن الأول قبــل الميــلاد لمدينــة القــدس ،كانــت
تُه ـدَم هــذه المبانــي عنــد الحاجــة أو تُخ ـ َّرب ،ل ُتب َنــى مبــان
جديــدة فوقهــا .لذلــك لــم تبـ َـق المبانــي التــي ُبن َيــت فــي
عهــد الحشــمونيين قائم ـ ًة حتــى أيامنــا كمــا كانــت عليــه.
والأثــر المعــروف الــذي وصــل إلــى أيامنــا مــن القــدس فــي
عهــد الحشــمونيين القنــا ُة المائيــ ُة التــي ُبن َيــت مــن أجــل
قلعــة بي ـرا التــي كانــت أســرة المكابييــن تقيــم فيهــا.
و ُي َعــد عهــد هيــرودس الأول الــذي صــار الحاكــم
الرومانــي فــي القــدس عــام  ٣٧قبــل الميــلاد العهـ َد الذهبـ َـي
للقــدس مــن حيــث البنــاء والعمــران .وقــد بقيــت الآثــار
التــي بناهــا هيــرودس إلــى أيامنــا .وتقــدِّم الاكتشــافات
مفصلــة عــن المبانــي
الأثريــة والمراجــع التاريخيــة معلومــات َّ
التــي شــادها فــي القــدس .وقــد اســتمرت عمليــة العم ـران
ـدس مدينــة تمثــل
التــي بدأهــا حتــى بعــد وفاتــه ،فجعلــت القـ َ
الفــن المعمــاري ،إذ كانــت الأبنيــة بأحجامهــا وأشــكالها
علــى الط ـراز اليونانــي تما ًمــا .وبفضــل هــذه المبانــي زادت
مســاحة المدينــة أكثــر مــن  ٤٠٠دونــم .و ُبن َيــت فــي حــي
الأثريــاء الــذي ُس ـ ِّمي بالمدينــة العليــا أبني ـ ٌة مزخرفــة وقصــور
و ُدو ٌر فاخــرة وملاعــب ومســارح .ور َّمــ َم هيــرودس الســور
الــذي ُبنـ َـي فــي عهــد الحشــمونيين ،وبنــى ســو ًرا جدي ـدًا
حــول الحــي الجديــد فــوق الســور الــذي كان فــي عهــد
الحشــمونيين ،وبلــغ ارتفاعــه فــي بعــض الأجـزاء  ٣٫٥متــر،
وفــي عهــد الســلطان العثمانــي ســليمان القانوني ُبن َيت أسـوار
المدينــة علــى جــدار الاســتناد هــذا .أنشـأ هيــرودس قنـوات
محص ًنــا فخ ًمــا
مائيــة للمدينــة وطر ًقــا وجســو ًرا ،وبنــى قصـ ًرا َّ
لنفســه ،ور َّمــم الأبــراج التــي بناهــا الحشــمونيون ،وبنــى
اجــا جديــدة .وكان فــي القــدس آنــذاك ثــلاث قــلاع:
أبر ً
قلعــة أنطونيــو ،وقلعــة الهكيــل ،وقلعــة هيروديــوم .هــد َم
هيــرودس قلعــة بي ـرا التــي كانــت محــل إقامــة الحشــمونيين
وبنــى قلعــة جديــدة مكانهــا ،وسـ َّماها قلعــة أنطونيــو تخليـدًا
للقائــد والسياســي الرومانــي ماركــوس أنطونيــوس .وعندمــا
ُهـ ِد َم الهيــكل عــام ٧٠م ،كانــت قلعــة بيـرا الملجـأ الأخيــر
ليهــود المدينــة ،ف ُه ِد َمــت أثنــاء الحــرب.
Josephus, Jewish Wars, 5.4: 2.
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وأهــ ُّم وأعظــم أث َريــن تركهمــا هيــرودس
فــي القــدس همــا الهيــكل وقصــره .فقــد أعــاد
بنــاء الهيــكل وك َّبــر مســاحته ،وأحاطــه بســور
عــال .ويذكــر حاخامــات اليهــود هــذا الهيــكل
الــذي بنــاه هيــرودس بإعجــاب ودهشــة كبيــرة
فيقولــونَ » :مــن لــم ي ـ َر هيــكل هيــرودس ،فــلا
نــي
يدَّع َي َّ
ــن أنــه قــد رأى بنــا ًء جميــ ًلا« .و ُب َ
الهيــكل بالرخــام الأصفــر والأبيــض )ويقــول
بعضهــم إن الرخــام كان لونــه أزرق( و ُج ِع َلــت
أرضيتــه مــن حجــارة بأل ـوان مختلفــة ،فصــارت

ﺗﺎﺑﻮت اﻟﻌﻬﺪ

اﻟﻬﻴﻜﻞ

تظهــر كأمـواج البحــر .وبنــى هيــرودس ســو ًرا حــول
الهيــكل.
وكان لهــذا الســور خمســة أبــواب للوصــول
إلــى الهيــكل .لــم يكــن بــاب تــادي فــي الشــمال
ُيســتع َمل ،وكان النــاس يدخلــون مــن با َبــي ُخلــدا
فــي الجنــوب وبــاب كيبونــوس فــي الغــرب .أمــا
خاصــا برئيــس
البــاب الــذي كان فــي الشــرق فــكان ًّ
الكهنــة .ول َّمــا غــزا الرومــان المدينــة ،هدمــوا
الهيــكل فلــم يبـ َـق منــه شــيء ،إلا الجانــب الغربــي
مــن الســور حولــه ،وهــو مــا ُيســ ِّميه المســلمون
اليــوم »حائــط الب ـراق« واليهــو ُد »الحائــط الغربــي«

أو »حائــط المبكــى« .أمــا البنــاء العظيــم الآخــر
الــذي بنــاه هيــرودس فهــو قصــره المعــروف باســم
»قصــر هيروديــوم«ُ .بنـ َـي القصــر علــى شــكل قلعــة
قــرب بــاب الخليــل ،وحولــه ســور عليــه أبــراج،
وسـ َّمى هــذه الأبـراج باســم زوجتــه مريامنــا ،وأخيــه
فاسايل/بســيفينوس ،وصديقــه هيبيكــوس تخليــدًا
لذكراهــم .ثــم ُه ِد َمــت هــذه الأب ـراج ،ولــم تصــل
إلــى أيامنــا كمــا كانــت عليــه .وذك ـ َر عالــم الآثــار
دان باهــات أن البــرج الــذي ُيسـ َمى بــرج داوود فــي
أيامنــا ســماه المســيحيون بهــذا الاســم منــذ القــرن
الخامــس الميــلادي ،وأنــه مــن بقايــا الأب ـراج التــي
بناهــا هيــرودس.
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ﻋﻬﺪ اﻟﺒﻴﺰﻧﻄﻴني واﳌﺴﻴﺤﻴﺔ
بــدأ ظهــور القــدس مدينــ ًة مســيحي ًة فــي مســرح
التاريــخ فــي القــرن الرابــع الميــلادي .وكانــت
المســيحية فــي قرونهــا الثلاثــة الأولــى ِدي ًنــا ِســريًّا لِقــوة
الإ مبراطوريــة الرومانيــة آنــذاك ،وعــدم تســامح رومــا
الوثنيــة مــع المعتقــدات الأخــرى .وقــد مـ َّرت المســيحية
بمرحلــة عســيرة فــي تلــك المرحلــة ،وانتشــرت بجهــود
المتديِّنيــن الذيــن بذلـوا أنفســهم فــي ســبيل خدمــة هــذا
الديــن .وانقلبــت الكفــة لصالــح المســيحية منــذ القــرن
الرابــع الميــلادي ،إذ تعاطــف الإ مبراطــور قســطنطين
مــع المســيح ِّيين وكان يعتقــد بالوثنيــة ،ثــم مــات علــى
المســيحية .وبعــد عــام مــن صعــود قســطنطين إلــى عرش
الحكــم ســنة ٣١٢م أي فــي ســنة ٣١٣م أقــر بمرســوم
ميلانــو ب ـأن المســيحية مــن المعتقــدات المشــروعة فــي
الإ مبراطوريــة ،وبهــذا بــدأت القــدس تتحــول إلــى مدينــة
مهمــة ولهــا مكانتهــا بيــن المســيحيين ،و ُب ِع َثــت الحيــاة
فــي إيليــا كابيتولينــا التــي كانــت فــي حــال مــن الســبات
سياسـ ًّيا واقتصاديًّــا منــذ عهــد هادريــان إلــى القــرن الرابــع
الميــلادي .و ُبن َيــت كنائــس وأديــرة كثيــرة فيهــا فــي عهــد
٨٤
قســطنطين.
وفــي عــام ٣٢٥م ُع ِقــد مجمــع نيقيــة الــذي كان
المجمــع المســكوني الأول ،وقُـ ِّر َر فيــه »تكريــم القــدس
والاعت ـراف بحقوقهــا« ،وات ُِّخـ َـذت الخطــوة الأولــى فــي
تحويــل المدينــة إلــى بطريركيــة» :إذ كان مــن العــادات
الشــائعة والتقاليــد القديمــة أن الإ كـرام واجــب لأســقف
إيليــا فليكــن لــه ،مــع حفــظ كرامــة المتروبولينيــة ،المقــام
الثانــي فــي الكرامــة) «.قوانيــن مجمــع نيقيــة.(٧ ،
وأُعي ـدَت تســمية المدينــة باســم »أو ُرشــليم« لأن اســم
»إيليــا كابيتولينــا« يذكِّــر بالوثنيــة .ولكــن ورود اســم
»إيليــا« أو »إيليــاء« فــي المصــادر الإ ســلامية ُيظ ِهــر أن
الاســم لــم يغــب عــن أذهــان النــاس.
وكانــت زيــارة هيلانــة والــدة قســطنطين للقــدس
عــام  ٣٢٦مــن الخطـوات المهمــة فــي تحويــل المدينــة
افــق هيلانــة فــي زيارتهــا
إلــى مدينــة مســيحية .وقــد ر َ
أســقف القــدس مكاريــوس الــذي ع َّينــه قســطنطين،
وكان متمسـ ًكا بالمســيحية واســتطاع أن ينــال إذ ًنــا مــن
الإ مبراطــور بهــدم المعابــد الوثنيــة فــي المدينــة.
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يضــا فــي عهــد
وزادت مســاحة القــدس وازدهــرت أ ً
هيــرودس أغريبــا حفيــد هيــرودس الكبير )٤٤-٣٧م( واســتمرت
حركــة البنــاء والعمـران فيهــا .وظهــر حــي جديــد باســم حــي
بزيتــا فــي الجانــب الشــمالي الشــرقي مــن المدينــة ،ويقــع
اليــوم بيــن بــاب حطــة وبــاب دمشــق .وأراد هيــرودس أغريبــا
ـف عــن ذلــك بأمــر
أن يحيــط هــذا الحــي بســور ،ولكنــه كـ َّ
مــن رومــا ٨٢.وقــد د َّمــر المتطرفــون اليهــود )الكاناييــم( هــذا ا
Wلســور المعــروف باســم الســور الثالــث والــذي كان يحيــط
بالحــي المسـ َّمى بحــي غولغوثــا بيــن عا َمــي ٦٩-٦٧م .وفــي
ـدس كــي يقمعـوا تمــرد اليهــود
عــام ٧٠م غـزا جيــش رومــا القـ َ
٨٣
المتكــرر قم ًعــا تا ًّمــا ،فدمــروا المدينــة تدمي ـ ًرا .ولــم يبـ َـق
أي شــيء مــن المبانــي التــي أنش ـأتها ســلالة الحشــمونيين
وهيــرودس فــي القــدس .ولــم يبــنِ اليهــود الذيــن ُم ِنع ـوا مــن
الســكن فــي القــدس أي بنــاء دائــم منــذ ذلــك التاريــخ.

ب َنــى اليهــود الذيــن ســكنوا المنطقــة منــذ القــرن
التاســع عشــر ُك ُن ًســا ومبانــي جديــدة فــي القــدس .ففــي
القــرن التاســع عشــر كانــت ُ ٦ك ُنــس قائمــة فــي القــدس،
كنيســان منهــا ليهــود الأشــكناز القادميــن مــن روســيا
وبولونيــا ،وُ ٣ك ُنــس مــن اليهــود الســفارديين القادميــن
مــن شــبه جزيــرة أيبيريــا،
وكنيــس ليهــود الــكاري .وكان
ٌ
لليهــود فــي منتصــف القــرن التاســع عشــر  ٣مستشــفيات
وبضــع مــدارس .وكانــت لهــم مــدارس تعليــم دينيــة مثــل
»ه ـدَر ويشــيفا« ،ومنظمــة الاتحــاد الإ س ـرائيلي العالمــي،
ومؤسســات تعليميــة أخــرى مثــل مدرســة )أفيلينــا دي
روتشــيلد( للإ نــاث ،ومدرســة الأيتــام .ثــم ُبن َيــت كثيــر
مــن المبانــي اليهوديــة فــي المدينــة بغيــة إعطــاء طابــع
يهــودي للقــدس.

ﻛﻨﻴﺲ ﻳﻬﻮدي )أرﺷﻴﻒ (١٤٫٤٥٫٣٠.IRCICA-FAY
زايد ،القدس الخالدة١٣٦-١٢١ ،؛ العارف ،تاريخ القدس٣٣-٣٠ ،؛
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اﻟﻘﱪ ﰲ ﻛﻨﻴﺴﺔ اﻟﻘﱪ اﳌﻘﺪس )أرﺷﻴﻒ اﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺔ اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ ﰲ إﺳﻄﻨﺒﻮل (R٣١٣٢٧

ســعت هيلانــة فــي هــذه الزيــارة أن تح ـدِّد الأماكــن
التــي لهــا صلــة بعيســى المســيح وحوارييــه ،وح َّولــت
خــراب الهيــكل إلــى مكــب لقمامــة المدينــة لِكرههــا
لليهــود .وبينمــا كان مكاريــوس وهيلانــة يشــاهدان هــدم
معبــد أفروديــت فــي تــل غولغوثــاُ ،و ِجــ َد قبــ ٌر فــار ٌغ فــي
أســاس المعبــد .فاعتقــدت هيلانــة أن هــذا القبــر قبــر
النبــي عيســى ،وب َنــت فوقــه »كنيســة القبــر المق ـدَّس«.
وكانــت الكنيســ َة الأولــى التــي ُبن َيــت فــي القــدس،
واف ُت ِت َحــت للعبــادة ســنة ٣٣٥م .وتذكــر المصــادر أن
الصليــب الــذي يعتقــد
هيلانــة وجــدت أثنــاء بحثهــا
َ
ـب عليــه .ولــم تتــردد
المســيحيون أن النبــي عيســى ُص ِلـ َ
فــي الإ نفــاق علــى بنــاء القــدس وعمرانهــا ،وبنــت كنيســة
إيليونــا )مزرعــة الزيتــون بالإ غريقيــة( فــي جبــل الزيتــون.
وتُع ـ َرف هيلانــة فــي العــرف المســيحي علــى أنهــا قائــدة
علمــاء الآثــار وقديســة وأول َمــن ح َّجــت نظـ ًرا للخدمــات
التــي قدمتهــا فــي القــدس .وراح المســيحيون يأتــون
اجــا إلــى كنيســة القبــر المقــدس بعــد تمــام بنائــه،
أفو ً
٨٥
ومــن هنــا ظهــرت عبــادة الحــج فــي المســيحية.
وقــد أو َلــى الأباطــرة الذيــن حكمــوا بعــد قســطنطين
ـدس أهميــة كبيــرة .لكــن الحيــاة المســيحية فــي المدينة
القـ َ

تعثَّــرت فــي حكــم يوليــان المرتــد )٣٦٣-٣٦١م( ،فقــد
ُه ِد َمــت الكنائــس والأديــرة ،وأُلغ َيــت جميــع القوانيــن التــي
كانــت ضــد اليهــود ،و ُرفِ َعــت القيــود عــن عودتهــم إلــى
القــدس ،فجــاؤوا إليهــا مــن كل حــدب وصــوب .وأراد
جوليــان أن يعيــد بنــاء الهيــكل لليهــود ،ولكــن حري ًقــا نشــب
أثنــاء دراســة أرضيــة الهيــكل ،فع َّطــل عمليــة البنــاء .وذك ـ َر
بعضهــم أن هــذا الحريــق كان طبيع ًّيــا وقــال آخــرون إنــه
مكيــدة مــن المســيحيين .وبعــد وفــاة يوليــان عــام ٣٦١م،
انقلبــت الأمــور لصالــح المســيحيين ،إذ أعلــن الإ مبراطــور
ثيودوســيوس الأول المســيحي َة الديــن الرســمي الوحيــد
لرومــا عــام ٣٨٠م .وبعــد وفاتــه عــام ٣٩٥م انقســمت
الإ مبراطوريــة إلــى شــط َرين غربــي وشــرقي ،ففــي الغــرب
كانــت إمبراطوريــة رومــا ،وفــي الشــرق إمبراطوريــة بيزنطــة.
وصــارت القــدس التــي كانــت فــي ولايــة فلســطين تابع ـ ًة
للإ مبراطوريــة البيزنطيــة .وكان العهــد البيزنطــي للقــدس
٨٦
عهــد اســتقرار وتمــدن ونمــاء اجتماعــي.
أو َلــى الأباطــرة الذيــن جلســوا علــى ســدة الحكــم
البيزنطــي مدين ـ َة القــدس أهمي ـ ًة مــن حيــث كونهــا مرك ـ ًزا
نــي فــي تلــك الحقبــة كثيــر مــن الكنائــس
دين ًّيــا .و ُب َ
والمســاكن لرجــال الديــن فــي القــدس .وفــي عــام ٤٢٢
اقتــرح بطريــرك القــدس جوفينــال )٤٥٨-٤٢٠م( أن ُيحت َفــل
بيــوم  ٢٥مــن شــهر كانــون الأول/ينايــر علــى أنــه يــوم مولــد
المســيح ،و ُيج َعــل هــذا اليــوم مــن أعيــاد المســيحية ،فُق ِبــل
اقتراحــه هــذا ولقــي دع ًمــا .وقــد ســعى البطريــرك جوفينــال
لتكــون للقــدس المكانــة التــي تســتحقها بيــن الكنائــس،
مراع ًيــا التوازنــات داخــل الإ مبراطوريــة .و ُو ِض َعــت كنيســة
القــدس فــي رأس هــرم الكنائــس فــي مجمــع خلقيدونيــة
المنعقــد عــام ٤٥١م ،ونالــت اســتقلالها ،وصــارت
بطريركيــة مســتقلة مثــل رومــا والقســطنطينية وأنطاكيــا
والإ ســكندرية .فالقــدس قبــل هــذا المجمــع لــم تســتطع أن
تصــل إلــى مقــام عــال بوصفهــا مرك ـ ًزا دين ًّيــا علــى الرغــم
مــن قــرار مجمــع نيقيــة الســابق الــذي يعتــرف بحقــوق
القــدس المتروبوليــة ،وبقيــت فــي الهــرم الدينــي تابعــة
لمتروبوليــة قيصريــة التابعــة لبطريركية/كنيســة أنطاكيــا،
حتــى عــام ٤٥١م إذ صــارت بطريركية/كنيســة مســتقلة
٨٧
بقــرار مــن مجمــع خلقيدونيــة.

ﻛﻨﻴﺴﺔ اﻟﻘﱪ اﳌﻘﺪس )أرﺷﻴﻒ (iYV

أمــا المرحلــة المهمــة الثانيــة لتشــييد المبانــي
المســيحية فــي القــدس فكانــت فــي عهــد أيودكســا
زوجــة الإ مبراطــور ثيودوســيوس الثانــي ،إذ نُف َيــت
إلــى القــدس عــام ٤٤٤م و ُع ِّينــت لمكانتهــا فــي
الإ مبراطوريــة حاكمــ ًة علــى ولايــة فلســطين.
عاملــت أيودكســا رجــال الديــن المســيحيين معاملــة
حســنة وأكرمتهــم ،وبنــت كثيــ ًرا مــن المبانــي
الدينيــة والاجتماعيــة فــي المدينــة .وتذكــر المصــادر
أنهــا ب َنــت كنيســة الشــهيد القديــس اســتفانوس
فــي الجانــب الشــمالي مــن بــاب دمشــق ،ودا ًرا
للعجــزة ،وكنيســة عنــد بِركــة ســلوان حيــث أبــرأَ
النبــي عيســى عي َنــي أعمــى ،وبضــع كنائــس تخليـدًا
لذكــرى الحوارييــن .وبنــت قصــ ًرا لهــا يتســع
لـــ ٦٠٠راهبــة فــي الزاويــة الشــمالية الشــرقية مــن تــل
الهيــكل .توفيــت أيودكســا عــام ٤٨٠م و ُدفِنــت فــي
كنيســة القديــس اســتفانوس .واســم »أيودكســا«
يعنــي »ال ُحســن« فــي الإ غريقيــة ،ومــن هنــا كانــت
الصلــة بيــن معنــى الاســم ومقطــع »أ ِ
حســن برضــاك
إلــى صهيــون .ابــنِ أســوار أو ُرشــليم« ٨٨المذكــور
فــي ســفر المزاميــر ،واع ُت ِق ـ َد أن أيودكســا هــي َمــن
٨٩
بنــت أس ـوار المدينــة.
وكانــت حركــة البنــاء والعمــران الأخيــرة فــي
القــدس فــي عهــد الإ مبراطــور جســتنيان الأول

 ٨١زايد ،القدس الخالدة١٥٩ ،؛ العارف ،تاريخ القدس٣٨ ،؛
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٤٨

٨٤

سفر المزامير .١٨ :٥١

)٥٦٥-٥٢٧م( ،ففــي عهــده زادت ســرعة بنــاء
الكنائــس والأديــرة فــي المدينــة .وكان جســتنيان
الإ مبراطــور البيزنطــي الأخيــر الــذي يعمــر القــدس.
وتذكــر المصــادر أن مــن أهــم الآثــار المعماريــة
الدينيــة الكثيــرة التــي بناهــا كنيســة مريــم أم الــرب/
تيوتوكســوس .و ُيدَّعــى أن هــذه الكنيســة ُبن َيــت
عنــد حائــط البراق/المبكــى وا َّدعــى آخــرون أنهــا
ُبن َيــت فــي أســاس المســجد الأقصــى ،ولكــن لا
توجــد أي أدلــة أثريــة حقيقيــة تبرهــن هــذا الادعــاء.
و ُع ِر َفــت هــذه الكنيســة التــي اف ُت ِت َحــت عــام ٥٤٣م
بيــن النــاس باســم الكنيســة الجديــدة .و ُيذ َكــر أن
الكنيســة كانــت تحفــة معماريــة ،ولــم تكــن كنيســة
فقــط ،بــل كانــت تشــمل مستش ـ َف َيين يتســع كل
مستشــفى منهمــا لـــ ١٠٠شــخص ،وكان أحدهمــا
للمرضــى مــن الح َّجــاج والآخــر لمرضــى المدينــة.
ولكــن المســيحيين لــم ُيق ِبل ـوا علــى هــذه الكنيســة
و ا ْٕن كانــت تُعــ َرف علــى أنهــا »لؤلــؤة القــدس
البيزنطيــة« ،وذلــك لأنهــا لــم تُنـ َـذر لعيســى المســيح
أو شــخصية معروفــة أو حــدث مهــم .ولهــذا لــم
ُي ِعــد المســيحيون بناءهــا بعــد أن انهــارت بزلــزال
ضــرب المدينــة عــام ٧٤٦م .وأكثــر الآثــار العمرانيــة
الدينيــة مــن كنائــس وأديــرة وغيرهــا التــي كانــت
قائمــة فــي القــدس لقــرون ُد ِّمــرت أثنــاء غــزو الفــرس
٩٠
عــام ٦١٤م ،ولــم تبـ َـق قائمــة إلــى اليــوم.
٩٩-٩٨,“Wilkinson,
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اﻟﻘﺪس

المدينة التي تتوق إلى السلام

اﻟﻔﺮس ﰲ اﻟﻘﺪس
خرجــت القــدس مــن قبضــة البيزنطييــن فــي بدايــات
القــرن الســابع الميــلادي لمــدة قصيــرة ،إذ اســتولى
الفــرس عليهــا عــام ٦١٤م .وقــد أشــار القـرآن الكريــم إلــى
وس ِ
ــخر مشــركو قريــش
هــذه الحادثــة فــي ســورة الــرومَ ،
فســروا غلبــة الفــرس
مــن المســلمين حينئــذ ،ذلــك أنهــم َّ
علــى أن تعــدد الآلهــة أعلــى ش ـأنًا مــن عقيــدة التوحيــد.

وكان فــي جيــش الفــرس محاربــون يهــود .وقــد
طلــب الفــرس مــن اليهــود أن يحاربــوا فــي صفوفهــم
َ
ضــد البيزنطييــن ،فحاربــوا معهــم بهــدف الاســتيلاء
ـرس ،ولكــن بعــد
علــى القــدس .وقــاوم أه ـ ُل المدينــة الفـ َ
حصــار دام لعشــرين يو ًمــا ،اســتطاع الفــرس أن يهــدوا
الأســوار الشــرقية ويدخلــوا المدينــة .وكان الحصــار
شــاقًّا ،حتــى إن النــاس صــاروا يأكلــون لحــوم الحيوانــات
الميتــة .وغضــب الفــرس غض ًبــا شــديدًا علــى أهــل القــدس
لأنهــم قاوموهــم ،فراحــوا ُين ِّكلــون بهــم ويســومونهم ســوء
العــذاب .ف ُذبِــح الآلاف مــن المســيحين ،حتــى صــارت
دماؤهــم تجــري فــي أزقــة المدينــة .وتذكــر المصــادر أن
جيــش الفــرس واليهــود هجمــوا علــى النــاس »بغضــب
الحيوانــات الوحشــية« ،ود َّمــروا كنائــس المدينــة وأديرتهــا
بمــا فيهــا كنيســة القبــر المقــدس .واســتمر الظلــم لثلاثــة
وخ ِّر َبــت مبانــي المدينــة.
أيــام ،ف ُق ِتــل الكثيــر مــن النــاسُ ،
يضــا أن تســعين ألــف مســيحي
وتذكــر المصــادر أ ً
قُ ِتلــوا أثنــاء غــزو الفــرس ،وأن بعــض الكنائــس والأديــرة
ُبــن مــرة
التــي ُبن َيــت حتــى ذلــك الوقــت ُد ِّمــرت ولــم ت َ
ثانيــة ،فصــارت صفحــ ًة مــن صفحــات التاريــخ .وأمــا
الذيــن هربــوا ونجــوا فذهبــوا إلــى جبــل الزيتــون وصــاروا
يشــاهدون الدخــان المتصاعــد مــن المدينــة التــي تحتــرق.
ولــم يســتطع قســم مــن النــاس أن يهربــوا ،فاختبــؤوا
فــي الكهــوف وخزانــات الميــاه ،ول َّمــا أعطاهــم القائــد
الفارســي شــاهرباراز الأمــان ،خرج ـوا مــن مخابئهــم .ولــم
يقتــل هــذا القائــد المهــرة فــي الفنــون وال ِم َهــن بيــن هــؤلاء،
بــل أخذهــم معــه أســرى ،وكان بينهــم بطريــرك القــدس
زكريــا .وحمــل الفــرس معهــم كنــوز المدينــة والأمانــات
٨٦

يضــا الصليــب المق ـدَّس مــن كنيســة
المقدَّســة ،وحمل ـوا أ ً
القبــر المقــدس ،وســلَّموا قيــادة المدينــة لليهــود الذيــن
أجبــروا الباقيــن فــي المدينــة بتــرك المســيحية واعتنــاق
اليهوديــة ،وقتلــوا ك َّل َمــن رفــض ذلــك .واجتمــع اليهــود
فــي تــل الهيــكل ،وراح ـوا يتعبــدون ،فــكان ذلــك فرصــة
٩١
لهــم للعبــادة علــى تــل الهيــكل بعــد قــرون.

لــم يــدم حكــم اليهــود فــي القــدس مــدة طويلــة ،فبعــد
مــرور ثــلاث ســنوات ،اعتقــد الفــرس أن التعــاون مــع
المســيحيين الذيــن يشــكلون غالبيــة الســكان فــي المنطقــة
أمــ ٌر أفضــل لهــم ،فســلَّموا حكــم القــدس للمســيحيين
عــام ٦١٧م ،وبذلــك بــدأ حكــم المســيحيين مــن جديــد.
ســعى اليهــود للبقــاء فــي المدينــة وحكمهــا ولكــن ذلــك
لــم ينفعهــم .وبــدأ المســيحيون الذيــن صــاروا يحكمــون
مدينــة القــدس التابعــة للفــرس بإعــادة بنــاء كنيســة القبــر
المقــدس وغيرهــا مــن الكنائــس والأديــرة ،ولكــن كثيــ ًرا
٩٢
منهــا لــم ُي َعــد بنــاؤه وصــار جــز ًءا مــن التاريــخ.
بقيــت القــدس نح ـ ًوا مــن خمســة عشــر عا ًمــا تحــت
حكــم الفــرس ،ثــم عــادت إلــى حكــم البيزنطييــن عــام
٦٢٨م .إذ نجــح الإ مبراطــور البيزنطــي هرقــل فــي اســتعادة
ـب موديســتوس
المدينــة مــن الفــرس ً
صلحــا ،وع َّيـ َـن الراهـ َ
بطريــركًا للمدينــة .وفعــ َل المســيحيون باليهــود مثلمــا
فعلــوا بهــم قبــل ســنوات ،أي قتلــوا ك َّل َمــن لــم يعتنــق
المســيحية .وتذكــر المصــادر أن هرقــل لــم يكــن راض ًيــا
بذلــك ،ولكنــه مــا أراد أن يقــف فــي وجــه المســيحيين
الذيــن كانــت نــار الانتقــام تشــتعل فــي نفوســهم .ولــم
يضــا
يســترجع هرقــل القــدس فقــط ،بــل اســترجع أ ً
الأمانــات المقدســة التــي نهبهــا الفــرس مــن المدينــة
وحملوهــا .وتذكــر المصــادر أن هرقــل حمــ َل بنفســه
الصليــب المأخــوذ مــن كنيســة القبــر المقــدس ومشــى
بقد َميــن حافي َتيــن ،ليعيــده إلــى الكنيســة .وكان ذلــك
فــي  ١٤أيلول/ســبتمبر ،ومنــذ ذلــك الوقــت يحتفــل بعــض
المســيحيين فــي الشــرق بـ«عيــد رفــع الصليــب« .وظلــت
القــدس فــي أيــدي المســيحيين/البيزنطيين مــد ًة قصيــر ًة
٩٣
حتــى فتحهــا المســلمون بعــد عشــر ســنوات.

اﳌﺒﺎين اﳌﺴﻴﺤﻴﺔ ﰲ اﻟﻘﺪس
إن القــدس التــي تعــد ِقبلــة المســيحيين مدينــة
عاشــت فيهــا جماعــات مختلفــة مــن المســيحية
لقــرون طويلــة .وصــارت القــدس مدينــة مســيحية
مــن أواســط القــرن الخامــس الميــلادي حتــى
فتحهــا المســلمون ،باســتثناء المــدة القصيــرة التــي
حكــم الفــرس فيهــا المدينــة .وبقيــت المدينــة بيــد
المســلمين منــذ فتحهــا ســنة ٦٣٨م حتــى القــرن
العشــرين ،مــا عــدا فتــرة حكــم الصليبيــن لهــا بيــن
عا َمــي ١١٨٧-١٠٩٩م وعا َمــي ١٢٤٤-١٢٢٩م.
وبقيــت القــدس بيــد المســيحيين مــن خــروج
العثمانييــن منهــا عــام ١٩١٧م حتــى عــام ١٩٤٧م.
أي إن مجمــوع الســنوات التــي بقيــت فيهــا القــدس
تحــت حكــم المســيحيين  ٤٥٠ســنة مــن بدايــة
تاريخهــا حتــى قيــام دولــة إسـرائيل .ظــل المســيحيون
يعيشــون فــي القــدس حتــى أثنــاء حكــم المســلمين
وكانــوا فــي حمايتهــم ،ولــم ُيك َرهــوا علــى شــيء،
ولــم ُيم َنعـوا مــن العمـران .وقــد عاشــت فــي القــدس
ـات مســيحي ٌة مختلفـ ٌة اعتقاديًّــا ِ
وعرق ًّيــا
لقــرون جماعـ ٌ
مثــل الأرثوذكــس ،والكاثوليــك ،والبروتســتانت،

والأقبــاط ،والأحبــاش ،والأرمــن ،والمارونيــة،
والــروس ،والســريان ،والإ نكليــز ،والألمــانُ .بن َيــت
للمســيحيين مبــان كثيــرة مثــل الكنائــس والأديــرة
والكاتدرائيــات والكنائــس الصغيــرة ،والبازيليــكات،
والمستشــفيات،
والمقابــر،
والأضرحــة،
والمــدارس ،ومراكــز إدارة الكنائــس ،ســواء فــي
حكــم المســيحيين أو المســلمين .وأغلــب هــذه
المبانــي كانــت مســتطيلة الشــكل ،أمــا عــدد
المبانــي دائريــة الشــكل فقليلــة .ولحســن حــظ
المســيحيين أن المســلمين لــم يســعوا لهــدم هــذه
المبانــي ،لذلــك بقيــت قائمــة إلــى أيامنــا هــذه.
ويبــدو الصـراع المذهبــي بيــن الطوائــف المســيحية
اضحــا ،لذلــك نجــد أن قس ـ ًما مــن
فــي المدينــة و ً
الأماكــن المســيحية فــي المدينــة مقــدس لــدى
جميــع الطوائــف ،ولكــن قسـ ًما آخــر مقــدس لــدى
طوائــف مع َّينــة .وبعــض مــن هــذه المبانــي عظيمــة
فاخــرة وبعضهــا بســيطة ،وبعضهــا مع َّطلــة وبعضهــا
قائمــة ،ومــن هــذه القائمــة مــا هــو مغلــق أمــام
الــز َّوار .وفيمــا يلــي بعــض مــن المبانــي المســيحية
المختلفــة فــي القــدس:
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٥١

اﻟﻘﺪس

المدينة التي تتوق إلى السلام

تُب َنــى جميــع الكنائــس فــي العا َلــم مســتقبل ًة هــذه
الكنيســة ،ليرم ـ َز هــذا إلــى العلاقــة بيــن الكنيســة وكنيســة
القبــر المقــدس .و ُيعت َقــد أن المذبـ َـح فــي كل كنيســة يربــط
جماعــة المصليــن بهــذه الكنيســة .وفــي هــذه الكنيســة ٥
مراحــل مــن  ١٤مرحلــة فــي درب الآلام الــذي ســلكه النبــي
عيســى فــي أيــام حياتــه الأخيــرة فــي القــدس التــي يأتــي
إليهــا المســيحيون للحــج .أمــا البروتســتانت فــلا يؤمنــون
ب ـأن قبــر النبــي عيســى فــي هــذه الكنيســة ،بــل فــي )قبــر
٩٤
الحديقــة( القريــب مــن الكنيســة.
دﻳﺮ ﰲ اﻟﻘﺪس )أرﺷﻴﻒ اﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺔ اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ ﰲ إﺳﻄﻨﺒﻮل (R٣٢٥٠٨

ﻛﻨﻴﺴﺔ اﻟﻘﱪ اﳌﻘﺪس
تأتــي كنيســة القبــر المقــدس علــى رأس
قائمــة الأماكــن المقدســة المســيحية فــي
القــدس .وتقــع داخــل أسـوار المدينــة فــي حــي
النصــارى القائــم علــى تــل أكــرا أو غولغوثــا/
الجلجثــة .وقــد ُسـ ِّميت الكنيســة باســم كنيســة
القيامــة وكنيســة الجمجمــة المقدســة فــي
المصــادر المســيحية ،وكنيســة القيامــة وكنيســة
القمامــة فــي المصــادر الإ ســلامية .يعتقــد
ـب هنــا ،وقــام
المســيحيون أن النبــي عيســى ُص ِلـ َ
بعــد إنزالــه مــن الصليــب ودفنــه .وتُ َعــد كنيســة
القبــر المقــدس أقــدس مــكان لــدى المســيحيين
ِوقبلتهــم لأن قبــر النبــي عيســى فيهــا.
ﻛﻨﻴﺴﺔ اﻟﻘﱪ اﳌﻘﺪس )أرﺷﻴﻒ اﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺔ اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ ﰲ
إﺳﻄﻨﺒﻮل (R٣٢٤٨٥

و ُيعت َقــد أن كنيســة القبــر المقــدس أقــدم كنيســة ُبن َيــت
فــي القــدس .فالكنيســة ب َن ْتهــا القديســة هيلانــة والــدة
القــدس ،وجــدت
الإ مبراطــور قســطنطين .إذ ل َّمــا زارت
َ
ــب النبــي عيســى
قبــ ًرا فارغًــا وبقايــا الصليــب الــذي ُص ِل َ

ﻣﺸﻬﺪ ﻣﻦ اﻷﻋﲆ ﻟﻜﻨﻴﺴﺔ اﻟﻘﱪ اﳌﻘﺪس

عليــه ،أثنــاء هــدم معبــد أفروديت/فينــوس ،فاعتقــدت أن
هــذا القبــر هــو قبــر النبــي عيســى ،و َب َنــت كنيســة فــي ذلــك
المــكان ،ومنــذ ذلــك التاريــخ بــدأ المســيحيون بالحــج إلــى
هنــاك .اف ُت ِت َحــت الكنيســة للعبــادة بتاريــخ  ١٣أيلول/ســبتمبر
عــام ٣٣٥م ،وهــو تاريــخ يحتفــل بــه الأرثوذكــس حتــى
اليــوم ٩٥.ب َنــت هيلانــة هنــا بنا َءيــن ،كان أحدهمــا بازيليــكا
ـب
كبيــرة اســمها كنيســة الشــهادة فــي المــكان الــذي ن ُِصـ َ
فيــه الصليــب علــى تــل غولغوثــا .وكان هــذا البنــاء مســتطيل
الشــكل بجانــب فنــاء محــاط بأعمــدة .أمــا البنــاء الثانــي
فهــو كنيســة القيامــة المبنيــة علــى القبــر الــذي ُيعت َقــد أن
النبــي عيســى ُدفِـ َـن فيــه ثــم قــام ،وكان هــذا البنــاء دائــري
٩٦
الشــكل وفوقــه قبــة.

ﻛﻨﻴﺴﺔ اﻟﻘﱪ اﳌﻘﺪس ﻣﻦ اﻟﺪاﺧﻞ
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Türkan, “Kıyamet Kilisesi”, 227-228.

٥٣
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نــي مخــزن عليهــا .وقــد دفــع الإ مبراطــور نفقــات البنــاء،
عندمــا اســتولى الفــرس علــى القــدس عــام ٦١٤مُ ،ب َ
٩٨
ِ
هجمــوا علــى الكنائــس والأديــرة فــي المدينــة ونهبوهــا .واف ُتتحــت الكنيســة للعبــادة عــام ١٠٤٨م.
وهدم ـوا كنيســة القبــر المقــدس وحمل ـوا مــا فيهــا مــن أشــياء
وحينمــا احتــل الصليبيــون القــدس عــام ١٠٩٩م ،بــدؤوا
مقدســة والصليــب إلــى عاصمتهــم »المدائن/كتيســيفون« .بإعــادة بنــاء كنيســة القبــر المقــدس .ولكــن عمليــة البنــاء
وبعــد أن اســتعاد الإ مبراطــور هرقــل المدينــة عــام ٦٢٨م ،أعــاد غ َّيــرت شــكل كنيســة القبــر المقــدس .فقــد بنــوا كنيســة
بطريــرك الــروم الأرثوذكــس موديســتوس )توفــي٦٣٠ :م( بنــا َء القديســة هيلانــة فــوق المخــزن الــذي كان علــى أنقــاض
ِ
الكنيســة ولكــن بحجــم أصغــر ،وأُعي ـدَت الأشــياء المقدســة البازيليــكا ،وألحقــوا بهــا أبنيــة اســتعملوا فيهــا القناطــر
ِ
والصليــب ووض َعــت فــي أماكنهــا .وعندمــا فتــح المســلمون والأروقــة .واكتمــل بنــاء الكنيســة علــى الط ـراز الرومانســكي
القــدس عــام ٦٣٨م ،لــم يقربــوا كنيســة القبــر المقــدس ،فــي عهــد الملكــة مليســندا عــام ١١٤٩م .و ُبن َيــت الكنيســة
حتــى إن الخليفــة عمــر بــن الخطــاب٩٧لــم يصـ ِّل فيهــا تأكيـدًا الجديــدة علــى هيئــة بنــاء واحــد ،و ُج ِعلــت جميــع الأبنيــة
علــى ملكيــة المســيحيين للكنيســة.
فــي موقــع كنيســة القبــر المقــدس تحــت ســقف واحــد.
فــي عــام ٧٤٦م ضــرب زلـزال شــديد المدينـ َة فتضــررت وعندمــا اســتعاد صــلاح الديــن الأيوبــي القــدس مــن
كنيســة القبــر المقــدس ،وزاد الضــرر بزلــزال آخــر فــي الصليبييــن عــام ١١٨٧م ،اقتــدى بالخليفــة عمــر ،فلــم
٩٩
بدايــات القــرن التاســع الميــلادي ،فجــاء بطريــرك القــدس يهــدم الكنيســة ،وبنــى بجانبهــا مســجدًا وتكيــة.
تومــاس الأول بخشــب الأرز والصنوبــر مــن لبنــان عــام
وقــد ُر ِّم َمــت الكنيســة مــرات كثيــرة فــي العصــور
َّ
ونشــب حريــق
يضــا.
٨١٧-٨١٠م ،وأصلــح قبــة الكنيســة وغطاهــا بالرصــاص .اللاحقــة ،و ُر ِّمــم القبــر المقــدس أ ً
َ
و ُيــر َوى أن أبــواب الكنيســة وقبتهــا احترقــت فــي الحرائــق عــام ١٨٠٨م فيهــا ،فأصابهــا ضــرر كبيــر واحترقــت القبــة
التــي نشــبت فــي فتـرات مختلفــة لاح ًقــا .وفــي عــام ١٠٠٩م
ذن مــن الســلطان
ـب الــرو ُم عــام ١٨١٠م الإ َ
وســقطت .فطلـ َ
ُد ِّمــرت الكنيســة تما ًمــا بأمــر مــن الخليفــة الفاطمــي الحاكــم العثمانــي مــراد الثانــي كــي ير ِّممــوا الكنيســة ،فر َّمموهــا
بأمــر اللــه .و َق ِبــل الإ مبراطــور البيزنطــي مونوماكــوس الحــادي وبقيــت علــى الشــكل الــذي عليــه اليــوم .وقــد وقعــت
عشــر شـ َ
ـرط بنــاء مســجد فــي القســطنطينية وقـراءة الخطــب أج ـزاء مــن الكنيســة بزل ـزال ضــرب المدينــة عــام ١٨٣٤م.
باســم الخليفــة الفاطمــي مــن أجــل الســماح بإعــادة بنــاء و ُر ِّم َمــت الكنيســة عــام ١٨٦٩م باتفــاق يقضــي بدفــع
كنيســة القبــر المقــدس ،وبذلــك اتفــق مــع الخليفــة الظاهــر فرنســا وروســيا النفقــات ،و إش ـراف الدولــة العثمانيــة علــى
لإ ع ـزاز ديــن اللــه وأُعي ـ َد بنــاء الكنيســة .وفــي عمليــة البنــاء عمليــة الترميــم .وتضــررت الكنيســة كثيــ ًرا بزلــزال عــام
الجديــدة ُبن َيــت كنيســة القيامــة وحدهــا ،و ُبن َيــت خمــس ١٩٢٧م وحريــق عــام ١٩٤٩م .وكان الســبب فــي عمليــة
كنائــس صغيــرة فــي جانبهــا الشــرقي .و ُيذكَــر أنــه لــم الترميــم البطيئــة التــي بــدأت عــام ١٩٥٨م هــو الخــلاف
١٠٠
ُي َ
بــن شــيء علــى أنقــاض بازيليــكا كنيســة الشــهادة ،بــل بيــن طوائــف الكنيســة.

زايد ،القدس الخالدة١٦٢-١٦١ ،؛ العارف ،تاريخ القدس.٢٦٦ ،
 ٩٤العارف ،تاريخ القدس.٢٦٦ ،

;Talha Uğurluel, Dinlerin Başkenti Kudüs: Eski Şehir, (İstanbul: İnkilap, 2018), 308

92

;Bianucci, Art and history of Jerusalem , 66

93

العارف ،تاريخ القدس.٢٦٨-٢٦٧ ،

اﻟﻘﺪس

المدينة التي تتوق إلى السلام
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ﺑﺴﺘﺎن َﺟﺜ َْﺴﻴامين ،ﻛﻨﻴﺴﺔ ﻛﻞ اﻷﻣﻢ
يقــع بســتان َج ْث َســيماني خــارج المدينــة القديمــة،

ﺑﺴﺘﺎن َﺟﺜ َْﺴﻴامين )أرﺷﻴﻒ( İYV

ﺻﻮرة ﻣﻦ اﻟﺪاﺧﻞ ﻟﻜﻨﻴﺴﺔ اﻟﻘﱪ اﳌﻘﺪس )أرﺷﻴﻒ (İYV
عارف باشا العارف ،تاريخ القدس) ،القاهرة :دار المعارف٢٦٦-٢٦٥ ،(١٩٩٤ ،؛ زايد ،القدس الخالدة.١٦١ ،

وكنيســة القبــر المقــدس فــي أيامنــا هــذه تشــغل
مســاحة كبيــرة ،فيهــا كنائــس صغيــرة وأديــرة ومقابــر،
ومخــازن فــي طابقهــا الســفلي ،و ُمج َّمــع ضخــم فــي
كل طابــق منــه غــرف صغيــرة ،وفوقــه ق َّب َتــان قائمتــان
علــى أعمــدة عظيمــة .وفــي عــام ١٩٣٠م ُح ِمــ َل
١٠١
فسيفســاء الكنيســة وزخرفتهــا إلــى متحــف روكفلــر.
وق ُِّســ َمت الكنيســة بيــن الطوائــف المســيحية مثــل
الكاثوليكيــة والأرثوذكســية والأرمنيــة والســريانية
والقبطيــة والحبشــية .وكان التقســيم تقســي ًما دقيقًــا
شــم َل الســقف والدرجــات والأمانــات المقدســة،
باســتثناء المخــزن والغــرف والممــرات .وصــار هــذا
التقســيم تقســي ًما رســم ًّيا بمرســوم الوضــع الراهــن
) (Status Quoفــي القــرن التاســع عشــر أثنــاء حكــم
العثمانييــن ،ومــا زال هــذا المرســوم ســار ًيا حتــى
ِ
يكتــف بعــض مــن رجــال الديــن
اليــوم ١٠٢.ولــم
بحصتهــم ،فصــاروا يتطلعــون
الموظَّفيــن فــي الكنيســة َّ
إلــى حصــص غيرهــم علــى أمــل زيــادة الثـواب ،ولذلــك
شــهدت الكنيســة حـوادث داميــة ١٠٣.وقــد بقيــت هــذه
النزاعــات والصراعــات حتــى أيامنــا هــذه ،وثمــة أمثلــة
مأســاوية تثيــر الضحــك لعنــاد الأط ـراف منهــا »الســلم
الخشــبي الباقــي علــى جــدار الكنيســة« .وقــد ُسـلِّ َمت
مفاتيــح الكنيســة لأســرتَين مســلم َتين لتدابيــر أمنيــة.
وهاتــان الأســرتان المســلمتان تؤديــان هــذه المهمــة
منــذ قــرون حتــى يومنــا هــذا ،وهمــا أســرة نُســيبة التــي
تحمــل المفاتيــح ،وأســرة جــودة المســؤولة عــن فتــح
١٠٤
الأبــواب.
والمقــر الأساســي لكنيســة الــروم الأرثوذكــس فــي
القــدس هــو كنيســة القبــر المقــدس.

ﻛﻨﻴﺴﺔ اﻟﻘامﻣﺔ )أرﺷﻴﻒ (١٧٫١٣٫٠٩.IRCICA-FAY

فــي وادي قــدرون علــى ســفح جبــل الزيتــون .وهــو
البســتان الــذي زار النبــي عيســى فيــه حواريــه وهــم
ـض عليــه وهــو يلقــي علــى
نائمــون وقــام للعبــادة ،وقُ ِبـ َ
حواريــه خطابــه الأخيــر ،و ُيعتقَــد أن أشــجار الزيتــون
هنــاك مــن زمــن النبــي عيســى .ويثيــر هــذا البســتان لــدى
المســيحيين مشــاعر مختلفــة أثنــاء زيارتهــم لــه ،فهــو
المــكان الــذي عــاش فيــه النبــي عيســى آخــر لحظــات
حريتــه.
وتقــع كنيســة كل الأمــم أمــام بســتان َج ْث َســيماني.
والاســم الحقيقــي لهــذه الكنيســة »بازيليــكا
الكــرب« .وكانــت هنــا كنيســتان قديمتــان :بازيليــكا
بيزنطيــة وكنيســة صغيــرة للصليبييــنُ .بن َيــت بازيليــكا
البيزنطييــن فــي القــرن الرابــع الميــلادي وانهــارت
بزلــزال عــام ٧٤٦م .أمــا كنيســة الصليبييــن ف ُبن َيــت
فــي القــرن الثانــي عشــر ،وتُ ِركَــت عــام ١٣٤٥م.
أمــا بازيليــكا الكــرب الحاليــة ف ُبن َيــت علــى أنقــاض
الكنيســ َتين فــي أوائــل القــرن العشــرين بإشــراف
المهنــدس المعمــاري أنطونيــو بارلــوزي .وقــد تولــى
نفقــات بنــاء هــذه البازيليــكا  ١٢دولــة بيــن عا َمــي
 ١٩١٩و١٩٢٤م ،وتكفلــت دول أخــرى بلوحــة
الفسيفســاء .ومــن هنــا جــاء اســمها :كنيســة كل
الأمــمِ .
ووض َعــت رمــوز الــدول المشــاركة فــي البنــاء
فــي ســقف الكنيســة مــن الداخــل.

Uğurluel, Dinlerin Başkenti Kudüs, 309.
Halit Eren – Sefer Turan, Fotoğraflarla Dünden Bugüne Kudüs, (İstanbul: TİKA, 2015), 122; Uğurluel, Dinlerin Başkenti Kudüs,
;310-312
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;Eren –Turan, Kudüs, 114; Aydın, Arz-ı Mukaddes Kudüs, 247-250; Uğurluel, Dinlerin Başkenti Kudüs, 313
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المدينة التي تتوق إلى السلام

تمثــل كنيســة كل الأمــم الط ـرا َز المعمــاري الإ ســلامي
والبيزنطــي بق َّبتهــا وأعمدتهــا الضخمــة والفسيفســاء فــي
أرضيتهــا .وممــا يجعــل منظــر الكنيســة مدهشً ــا الأعمــدة
المتقاربــة فــي جانبهــا الأمامــي ،ولوحــة الفسيفســاء التــي
تجعــل »المســيح عيســى وســيلة بيــن الــرب والإ نســان«.
وقــد ُك ِت َبــت مقاطــع مــن الإ نجيــل تذكــر العذاب الــذي عاناه
النبــي عيســى ،فــي القســم العلــوي مــن الأعمــدة الأربعــة.
ص َّمــم البروفســور غيوليــو بارغلينــي لوحــة الفسيفســاء
والزخرفــات فــي الجبهــة .والمذبــح فــي البازيليــكا مطــل
علــى صخــرة كان النبــي عيســى يتعبــد فوقهــا وهــو يتألــم
ليلــة القبــض عليــه .وهــذه الصخــرة محاطــة بإكليــل مــن
أش ـواك مصنوعــة مــن الحديــد رم ـ ًزا لإ كليــل الشــوك الــذي
ُو ِضـ َـع علــى رأس النبــي عيســى.
تعــود كنيســة كل الأمــم لطائفــة الرومــان الكاثوليــك
ويديرهــا رهبــان فرانسيســكن .غيــر أن الطوائــف الأخــرى
١٠٥
تســتعمل المذبــح فــي الحديقــة.

جبــل الزيتــون ،وتظهــر الكنيســة بمظهــر يذكِّــر الناظــر
إليهــا بالحكايــات الخياليــة.
يعتقــد المســيحيون أن مريــم المجدليــة أول َمــن
رأى النبــي عيســى بعــد قيامــه .وقــد ب َنــى هــذه الكنيســة
باســمها ألكســندر الثالــث عــام ١٨٨٦م تخلي ـدًا لذكــرى
بعضــا مــن الأشــياء
أمــه ماريــا ألكســاندروفنا .و ُيذ َكــر أن ً
الخاصــة بمريــم المجدليــة تُح َفــظ فــي صنــدوق خشــبي
خــاص فــي هــذه الكنيســة .وللكنيســة ســبع قبــاب علــى
شــكل بصلــة بالطــراز المعمــاري الروســي الكلاســيكي
الخــاص بالقرنيــن الســادس عشــر والســابع عشــر.
وقــد ُدفِنــت فــي هــذ الكنيســة دوقــ ُة روســيا الكبــرى
إليزابيــث فيودوروفنــا وصديق ُتهــا الراهبــة ســانتا باربــارا
ياكوفليفــا اللتــان قُ ِتل َتــا أثنــاء الثــورة البلشــفية فــي روســيا
عــام ١٩١٧م  .وأرادت أليــس أميــرة بيتنبــرغ وهــي قريبــة
الدوقــة فيودوروفنــا وأم زوج الملكــة إليزابيــث الثانيــة أن
تُدفَــن هنــا ،وتوفيــت فــي قصــر باكنغهــام عــام ١٩٦٩م،
ف ُن ِقــل رفاتهــا إلــى قبــر فــي الطابــق الســفلي مــن الكنيســة
عــام .١٩٨٨
وكنيســة مريــم المجدليــة موجــودة فــي طقــوس القربــان
المقــدس لــدى الكنيســة الروســية الأرثوذكســية ،وهــي
١٠٦
مقــر الكنيســة الروســية فــي فلســطين.

ﻛﻨﻴﺴﺔ ﻣﺮﻳﻢ اﳌﺠﺪﻟﻴﺔ )أرﺷﻴﻒ (١٤٫٤٥٫٣٤.IRCICA- FAY

ﻛﻨﻴﺴﺔ ﻣﺮﻳﻢ اﳌﺠﺪﻟﻴﺔ )أرﺷﻴﻒ( İYV

ﻛﻨﻴﺴﺔ ﻣﺮﻳﻢ اﳌﺠﺪﻟﻴﺔ
تملــك كنيســة الــروس الأرثوذكــس هــذه الكنيســة
التــي تقــع قري ًبــا مــن بســتان جثســيماني ،فــي وادي
قــدرون أمــام الحــرم الشــريف .وللكنيســة ِق َبــب لامعــة
بلــون ذهبــي تمثــل الكرمليــن بيــن الكنائــس فــي ســفح

;Aydın, Arz-ı Mukaddes Kudüs, 185-187; Bianucci, Art and history of Jerusalem, 130-135
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دﻳﺮ رﻗﺎد اﻟﻌﺬراء
يقــع الديــر خــارج المدينــة القديمــة داخــل الســور
بالقــرب مــن بــاب صهيــون .و ُي َعــ ُّد مــن أعظــم العناصــر
المعماريــة المســيحية فــي القــدس مــن حيــث مســاحته
نــي فــي
وموقعــه وجمالــهُ .
وســ ِّمي بهــذا الاســم لأنــه ُب َ
المــكان الــذي ُيعت َقــد أن الســيدة مريــم قــد توفيــت فيــه.
وقــد ُع ِثـ َر علــى بازليــكا هاغيــا صهيــون فــي موقــع الديــر فــي
أوائــل القــرن الخامــس الميــلادي ،وقــد ُه ـ ِد َم أثنــاء غــزو
الفــرس للمدينــة .وظهــرت جماعــة دينيــة باســم »ســيدتنا
فــي صهيــون« فــي عهــد الصليبييــن وبنــت كنيســة هنــا.
وعندمــا ُهــ ِد َم المــكان فــي القــرن الثالــث عشــر ،انتقــل
المنعزلــون هنــا إلــى سيســيليا.
وفــي عــام ١٨٩٨م اشــترى الإ مبراطــور الألمانــي
موقــع الديــر أثنــاء زيارتــه للقــدس
فيليهلم/غليــوم الثانــي
َ
مــن الســلطان العثمانــي عبــد الحميــد الثانــي .وكان
هــدف الســلطان عبــد الحميــد مــن بيــع الأرض للألمــان
الحفــاظ علــى التـوازن مــع زيــادة قــوة روســيا فــي القــدس.
ُو ِضـ َـع حجــر أســاس الديــر عــام ١٩٠٠م ،و ُبنـ َـي بيــن عا َمــي
 ١٩٠٦و .١٩١٠وأراد الإ مبراطــور الألمانــي أن ُيظ ِهــر قــوة
الألمــان ،فظه ـ َر الديــر علــى شــكل قلعــة .ويبلــغ ارتفــاع
الديــر  ٣٤مت ـ ًرا أي بارتفــاع  ١٢طاب ًقــا وأبعــاده  ٦٠مت ـ ًرا
وهــو مؤلــف مــن أربعــة طوابــق.

ُبنـ َـي الديــر علــى شــكل دائــري وكذلــك الأبـراج حولــه.
والديــر يدمــج بيــن أســلوب الشــرق والغــرب فــي العمــارة،
فهــو بطــرازه المعمــاري الرومنســكي يذكِّــر بكاتدرائيــات
أوروبــا القديمــة ،وبحجارتــه الحم ـراء والبيضــاء المصفوفــة
يذ ِّكــر بالعهــد المملوكــي .وللمبنــى المركــزي للديــر أب ـراج
علــى أطرافــه الأربعــة ،وهــو مناســب معماريًّــا للتراتيــل
الدينيــة.
والديــر فــي داخلــه غنــي بالفسيفســاء .فلوحــة
الفسيفســاء التــي تصـ ِّور طوفــان نــوح تمثــل أن النجــاة فــي
المســيحية .وفــي لوحــة المســيح الــذي يمســك بيــد أمــه،
ُك ِت َبــت جملــة» :أنــا نــور العا َلــم« فــي الكتــاب المفتــوح
بيــد المســيح .وتحــت هــذه اللوحــات الفسيفســائية ثمــة
تصاويــر لأنبيــاء يبشِّ ــرون بقــدوم المســيح .وهنــاك أســماء
الأنبيــاء الذيــن ُذ ِكــ ُروا فــي النصــوص المقدســة اليهوديــة
وتصاويرهــم ،وكذلــك تصاويــر الحوارييــن ،دلالــ ًة علــى
أن حلقــة المســتقبل لــم تُق َطــع.
يتولــى الديــر رجــال الديــن المنتســبين لجماعــة
ـرض الديــر
البندقيــة ذات المذهــب الكاثوليكــي .وقــد تعـ َ
بعــد قيــام دولــة إس ـرائيل لهجمــات الشــبان اليهــود م ـرات
عديــدة بتحريــض مــن المتطرفيــن اليهــود.

Aydın, Arz-ı Mukaddes Kudüs, 240-241; Bianucci, Art and History of Jerusalem, 122-123.
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ﻗﱪ اﻟﺒﺴﺘﺎن
يقــع هــذا القبــر خــارج أســوار المدينــة القديمــة
قــرب بــاب دمشــق .ويعتقــد البروتســتانت أن هــذا
ـب فيــه النبــي
المــكان المــكان الحقيقــي الــذي ُص ِلـ َ
عيســى و ُدفِــن و ُرفِـ َـع إلــى الســماء .وتذكــر النصــوص
ـب قــرب
المقدســة المســيحية أن النبــي عيســى ُص ِلـ َ
ــن فــي قبــر قريــب مــن
بســتان خــارج المدينــة و ُدفِ َ
صخــر ،ومــن هنــا جــاء اســم القبــر.

انعكســت معارضــة البروتســتانت للكاثوليــك
وقــد
َ
ِ
ــب فيــه
علــى موضــوع تحديــد المــكان الــذي ُصل َ
النبــي عيســى ،فقــد فُ ِتحــت موضوعــات للنقــاش
العلمــي مــن بدايــات القــرن التاســع عشــر لا ســيما

موضــوع بنــاء كنيســة القبــر المقــدس فــي المــكان
الصحيــح ،وا ُّدعـ َـي أن موقــع كنيســة القبــر المقــدس
لا يتوافــق مــع التصاويــر المذكــورة فــي الإ نجيــل،
مفصلــة.
و ُو ِصفَــت العلامــات بصــورة َّ
ـدس عــام
وقــد زا َر الضابــط البريطانــي غــوردون القـ َ
١٨٨٣م وبحــث عــن القبــر الحقيقــي .وركَّــ َز عمليــ َة
بحثــه فــي موقــع صخــرة تشــبه الجمجمــة قــرب بــاب
دمشــق معتق ـدًا أن ذلــك الموقــع هــو موقــع غولغوثــا/
جلجثــة الحقيقــي .وا َّدعــى أثنــاء بحثــه أنــه وجــد أشــياء
تحمــل علامــات تــدل أن الموقــع موقــع غولغوثــا
الحقيقــي .وادعــى غــوردون أن أحــد القبــور المكتشــفة
وفســر
فــي الموقــع عــام ١٨٦٩م هــو قبــر النبــي عيســىَّ ،
أن البركــة القديمــة ومحــل عصــر الخمــر هنــا هــو
البســتان المذكــور فــي إنجيــل يوحنــا ).(٤١ :١٩
ومــع تملــك »الإ يفانغلييــن الأنجليكيــة«
لقبــر البســتان مــن عــام ١٨٩٤م بــدأ أتبــاع طائفــة
البروتســتانت الآخــرون بزيــارة المــكان .ويــزور أتبــاع
الطوائــف المســيحية الأخــرى هــذا المــكان ،و ا ْٕن كان
البروتســتانت وحدهــم َمــن يعتقــدون أن هــذا المــكان
١٠٨
هــو الغولغوثــا الحقيقــي.

وممــا يزيــد مــن روعــة الكنيســة وعظمتهــا النقــوش
والزخــارف والتلبيــس بالصــدف .وتضيــف ثيــاب
الرهبــان كثيــرة النقــوش والمصابيــح والبخــور والتراتيــل
جـ ًّوا يعيــد الإ نســان إلــى الشــرق القديــم .وفــي ســاحة
الكنيســة عمــود خشــبي معلَّــق علــى الســقف بالعــرض
مــن أجــل قــرع الناقــوس للدعــوة إلــى العبــادة.

ُغ ِّط َيــت أرضيــة الكنيســة بالبــلاط الأزرق ولا
تُســتع َمل الكهربــاء فيهــا ،بــل ت َُضــاء بالمصابيــح.
وللكنيســة قبــة وجدرانهــا مغطــاة بالســيراميك الأزرق
والأخضــر ،وفيهــا مذابــح ُمذ َّهبــة ،وثُريَّــات كبيــرة،
ومصابيــح كثيــرة بيضويــة الشــكل ،ولوحــات،

ﻛﺎﺗﺪراﺋﻴﺔ اﻟﻘﺪﻳﺲ ﻳﻌﻘﻮب
تقــع الكاتدرائيــة داخــل أس ـوار المدينــة القديمــة
فــي حــي الأرمــن ،وهــي مــن الكنائــس المزخرفــة
الفاخــرة فــي القــدس .وقــد ُبن َيــت هــذه الكاتدرائيــة
فــي عهــد الصليبييــن فــي القــرن الثانــي عشــر الميلادي
علــى أنقــاض كنيســة كانــت قــد ُبن َيــت فــي بدايــات
القــرن الخامــس الميــلادي.
ويعتقــد الأرمــن أن شــخص َّي َتين مه َّم َتيــن فــي العرف
المســيحي مدفونتــان هنــا وهمــا :يعقــوب أخــو النبــي
عيســى وقائــد جماعــة دينيــة فــي القــدس ،والقديــس
يعقــوب بــن زبــدي مــن حواريــي عيســى .ويعقــوب
بــن زبــدي رأســه فقــط مدفــون هنــا.

العارف ،تاريخ القدس.٢٦١ ،

;Bianucci, Art and History of Jerusalem, 149

دﻳﺮ اﻟﻘﺪﻳﺲ ﻣﺮﻗﺲ اﻟﴪﻳﺎين
وهــو بنــاء بســيط يقــع فــي حــي الأرمــن داخــل
ســور المدينــة القديمــة ،وقــد ُبنـ َـي علــى أنــه كنيســة
وديــر تخليـدًا لذكــرى القديــس مرقــس .يــرى الســريان
أن هــذ الديــر أول كنيســة فــي الأرض بادعائهــم
أنــه البيــت المذكــور فــي النصــوص المقدســة
المســيحية ١١٠.والمعلومــة فــي هــذا الش ـأن منقوشــة
علــى الجــدار عنــد المدخــل .فقــد ُو ِجــدَت كتابــة
فــي أعمــال الترميــم عــام  ١٩٤٠عليهــا» :هنــا بيــت
مريــم أم يوحنــا المعــروف باســم مرقــس .وقــد أعلــن
الحواريــون هــذا المــكان كنيســة باســم مريــم العــذراء أم
الــرب بعــد صعــود ســيدنا إلــى الســماء .هــد َم تيتــوس
الكنيســة عــام ٧٣م ثــم أُعيــ َد بناؤهــا« .ويشــ ِّكك
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العارف ،تاريخ القدس٢٥٥ ،؛

٥٨

وأمــام الكاتدرائيــة عرشَ ــان ،أحدهمــا واســع
ومنقــوش بصــورة متعرجــة وهــو مخصــص للقديــس
يعقــوب أخــو النبــي عيســى .وهــذا العــرش تحــت
مظلــة علــى شــكل بصلــة .وتحيــط الشــبكة الحديديــة
خلــف العــرش بالقبــر .أمــا العــرش الصغيــر فهــو مقــام
بطريــرك الأرمــن الأرثوذكــس .والكنيســة فــي الوقــت
١٠٩
نفســه مقــر بطريركيــة الأرمــن فــي القــدس.
بعــض مــن الخبــراء بص َّحــة هــذه الكتابــة ،ولكــن
الســريان يعتقــدون أنهــا ُك ِت َبــت فــي القــرن الســادس
الميــلادي .وتذكــر الســجلات التاريخيــة أن الــز َّوار
كانــوا يأتــون إلــى هــذا البيــت حيــن بــدأت عبــادة
الحــج فــي المســيحية فــي القــرن الرابــع.
ويدَّعــي الســريان أن العشــاء الأخيــر كان فــي هــذا
البيــت ،ول َّمــا نجــا الحــواري َبتــروس بعــون ال َم َلــك
مــن الســجن ،جــاء إلــى هــذا البيــت .فتضفــي هــذه
الأمثلــة القداس ـ َة إلــى البيــت.

يحتفــظ هــذا الديــر ببقايــا الصليــب الــذي لفــظ
عليــه عيســى المســيح أنفاســه الأخيــرة كمــا يدعــي
المســيحيون ،وكثيــ ًرا مــن أغــراض القدِّيســين .وفــي
يضــا المكتبــة المشــهورة التــي تضــم
هــذا الديــر أ ً
كتــب كبــار الكهنــة الســريان.
ُر ِّمـ َم الديــر و ُٔاعيـ َد بنــاؤه بضــع مـرات فــي تاريخــه.
وآخــر عمليــة ترميــم كانــت عــام ١٨٥٨م والكنيســة
اليــوم كمــا كانــت عليــه منــذ ذلــك التاريــخ .و ُيشـرِف
رجــال الديــن الســريان الأرثوذكــس علــى الديــر
١١١
والكنيســة.
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.٢٠٠٥ ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر: بيروت. المصطفى في تاريخ القدس. عارف باشا،العارف
.١٩٩٤ ، دار المعارف: القاهرة. تاريخ القدس. عارف باشا،العارف
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ﻓﺘﺢ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻟﻠﻘﺪس ،واﻟﻘﺪس ﻓﻲ
ﻋﻬﺪ اﻟﺨﻠﻔـﺎء اﻟﺮاﺷﺪﻳﻦ
* ﻋﺜامن آﻳﺪﻧﲇ
تُ َعــ ُّد القــدس أو بيــت المقــدس مدينــ ًة
مقدســ ًة وذات شــأن لــدى المســلمين،
فإليهــا أشــارت الآيــات ١مــن العهــد المكــي
حتــى أواســط الســنة الهجريــة الثانيــة
وكذلــك الأحاديــث الشــريفة ٢،وشــهدت
هــذه المدينــة حادثــة الإ ســراء والمعــراج.
فقــد قــال اللــه تعالــى فــي ســورة الإ ســراء
)س ـ ْب َح َان الَّ ـ ِذي أَ ْس ـ َرى
فــي كتابــه الكريــمُ :
ــن ا ْل َم ْس ِ
ــج ِد ا ْل َحــ َرا ِم إِ َلــى
بِ َع ْبــ ِد ِه َل ْيــ ًلا ِم َ
ا ْل َم ْس ِ
ــج ِد ا ْلأَ ْق َصــى الَّــ ِذي َبا َر ْك َنــا َح ْو َلــ ُه
٣
السـ ِم ُيع ا ْل َب ِصيـ ُر(.
لِ ُن ِر َيـ ُه ِمـ ْـن آ َياتِ َنــا إِنَّـ ُه ُهـ َو َّ
وقــال رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وســلم
فــي حديــث شــريف رواه أبــو هريــرة رضــي
اللــه عنــه» :لا تُشَ ـ ُّد ال ِّرحــال إلا إلــى ثلاثــة
مســاجد :مســجدي هــذا ،ومســجد الحـرام،
ومســجد الأقصــى« ٤.وعــن ميمونــة مــولاة
النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم أنهــا قالــت:

اﻟﻘﺪس

المدينة التي تتوق إلى السلام

يــا رســول اللــه ،أف ِتنــا فــي بيــت المقــدس
فقــال» :ائتــوه فصل ـوا فيــه« وكانــت البــلاد
إذ ذاك حر ًبــا» ،فـإن لــم تأتــوه وتصلـوا فيــه،
٥
فابعثــوا بزيــت يســرج فــي قناديلــه«.

إن القــدس مدينــة مقدَّســة فــي الإ ســلام
ولهــا مكانــة معنويــة رفيعــة لــدى المســلمين،
ولا شــك أن فتحهــا كان للمســلمين أعظــم
مــن فتــح البلــدان الأخــرى أثنــاء الفتوحــات
الإ ســلامية فــي عهــد الخلفــاء الراشــدين.
وقــد اســتطاع ســيدنا أبــو بكــر )ت٦٣٤ :م(
بجيــش الإ ســلام الــذي يقــوده خالــد بــن
الوليــد )ت٦٤٢ :م( أن يقضــي علــى حركــة
الــردة التــي اتخــذت منحنــى خطيــ ًرا بعــد
وفــاة النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم ،وو َّجــه
الجيــوش لقتــال أعظــم إمبراطوري َتيــن آنــذاك
وهمــا :الساســانية والبيزنطيــة ،أي نحــو
العــراق والشــام.

* الأستاذ المساعد د .عثمان آيدنلي ،عضو الهيئة التدريسية في قسم تاريخ الإ سلام في كلية الإ لهيات بجامعة مرمرة.
osman.aydinli@marmara.edu.tr
 ١انظر :الإ سراء١/١٧ ،؛ المائدة٢١/٥ ،؛ الأعراف١٣٧/٧ ،؛ الأنبياء ،٧١/٢١ ،وغيرها من السور.
 ٢انظر :البخاري ،صحيح البخاري) ،إسطنبول :المكتبة الإ سلامية ،(١٩٨١ ،فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة٦ ،١ ،؛ مسلم ،الجامع الصحيح،
)القاهرة ،(١٩٩١ :الحج٥١٣-٥١١ ،؛ ابن ماجه ،سنن ابن ماجه) ،إسطنبول :منشورات تشاغري ،(١٩٨١ ،إقامة الصلاة.١٩٨ ،
 ٣الإ سراء.١/١٧ ،
 ٤مسلم ،الحج٥١٣-٥١١ ،؛ ابن ماجه ،إقامة الصلاة.١٩٨ ،
 ٥أبو داود ،الصلاة.١٤ ،
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ولا بــد قبــل أي شــيء أن نب ِّيــن أنــه كانــت هنــاك
تفســيرات وتعليقــات مختلفــة علــى مــدى قــرون حــول
أولــى الفتوحــات الإ ســلامية التــي ح َّيــرت العا َلــم وتحققــت
بســرعة غيــر مســبوقة فــي التاريــخ ٦.فالباحثــون الغربيــون
علــى وجــه الخصــوص حاول ـوا فــي تفســيراتهم وتقييماتهــم
أن يقلِّلــوا مــن شــأن ديــن الإ ســلام ،ويركــزوا علــى
المصالــح والمنافــع الماديــة ،أي إنهــم تجاهلــوا الســبب
الأساســي لهــذه الفتوحــات ،ألا وهــو روح الجهــاد،
وفِكــرة الشــهادة ،أي -باختصــار -رســالة الإ ســلام
العالميــة .مــع أن غايــة المســلمين الأولــى كانــت إيصــال
كلمــة اللــه العليــا إلــى شــرق الأرض وغربهــا وشــمالها
وجنوبهــا ،فيصــل نــو ُر الإ ســلام وعدلــه إلــى المظلوميــن
فــي أرجــاء الأرض ،ف ُيخرجونهــم إلــى النــور ،ويفصلــون
بيــن الحــق والباطــل .ف ـإن مات ـوا فــي هــذا الســبيل ،نال ـوا
الجنــة ودرجــة الشــهادة التــي هــي أعلــى الدرجــات التــي
السـنَّة .و ا ْٕن بقـوا أحيــاء ،بلَّغـوا ديـ َـن
ُبشِّ ــر بهــا فــي القـرآن و ُّ
اللــه فــي أرجــاء الأرض ،وكان ـوا وســيل ًة لتحــرر النــاس مــن
الجهــل وعيشــهم بالعــدل ،فنالــوا ثــواب ذلــك ،وانتفعــوا
مــن النِّ َعــم الدنيويَّــة .فغايــة هــذه الفتوحــات الأساســية
كانــت الجهــاد فــي ســبيل إعــلاء كلمــة اللــه ،ولــم يكــن
ذلــك الجهــاد هد ًمــا أو تخري ًبــا أو اســتيلا ًء ،بــل طريقــ ًة
للمســلمين يلجــؤون إليهــا عنــد الضــرورة لنشــر الســلام
والأمــن والعــدل .فالعنصــر الحقيقــي فــي هــذه الفتوحــات
٧
باختصــار كان ديــن الإ ســلام.

٦٣٩م( ،وعمــرو بــن العــاص )ت٦٦٤ :م( ،وزيــد بــن
أبــي ســفيان )ت٦٣٩ :م( ،وشــرحبيل بــن حســنة )ت:
٦٣٩م( .وكلَّــف الجيــش الــذي كان تحــت إمــرة عمــرو
بــن العــاص بفتــح منطقــة فلســطين التــي تقــع القــدس فيها.
واســتطاعت الجيــوش المتجهــة نحــو الشــام أن تنتصــر فــي
معركــة أجناديــن فــي ســنة ١٣هـــ٦٣٤/م ،ثــم فــي معركــة
اليرمــوك فــي ســنة ١٥هـــ٦٣٦/م بعــد انتصــارات كثيــرة،
وكانــت معركــة اليرمــوك هــذه الضربــة القاضيــة للبيزنطييــن
فــي الشــام ،فمــا بقــي عائــق أمــام المســلمين لفتــح باقــي
أراضيهــا .ولاحقــت الجيــوش الإ ســلامية بقيــادة أبــو عبيــدة
بــن الجــ َّراح رضــي اللــه عنــه فلــولَ جيــش البيزنطييــن
الهاربيــن إلــى مناطــق شــتى مثــل فلســطين وأنطاكيــا
وحلــب والجزيــرة ،وطــارد خالــد بــن الوليــد رضــي اللــه
البينزطييــن
عنــه الــذي كان أفضــل قــادة ابــن الجــ َّراح
َ
إلــى دمشــق ثــم مــن هنــاك إلــى حمــص ١٠،واســتطاع
المســلمون أن يفتحــوا بســهولة مــدن الشــام التــي كانــوا
قــد فتحوهــا مــن قبــل ولكنهــم انســحبوا منهــا للإ عــداد
لمعركــة اليرمــوك .لأن غيــر المســلمين ج َّربــوا الحكــم
الإ ســلامي العــادل خــلال بضــع ســنوات فرضــوا وفرحــوا
بــه ،فراح ـوا يفتحــون أب ـواب المــدن علــى مصاريعهــا فــي
كل مدينــة يمــر المســلمون بهــا ،ويســتقبلونهم أحســن
١١
اســتقبال ،ويدفعــون الجزيــة.

ثــم ســا َر أبــو عبيــدة رضــي اللــه عنــه وقائــد طلائــع
أرســل ســيدنا أبــو بكــر الصديــق الــذي كان أول خليفــة جنــده خالــد بــن الوليــد رضــي اللــه عنــه نحــو مــدن الشــام
٨
للمســلمين أربعــ َة جيــوش نحــو جبهــة الشــام ،وكان الأخــرى مثــل حلــب وأنطاكيــا ومعــرة مصريــن وقــورس
علــى رأس هــذه الجيــوش :أبــو عبيــدة بــن الج ـ َّراح )ت:
١٢
صلحــا.
وجبريــن وتــل أعــزاز ومنبــج ،وفتحوهــا ً
 ٦انظر مثلًا:
للاستزادة انظر:

Leoni Caetani, İslam Tarihi / Hüseyin Cahid, İstanbul: 1924-1927), 3: 91.
7
;Osman Aydınlı, Ebu Ubeyde b. el-Cerrâh, (İstanbul: İFAV Yayınları, 2015), 98-100
Mustafa Fayda, Halid b. Velid, (İstanbul: Çağ Yayınları, 1990), 300-301.

 ٨يقول ياقوت الحموي في الشام» :وأ َّما حدُّها فمن الفرات إلى العريش المتاخم للديار المصرية ،وأما عرضها فمن جبلَي طيء من نحو القبلة إلى بحر الروم وما بشأمة ذلك من البلاد ،وبها من
أمهات المدن منبج وحلب وحماة وحمص ودمشق والبيت المقدس والمعرة ،وفي الساحل أنطاكية وطرابلس وعكا وصور وعسقلان وغير ذلك ،وهي خمسة أجناد :جند قنسرين وجند دمشق وجند
الأردن وجند فلسطين وجند حمص«) .ياقوت الحموي ،معجم البلدان ،تحقيق :فريد عبد العزيز الجندي) ،بيروت :دار صادر .(٣:٣١٢ ،(١٩٩٠ ،أي إن الشام آنذاك كانت تضم أراضي سوريا
وفلسطين و إسرائيل والأردن ولبنان وجنوب شرقي الأناضول.
 ٩البلاذري ،فتوح البلدان ،تحقيق :عبد الله أنيس الطباع -عمر أنيس الطباع) ،بيروت :مؤسسة المعارف ،(١٩٨٧ ،ص١٥٩ ،١٥١-١٥٠ :؛ الطبري ،تاريخ الرسل والملوك ،تحقيق :محمد أبو الفضل
إبراهيم) ،القاهرة ،دار المعارف ،بدون تاريخ((٢٠٧٩ :١) ٣٨٧ :٣ ،؛ ابن حبان ،السيرة النبوية وأخبار الخلفاء) ،بيروت :مؤسسة الكتب الثقافية٤٤٦ ،(١٩٨٧ ،؛ ابن الأثير ،الكامل في التاريخ ،الناشر:
كارلوس يوهنس تورنبرغ) ،بيروت :دار صادر -دار بيروت٤٠٦-٤٠٥ :٢ ،(١٩٦٥ ،؛ الدياربكري ،تاريخ الخميس في أحوال أنفس النفيس) ،بيروت :مؤسسة شعبان ،بدون تاريخ(.٢٢٤-٢٢٣ :٢ ،
 ١٠البلاذري ،فتوح١٨٤ ،؛ الطبري ،تاريخ.(٢٣٤٨-٢٣٤٧ :١) ،٥٧١-٥٧٠ :٣ ،
 ١١الأزدي ،فتوح الشام ،تحقيق :وليم ناسوليس الأيرلندي) ،كلكتا٢١١-٢٠٨ ،(١٨٥٤ :؛ البلاذري ،فتوح١٨٦ ،؛ ابن عساكر ،تاريخ مدينة دمشق ،تحقيق :صلاح الدين المنجد) ،دمشق:
مطبعة المجمع العلمي العربي ،بدون تاريخ(.٥٤٥-٥٤٤ :١ ،
 ١٢البلاذري ،فتوح٢٠٥-٢٠٢ ،٢٠٠-١٩٧ ،١٨٧ ،؛ ابن الأثير ،الكامل.٤٩٦-٤٩٥ :٢ ،
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ول َّمــا وصــل أبــو عبيــدة إلــى الفــرات وحــدود بــلاد تُن َت َهــك قدســية هــذه المدينــة المباركــة علــى الأغلــب(.
الــروم )الأناضــول( ،رجـ َـع إلــى عمــرو بــن العــاص الــذي
ـتخلف ســيدنا عمــر ســيدَنا عل ًّيــا )ت٦٦١ :م( علــى
اسـ َ
كان فــي فلســطين لفتــح القــدس )إيليــاء( .وكان ابــن المدينــة ،وانطلــق مــع جماعــة مــن كبــار الصحابــة إلــى
العــاص قــد فتــح غــزة ،وسبســطية ،ونابلــس ،واللــد ،القــدس ،وكان معــه العبــاس بــن عبــد المطلــب )ت:
و ُيبنــى ،وعمــواس ،وبيــت جبريــن ،ويافــا ،ورفــح ،ثــم ٦٥٢م( .وكان ســيدنا عمــر يشــكر اللــه تعالــى طـوال طريــق
حاص ـ َر القــدس )إيليــاء( ليفتحهــا ،ولكنــه لــم ُيوفَّــق فــي الســفر بعــد كل صــلاة يصليهــا ،علــى تشــريفهم بالإ ســلام،
١٣
فتحهــا لمتانــة أســوارها وكثــرة جنــود البيزنطييــن فيهــا .وعلــى انتصاراتهــم والنِّ َعــم الكبيــرة وفتحهــم أرض الشــام.
و ُّ
الحــق أن المســلمين قــد فتحــوا مدنًــا كثيــر ًة متينــة ووصــ َل ســيدنا عمــر إلــى الجابيــة شــمال شــرقي القــدس
١٥
الأســوار وكثيــرة الجنــد مثــل القــدس ،ولعلَّهــم تركــوا حيــث مقــر جيــش المســلمين ،ونــزل هنالــك.
فتحهــا للأخيــر احترا ًمــا لقداســة هــذه المدينــة ،ورغبــ ًة
ثــم رأى فرســه يعــرج ،فنــزل عنــه ،وأُتــي ببــرذون )وهــو
فــي فتحهــا ِســل ًما مــن غيــر ســفك للدمــاء.
غيــر العربــي مــن الخيــل والبغــال( فركبــه ،فــكان كثيــر
وقبــل أن يتحــرك ســيدنا أبــو عبيــدة مــن قنســرين إلــى الحركــة فــي مشــيته ِك ْبــر ،فنــزلَ  ،فضــرب وجهــه بردائــه،
القدس/إيليــاء ،أرســل طلائــع جيشــه بقيــادة ســيدنا خالــد ثــم قــال :لا أعلــم مــن علمــك هــذه الخيــلاء! ١٦وكان
ِ
بــن الوليــد إلــى القــدس ،فقاومــوه أه ُلهــا .ول َّمــا قــدم أبــو قــد لبــس عبــاءة مــن القطــن قــد بليــت مــن الســفر ،فأُتـ َـي
عبيــدة إلــى القــدس ،عـ َ
ـرض علــى العــدو تســليم المدينــة بثيــاب بيضــاء جديــدة وقيــل لــه إنهــا تعلــي مــن شـأنه أمــام
ِ
ســل ًما ،لكنهــم أ َب ـوا وأصــروا علــى الدفــاع عنهــا .وعندمــا أهــل القــدس ،فــلا َم َمــن أتــاه بهــذه الثيــاب وذكــر أن العــزة
أدركَ أبــو عبيــدة أن أهــل القــدس لــن يصالحــوه ،شــدَّد مــن اللــه وحــده .وانطلــق علــى مــا كان قــد ارتــداه نحــو
١٧
الحصــار علــى المدينــة مــن كل جانــب ،فطلــب أهلهــا مــن القــدس مــع أبــي عبيــدة وغيرهــم مــن قادتــه.
أبــي عبيــدة الأمــان والصلــح علــى مثــل مــا صولــح عليــه
ول َّمــا قــ ِد َم إلــى القــدس ،اجتمــع بطريــرك القــدس
أهــل مــدن الشــام مــن أداء الجزيــة والخـراج والدخــول فيمــا
صفرونيــوس وأكابــر المدينــة لديــه ،وعقــد ســيدنا عمــر
دخــل فيــه نظراؤهــم علــى أن يكــون المتولــي للعقــد لهــم
الميثــاق مــع البطريــرك ،وكتــب بيــده كتــاب الأمــان
عمــر بــن الخطــاب نفســه ،فكتــب أبــو عبيــدة إلــى عمــر
وســلَّمها لــه عــام )١٧هـــ٦٣٨/م( ١٨.وكان أســاس هــذا
بذلــك ،فاستشــار ســيدنا عمــر كبــار الصحابــة فــي المدينــة
الكتــاب إعطــا ُء أهــل القــدس الأمــان لأنفســهم وأموالهــم
المنــورة ،وقـ َّررو-ا علــى الرغــم مــن مشــقة الســفر -أن يذهبـوا
١٩
ودينهــم وحريــة عبادتهــم مقابــل دفــع الجزيــة والخ ـراج.
إلــى القــدس من ًعــا لســفك مزيــد مــن الدمــاء )ولكــي لا
١٤

 ١٣البلاذري ،فتوح.١٨٨ ،
 ١٤االأزدي ،فتوح الشام٢٢٣-٢١٨ ،؛ البلاذري ،فتوح.١٨٩ ،
ٔيضا :الطبري ،تاريخ(٢٤٠٤ :١) ٦٠٨ :٣ ،؛ ابن أعثم ،كتاب الفتوح) ،بيروت :دار الكتب العلمية٢٢٥-٢٢٤ :١ ،(١٩٨٦ ،؛ ابن الأثير ،الكامل:٢ ،
 ١٥الأزدي ،فتوح الشام .٢٢٥-٢٢٤ ،انظر ا ً
٥٠٠؛ ابن كثير ،البداية.٦٥٦-٦٥٥ :٩ ،
 ١٦الطبري ،تاريخ(٢٤٠٧ :١) ٦١٠ :٣ ،؛ ابن الأثير ،الكامل٥٠١ :٢ ،؛ ابن كثير ،البداية.٦٥٩ :٩ ،
 ١٧الأزدي ،فتوح الشام.٢٢٨ ،
 ١٨البلاذري ،فتوح .١٨٩ ،الطبري ،تاريخ(٢٤٠٤ :١) ٦٠٨ :٣ ،؛ ابن الأثير ،الكامل٥٠١ :٢ ،؛ ابن كثير ،البداية.٦٥٨ :٩ ،
 ١٩انظر:
Casım Avcı, “Kudüs”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, İstanbul: TDV Yayınları, 2002), 26: 327.
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المدينة التي تتوق إلى السلام

ـب أهــل القــدس الصلـ َـح للمســيحين واليهــود الذيــن لــم يســتطيعوا دخــول القــدس
و ُي َ
فهــم مــن الروايــات أن طلـ َ
ومجــيء ســيدنا عمــر إلــى القــدس كان فــي أواخــر ســنة لقــرون ،علــى عكــس مــا يفعلــه المنتصــرون عــادةً.
١٦هـــ٦٣٧/م ،أمــا كتــاب الأمــان فقــد أُعطـ َـي لهــم فــي
حينمــا دخــل ســيدنا عمــر المدين ـ َة ،زا َر مــع البطريــرك
٢٠
بدايــة ســنة ١٧هـــ٦٣٨/م.
صفرونيــوس أو ًلا كنيســة القيامــة التــي يعتقــد المســيحيون
وبذلــك فتـ َـح المســلمون بيــت المقــدس )إيلياء/القــدس( أن قبــر النبــي عيســى والصليــب المقــدس فيــه .ول َّمــا حــان
الــذي يعــد مدينــة مقدســة لــدى المســلمين والمســيحيين وقــت الصــلاة وهــو فــي الكنيســة ،دعــوه ليصلــي فيهــا،
صلحــا مــن غيــر أن يســفكوا الدمــاء ،وبــدأت مرحلــة ولكنــه رفــض وصلَّــى خارجهــا ٢٢.لأنــه خشــي أن يح ـ ِّول
واليهــود ً
جديــدة يعيــش فيهــا أتبــاع الديانــات الســماوية الثلاثــة فــي المســلمون مــن بعــده الكنيســة إلــى مصلــى بحجــة أنــه
أمــن وأمــان وســكينة .لأن كتــاب الأمــان هــذا كان يعطــي صلَّــى هنــاك ،فيخالف ـوا بنــود كتــاب الأمــان.
الأمــان لنفــوس كل َمــن يســكن القــدس أو سيســكنها
ثــم دخــل ســيدنا عمــر المســجد الأقصــى مــن البــاب
وأموالهــم وحريــة دينهــم .ولــم يكــن فــي ذلــك اســتثناء .الــذي دخلــه نبينــا فــي المع ـراج ،ووج ـ َد مح ـراب النبــي
وتبــدو أن جملــة منــع اليهــود مــن ســكن القــدس داوود عليــه الســلام وصلَّــى هنــاك تحيــة المســجد .وظــل
ال ـواردة فــي كتــاب الأمــان قــد أُضي َفــت لاح ًقــا ،لأن مــا المســلمون يعبــدون اللــه هنــك حتــى صــلاة الفجــر،
حــدث بعــد كتــاب الأمــان لا يوافِــق مــا ُذ ِك ـ َر فــي هــذه وعندمــا حــان وقــت صــلاة الفجــر ،طلــب ســيدنا عمــر أن
الجملــة ،بــل هــو مناقــض لهــا .فالمراجــع اليهوديــة تذكــر يــؤذن المــؤذن )ولعلــه بــلال الحبشــي( ،ثــم صلَّــى بالنــاس
أن ســيدنا عمــر أمــر بتنظيــف تــل هيــكل ســليمان فــي صــلاة الفجــر فــي محــراب داوود عليــه الســلام ٢٣.ثــم
القــدس ،و إعادتــه إلــى مــا كان عليــه ،ومنــح اليهــود حريــة صــار يبحــث عــن الصخــرة المقدســة )الحجــر المعلــق(
دخــول المدينــة والخــروج منهــا ،وحتــى الســكن فيهــا ٢١.التــي يعتقــد اليهــود أنهــا مركــز هيــكل ســليمان )المســجد
وقــد اشــ ُتر َِط فــي كتــاب الأمــان إخــراج الجنــد الأقصــى( ويعتقــد المســلمون أن النبــي محمــد صلــى اللــه
المســلَّحين واللصــوص ،ولا أحــد مــن النــاس يعتــرض عليــه وســلم عــرج إلــى الســماء منهــا ،فوجدهــا قــد جعلهــا
علــى إخــراج هــؤلاء لأنهــم يخلُّــون بالأمــن ولا يراعــون المســيحيون فــي خ ـراب ،ف ـراح ين ِّظفهــا بنفســه .ثــم بنــى
ُ
ُ
قدســية المدينــة ،وبذلــك أ ِمــن الباقــون فــي المدينــة مــن مســجدًا علــى مســاحة نحــو مــن  ١٤٤دون ًمــا ٢٤جنــوب
َ
وســ ِّمي »مســجد عمــر« واشــ ُت ِهر
أن يصيبهــم أي ســوء .وكان علــى أهــل القــدس مســؤولية الصخــرة نحــو القبلــةُ ،
أمــام حــكام المســلمين مقابــل هــذا الأمــان ،وأول هــذه بيــن النــاس باســم »المســجد الأقصــى« ٢٥.و ُيــر َوى
المســؤوليات دفــع الجزيــة ،ومنهــا تجنــب إدخــال مــن أن المســجد قبــل أن ير ِّممــه الأمويــون ترمي ًمــا شــام ًلا
َ
يكــون تهدي ـدًا لأمــن المدينــة .فوجــد أهــل القــدس مــن اســ ُتع ِملت فــي بنائــه الألــواح الخشــبية وكان يتســع
٢٦
ينــس ســيدنا عمــر نفقــات
ـامحا لــم يجــدوه مــن أباطــرة بيزنطــة وهــم لثلاثــة آلاف ُمصــ ٍّل .ولــم َ
المســلمين تسـ ً
ـف حقــو ًلا
علــى ديــن واحــد ،وكان مجــيء الإ ســلام ســبيل نجــاة تنظيــم المنطقــة التــي بنــى فيهــا المســجد ،فأوقـ َ
لأغلــب ســكان المنطقــة المســيحيين منهــم واليهــود .وكان وبســاتين تُ ـ ِد ُّر المــال مــن أجــل العنايــة بالمســجد وتلبيــة
٢٧
الضامــن لقداســة مدينــة القــدس حســن معاملــة المســلمين حاجاتــه.
ُ

بقــي ســيدنا عمــر عشــرين يو ًمــا فــي القــدس ين ِّظــم المســلمين قبــل أن يرجــع مــن القــدس ،فأشــار فــي خطابــه
أمورهــا وأمــور المناطــق حولهــا ،وقســ َم جيشــه المتمركــز إلــى الأمــور التــي ينبغــي أن ينتبه ـوا إليهــا أثنــاء معاملتهــم
فــي الجابيــة وجعــل كل قســم علــى جبهــة ليأمن ـوا هجــوم غيــر المســلمين ،وح َّذرهــم مــن النكــث بوعودهــم.
البيزنطييــن ،فجعــل علقمــة بــن حكيــم علــى نصــف
لقــد عمــ َل ســيدنا عمــر والمســلمون ببنــود كتــاب
فلســطين وأســكنه الرملــة ،وجعــل علقمــة
بــن مجــزر الأمــان كلهــا مــذ اســتلم ســيدنا عمــر مفاتيــح القــدس
٢٧
علــى نصفهــا الآخــر وأســكنه إيليــاء )القــدس( .وكلَّــف مــن البطريــرك صفرونيــوس ودخلهــا عــام )١٧هـــ٦٣٨/م(،
معــاذًا بــن جبــل )ت٦٣٩ :م( وعبــادة بــن الصامــت )ت :وبقــي المســلمون يعملــون بهــذا الكتــاب لقــرون بعــد وفــاة
٦٥٤م( وعبــد الرحمــن بــن غنــم )ت٦٩٧ :م( بتعليــم ســيدنا عمــر ،فأعطـوا أما ًنــا لأنفــس أهــل القــدس وأموالهــم
النــاس الإ ســلام فــي القــدس.
َّ
وحــث القبائــل العربيــة وأماكــن عبادتهــم ،وعاشــت القــدس فــي أمــن وطمأنينــة
علــى ســكن المنطقــة ،وأ
حســن ل َمــن ســ َكنها.
َ
َ
ونصــح وســكينة ُح ِر َمــت منهــا لعصــور.

 ٢٠للاستزادة انظر :الأزدي ،فتوح الشام٢٢٨-٢٢٤ ،؛ ابن أعثم ،كتاب الفتوح٢٢٩-٢٢٤ :١ ،؛ البلاذري ،فتوح١٩٠-١٨٩ ،؛ الطبري ،تاريخ(٢٤٠٤ :١) ٦٠٨-٦٠٧ :٣ ،؛ ابن الأثير ،الكامل
ُٔضيف لاحقًا ،لأننا نعلم أن المسلمين بدؤوا باستعمال التقويم الهجري من السنة  ١٦أو  ١٧للهجرة.
 .٥٠١-٥٠٠ :٢ونعتقد أن تاريخ الخامس عشر في آخر الوثيقة المذكورة في كتاب الطبري قد ا َ
)انظر :ابن سعد ،الطبقات الكبرى) ،بيروت :دار صادر ،بدون تاريخ(٢٨ :٣ ،؛ خليفة بن خ َّياط ،التاريخ ،تحقيق :أكرم ضياء العمري) ،الرياض :دار طيبة .(٧-٦ :١ ،(١٩٨٥ ،لذلك من المحال
أن يكون التاريخ سنة  ،١٥والاحتمال الأقوى أن التاريخ كان  ١٧للهجرة.
 ٢١انظر:

ﻣﺴﺠﺪ ﻋﻤﺮ/اﻟﺠﺎﻣﻊ اﻟ ِﻘﺒﲇ )أرﺷﻴﻒ (MT

Nuh Arslantaş, Yahudilere Göre Hz. Muhammed ve İslâmiyet, (İstanbul: İz Yayıncılık, 2011), 168, 188-189. Musa İsmail Basit & Oth.,
Kudüs Tarihi / Esra Eğitim Tercüme Komisyonu-Ali Benli, İstanbul: Nida Yayıncılık,2011), 69.

 ٢٢انظر :الأزدي ،فتوح الشام.٢٣٢-٢٣١ ،
 ٢٣يذكر المؤلف المسلم المقدسي في القرن الرابع الهجري/العاشر الميلادي أن طول هذا المكان ألف ذراع )نحو  ٤٥٠مت ًرا( وعرضه سبعمئة ذراع )نحو  ٣١٥مت ًرا() .أحسن التقاسيم(١٤٧ ،
 ٢٤المقدسي ،أحسن التقاسيم) ،بيروت :إحياء التراث العربي١٤٥ ،(١٩٨٧ ،؛ ابن كثير ،البداية.٦٦٣-٦٦١ ،٦٥٦-٦٥٥ :٩ ،
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Nebi Bozkurt “Mescid-i Aksa”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, (İstanbul: TDV Yayınları, 2004), 29: 270.
Arslantaş, Yahudilere Göre Hz. Muhammed ve İslâmiyet, 170.

ابن الأثير ،الكامل .٥٠١ :٢ ،دخلت فلسطين كاملًا في منطقة الشام ،وصارت قس َمين :القدس )إيلياء( ،والرملة) .انظر :الطبري ،تاريخ.((٢٤٠٣ :١) ٦٠٨ :٣ ،
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انظر:
المقدسي ،أحسن التقاسيم.١٤٧ ،

Fayda, Hulefâ-yı Râşidîn Devri, 239-240.
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ونســتطيع أن نقــول إن التنظيــم السياســي
والعســكري الــذي وضعــه ســيدنا عمــر للقــدس
بقــي قائ ًمــا طــوال عهــد الخلفــاء الراشــدين،
وأولــى ســيدنا عثمــان القــدس أهميــة مثــل
ســيدنا عمــر ،فقــد أوقــف ريــع بســاتين ســلوان
لفقــراء المدينــة.

وفــي ســنوات النـزاع فــي عهــد ســيدنا علــي
كانــت القــدس مركــ ًزا لمعاويــة )ت٦٨٠ :م(
المعــارض لســيدنا علــيُ ،ي ِعــ ُّد فيهــا العــدة.
إذ ل َّمــا كان معاويــة وال ًيــا علــى الشــام تعاه ـ َد
مــع عمــرو بــن العــاص فاتــح مصــر الــذي كان
يســكن فلســطين فــي موضــوع معاقبــة قتلــة

ســيدنا عثمــان بعــد القبــض عليهــم .ول َّمــا
ارج ســيدنا علــي ،أخــذ معاويــة
قتــل الخــو ُ
البالبيعــة مــن أهــل الشــام فــي القــدس وأعلــن
فنفســهه خلي
خليفــة عــام )٤٠هـــ٦٦٠/م( ،فصــارت
القــدس تحــت حكمــه.

زار ثي
ـدس
كثيــر مــن الصحابــة و لتالتابعيــن القـ َ
بعــد حهــ
فتحهــا ،وســكنها بعضهــم .ومــن
بعضــاـا مــن الصحابــة الكــرام قــد
المعلــوم أن ً
ُدفِنـوا فيهــا ،منهــمم عبــاـادة بــن الصامــت رضــي
د
وشــداد بــن أوس الخزرجــي )ت:
اللــه عنــه،
٦٧٨م(.

اﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ابــن الأثيــر ،عــز الديــن أبــو الحســن علــي بــن محمــد .الكامــل فــي التاريــخ .الناشــر :كارلــوس يوهنــس تورنبــرغ١٣ .
مجلــدًا .بيــروت :دار صــادر -دار بيــروت.١٩٦٥ ،
حمـدـد .الســيرة النبويــة وأخبــار الخلفــاء .بيــروت :مؤسســة الكتــب الثقافيــة،
ابــن حبــان ،أبــو حاتــم محمــد بــنن حبــان بــنن أحم
.١٩٨٧
الكبرى ٨ .مجلدات .بيروت :دار صادر ،بدون تاريخ.
الطبقات كبرى
محمد .ب
عبد الله ح .
ابن سعد ،أبو ب
محمدد أحمد
الكوفي ،،أببوو محم
عاصمم الكوفي
ابن عاص
ب االفتوح ٤ .مجلدات .بيروت :دار الكتب العلمية.١٩٨٦ ،
حمد ..كتاب
ـن ععلــي بـن
الديـن
ابــنن عســاكر ،أبــو القاســم ثقــة ي
ـن حســن .تاريــخ مدينــة دمشــق .تحقيــق :صــلاح الديــن المنجــد ،مجلــد
العرببـي،
المجمــعع العلمــي العر
مكتبــةة المجم
ـق ::مكتب
دمشـق
 ..١١دمش
ـي ،بـدـدون تاريــخ.
البدايــة والنهايــة .تحقيــق :عبــد اللــه بــن عبــد المحســن التركــي -مركــز البحــوث
ـماعيل ..الببد
ـداءء إٕسسـ ل
الف ـددا
كثيي ـرـر ،،أب ــوو الف
اباب ــنن كث
مجلــدًا .دار الحجــر .بــدون تاريــخ.
ســلامية ٢١ ،مجل
اســات العربيــة والإاســلامي
الدراســات
والد
ظ أبــبــوو عبــد للــه
ابــ
اللــه ممحمــد بــن يزيــد القزوينــي .ســنن ابــن ماجــه .مجلــدان .إســطنبول :منشــورات
ابــنن مماجــه ،الحافــظ
تشــاغري.١٩٨١ ،،
غري
محمم ــدد بــن عبــد اللــه البصــري .فتــوح الشــام .تحقيــق :وليــم ناســوليس الأيرلنــدي ،كلكتــا:
يل مح
ـماعيلل
زدي ،،أب ــوو إٕسس ـماعي
اللأزدي
.١٨٥٤
صحيحح البخاري
حي
ٕسماعيل .صح
البخاري ،محمد بنن إسماعيل
البخاري ٨ ،مجلدات .إسطنبول :المكتبة الإ سلامية.١٩٨١ ،
تحقيـق
ـدان .قي
البلـدان
ـوح البل
ـن ججابــر .فتـ ح
ـى بـن
يحييـى
ـن يح
البــلاذري ،أحمــد بـن
ـق :عبــد اللــه أنيــس الطبــاع -عمــر أنيــس الطبــاع .بيــروت:
.١٩٨٧
مؤسســة المعــارف.١٩ ،
المل
تحقي ـق
ملــوـوك .تحقي
تاريــخ الرس ــلل والم
جريي ـرـر ..تار
محمــد بــنن جر
جعفف ــرر ممح
الطبــري ،أبــو جع
ـق :محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم ١٤ .مجل ـدًا.
المعــارف ،بــدون تاريــخ.
ف،
القاهــرة :دار معـعــارف
حســنن التقاســيم فــي معرفــة الأقاليــم .تحقيــق :محمــد
ـاري .أحس
حمــدد بــن البنــاءء البالبششـاار
اللــه محمــد بــنن أحم
عبــدد الل
المقدســي ،أبــو عب
.١٩٨٧
ـي٨٧ ،،
العرببـي
ث العر
محــزوم .بيــروت :إحيـاـاءء الالتتـرااث
الرياض :دار طيبة.١٩٨٥ ،
العمري .ل ياض
ضياءء العممري
ق :أكرم يا
تحقيق:
خ .تحقيق
التاريخ.
خليفة بن خ َّياط .لتاريخ
القشــيري .الجامــع الصحيــح .تحقيــق :محمــد فــؤاد عبــد الباقــي٥ .
ج اللق
الحجــاج
جــا
مســلمم بــبــنن الحج
الحســينن مســل
مســلم ،أبــو ســــي
القاهــرة١٩٩١ ::
ـرة
.١٩٩١
مجلــدات.
ب الدي
ـهاب
ـوي ،،ش ـها
الحمم ـوي
ت الح
اياقق ـوـوت
الدي ــنن أبــو عبــد اللــه ياقــوت بــن عبــد اللــه الحمــوي الرومــي البغــدادي .معجــم البلــدان٥ .
ـادر ،بـ دو
ـروت :دارر ص ـاد
ـدات .بيـ ت
مجلـ دات
ـدونن تتاريــخ.
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اﻟﻘﺪس

المدينة التي تتوق إلى السلام
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* ﻧﻮح أرﺻﻼن ﻃﺎش

اﻟﻘﺪس ﻓﻲ اﻟﻌﻬﺪ اﻹﺳﻼﻣﻲ
ﻣﻦ اﻷﻣﻮﻳﻴﻦ إﻟﻰ اﻟﺼﻠﻴﺒﻴﻴﻦ

اﻟﻘﺪس ﰲ ﻋﻬﺪ اﻷﻣﻮﻳني
ُٔاقي َمــت الدولــة الأمويــة عــام  ٦٦١/٤١علــى يــد
معاويــة بــن أبــي ســفيان )ت .(٦٨٠/٦٠ :فبعــد مقتــل
ســيدنا عثمــان عــام  ،٦٥٦/٣٥نــازع معاويــة ســيدنا عل ًّيــا
)ت  (٦٦١/٤٠علــى ال ُحكــم وأعلــن خلافتــه بعــد حادثــة
التحكيــم عــام  ،٦٥٧/٣٧وصــار خليفــة المســلمين بعــد
تنــازل ســيدنا الحســن عــن الخلافــة لــه عــام ٦٦١/٤١
وســ ِّمي ذلــك العــام بعــام الجماعــة.
ُ
حـ َّل معاويــة المشــاكل الدخليــة بعــد أن صــار خليفــة،
فقســم دولتــه إلــى أربــع
وعمــ َل علــى تأســيس حكمــهَّ .
مناطــق إداريــة هــي :الشــام ،والع ـراق ،ومصــر ،والحجــاز.
ونقــل مركــز الخلافــة إلــى دمشــق مصــدر قوتــه ،وحك ـ َم
المنطقــة بنفســه.
وكان معاويــة قــد ُبو َيــع بلقــب »أميــر المؤمنيــن« فــي
القــدس وهــو وال علــى الشــام ١.أراد معاويــة الــذي صــار
خليفــة بعــد مرحلــة مليئــة بالنزاعــات والخلافــات أن
يقــوي خلافتــه ويضيــف عليهــا صبغــة الشــرعية ويؤكِّــد
يضــا علــى قدســية مدينــة القــدس ،وذلــك بأخــذه البيعــة
أ ً
فــي هــذه المدينــة التــي تعــد ثالــث أقــدس المــدن لــدى
ـدس أهميــة
المســلمين بعــد مكــة والمدينــة .وقــد أو َلــى القـ َ
عظيمــة .وكانــت القــدس مركــز اهتمــام الخلفــاء الأموييــن
مــن أولهــم إلــى آخرهــم لقدســ َّيتها وقربهــا مــن عاصمــة
الخلافــة ،و ا ْٕن كان الصحابــي ســلامة بــن قيصــر وال ًيــا
عليهــا ٢.وســعى معاويــة إلــى ضــم الرعيــة مــن المســلمين
وغيرهــم فــي القــدس ولا ســيما المســيحيين إلــى صفــه.
ف َق ْبــ َل أخــذه البيعــة ،زار تــل غولغوثــا )الجمجمــة( فــي
القــدس وبســتان َج ْث َســيماني وقبــر الســيدة مريــم ،وأراد

بزيارتــه هــذه أن يســترضي المســيحيين الــذي يشــكلون
أغلــب ســكان القــدس ٣.عاشــت القــدس فــي عهــد
معاويــة فــي ســكينة واســتقرار .وأنشــأ معاويــة دوائــر
جديــدة تحتاجهــا القــدس إضاف ـ ًة إلــى اهتمامــه بمســائل
ثانويــة كثيــرة مثــل اســتغلال الغابــات وتنظيــم الحقــول
والبســاتين .ور َّمــ َم الأســوار والأبنيــة القديمــة الباقيــة مــن
ووســع مســجد ســيدنا عمــر ٤.وقــد ذكــ َر
البيزنطييــنَّ ،
الأســقف أركولــف الــذي زار القــدس فــي عهــد معاويــة
٥
مفصلــة عــن المدينــة.
عــام ٦٨٠م معلومــات َّ
وقــد اهتــم الخلفــاء الأموييــن الآخــرون بالقــدس
كاهتمــام معاويــة .وأراد الأمويــون الاســتفادة مــن
شــهرة القــدس لتوطيــد حكمهــم ،فقــد أخــذ بعــض
الخلفــاء الأموييــن البيعــة فــي القــدس كمــا فعــل معاويــة
و ا ْٕن كانــت عاصمــة الخلافــة دمشــق ،وهــذا مــا جعــل
للقــدس مكانــة عظيمــة بيــن النــاس .وممــن زار القــدس
مــن الخلفــاء الأموييــن :عبــد الملــك بــن مــروان )ت:
 ،(٦٨٥/٦٥والوليــد بــن عبــد الملــك )ت،(٧٠٥/٨٦ :
وســليمان بــن عبــد الملــك )ت ،(٧١٧/٩٩ :وعمــر بــن
عبــد العزيــز )ت ،(٧٢٠/١٠١ :ويزيــد بــن عبــد الملــك
٦
).(٧٢٤/١٠٥
وقــد توطــد حكــم الأموييــن فــي فلســطين بعــد
القضــاء علــى مناصــري عبــد اللــه بــن الزبيــر فــي عهــد
مــروان بــن الحكــم )خلافتــه٦٨٥-٦٨٤ :م( وابنــه عبــد
الملــك )خلافتــهَ (٧٠٥-٦٨٥ :
اللذيــن اســ ُتخ ِلفا بعــد
خلافــة معاويــة الثانــي بــن يزيــد بــن معاويــة التــي اســتمرت
لأربعيــن يو ًمــا عــام ٦٨٤م .وظلَّــت القــدس علــى بيعتهــا
للأموييــن حتــى حيــن بايــع كثيــر مــن الــولاة عبــد اللــه بــن
٧
الزبيــر بعــد مقتــل ســيدنا الحســين.

* الأستاذ د .نوح أرصلان طاش ،القنصلية التركية في ملبورن )أستراليا( ،ملحق الشؤون الإ دارية والاجتماعية،

noaharslan@hotmail.com.

 ١ابن كثير ،البداية والنهاية ،تحقيق :علي شيري) ،دار إحياء التراث العربي.٨:٤١ ،(١٩٨٨/١٤٠٨ ،
ٔ
 ٢ابن منده ،معرفة الصحابة) ،مجهول الناشر :مطبعة جامعة الإ مارات العربية المتحدة٧٥٨ ،(٢٠٠٥/١٤٢٦ ،؛ ابن الاثير ،أسد الغابة ،تحقيق :علي محمد معوض -عادل أحمد عبد الموجود) ،مجهول الناشر:
دار الكتب الكتاب العربي٥٠٧ :٢ ،(١٩٩٤/١٤١٥ ،؛ أبو اليمن العليمي ،الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل ،تحقيق :عدنان يونس -عبد المجيد نباتة) ،عمان :مكتبة دنديس.٥٠ :٢ ،(١٤٢٠/١٩٩٩ ،
Goitein, “Al-Kuds”, EI2, 5: 324.
Basit & Oth., Kudüs Tarihi / Ali Benli ve Komisyon, (İstanbul: Nida Yayıncılık, 2011), 73; Goitein, “Al-Kuds”, EI2, 5: 324.

 ٥انظر :ميخائيل مكسي إسكندر ،القدس عبر التاريخ) ،القاهرة.٥١ ،(١٩٧٢ ،

3
4

Abdulaziz Duri, “Jerusalem in the Early Islamic Period 7th-11th Centuries AD”, Jerusalem in History içinde, Ed. K.J. Asali, (Scorpion
Publishing Ltd: Essex, 1989), 108, 110.
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 ٧ظل والي القدس حسان بن مالك بن بحدل
مخلصا للأمويين آنذاك.
ً
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ﻗﺒﺔ اﻟﺼﺨﺮة )أرﺷﻴﻒ (MT

اﻟﺤﺮم اﻟﴩﻳﻒ وﻗﺒﺔ اﻟﺼﺨﺮة )أرﺷﻴﻒ (MT

حظيــت القــدس باهتمــام كبيــر فــي خلافــة عبــد
الملــك ،فقــد وصلــت الدولــة الإ ســلامية عمو ًمــا
خصوصــا إلــى أوج ازدهارهــا فــي خلافتــه.
والقــدس
ً
٨
وأخــذ عبــد الملــك البيعــة فــي القــدس مثــل معاويــة
لدعــم حكمــه والتأكيــد علــى قدســية المدينــة .ور َّمــم
أبنيــة المدينــة وأصلــح أســوارها فجعــل مــن المدينــة
مدينــة إســلامية مــن حيــث العمــران ٩.ومــن أبــرز
مظاهــر العمـران فــي عهــده قبــة الصخــرة ،فقــد كانــت
قبــة الصخــرة مــن أوائــل الآثــار العمرانيــة المق َّببــة
المشــهورة فــي فــن العمــارة الإ ســلامي ،وشُ ـ ِر َع بهــا عام
 ٦٨٥/٦٦بإش ـراف رجــاء بــن حيــوة ويزيــد بــن س ـ َّلام
َ
اللذيــن كلَّفهمــا الخليفــة بهــذه المهمــة ،واكتمــل
بناؤهــا عــام  ١٠ .٦٩١/٧٢استشــار عبــد الملــك الــولاة
والنــاس قبــل البــدء ببنــاء قبــة الصخــرة ،إذ أخبــر أه ـ َل
القــدس بِ ِن َّي ِتــه ببنــاء مســجد فــوق »الصخــرة« يحميهــم
ولقــي الدعــم
مــن البــرد والحــر ويعبــدون اللــه فيــه،
َ
ـص خـراج ولايــة مصــر لســبع ســنين
مــن ولاتــهُ ،
فخ ِّصـ َ
١١
لبنــاء المســجد .وهــذا هــو الســبب المنطقــي لبنــاء

قبــة الصخــرة .أمــا الجغرافــي المســلم المقدســي
)٣٩٠-٣٣٥هـــ( فيــرى أن ســبب بنــاء مســجد الصخــرة
إنمــا هــو بنــاء مســجد عظيــم للمســلمين الذيــن
كان ـوا يشــعرون بالدونيــة أمــام الكنائــس العظيمــة فــي
المدينــة .فلمــا رأى الخليفــة عظـ َم ق َّبــة كنيســة القيامــة
)القمامــة( وهيئتهــا
خشــي أن تعظــم فــي قلــوب
َ
المســلمين فنصــب علــى الصخــرة قبــة ١٢.ف ُيفه ـ َم أن
الخليفــة أراد أن يضيــف إلــى القــدس التــي كانــت
مدينــة بيزنطيــة كثيــرة الكنائــس طابـ َـع الإ ســلام وروحــه
يضــا أن ســبب إنشــاء قبــة
ببنــاء قبــة الصخــرة .و ُيــر َوى أ ً
الصخــرة جعلــه مكا ًنــا للحــج بدي ـ ًلا عــن الكعبــة .إذ
يدَّعــي بعــض مــن ال ُكتَّــاب المتأخريــن أن عبــد الملــك
١٣اســتغل حديــث» :لا تُشــ ُّد الرحــال إلا إلــى ثلاثــة
مســاجد ١٤«...:فحــث النــاس لزيــارة الصخــرة التــي
عــرج ســيدنا محمــد منهــا وذلــك ببنــاء قبــة الصخــرة،
كــي يقلِّــل مــن تأثيــر عبــد اللــه بــن الزبيــر فــي النــاس،
فقــد كان يحكــم مكــة آنــذاك.

 ٨خليفة بن خياط ،تاريخ خليفة بن خياط ،تحقيق :سهيل زكار) ،بيروت :دار الفكر.٢٠٠ ،(١٩٩٣ ،

Ira M. Lapidus, İslam Toplumları Tarihi C.1 Hazreti Muhammed’den 19. Yüzyıla / Yasin Aktay, (İstanbul: İletişim Yayınları, 2002), 108.
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 ١٠ابن كثير ،البداية والنهاية٣٠٩ ،؛ شهاب الدين أبي محمود ابن تميم المقدسي ،مثير الغرام إلى زيارة القدس والشام ،تحقيق :أحمد الخطيمي) ،بيروت :دار الجيل١٧٢ ،(١٩٩٤ ،؛
أبو اليمن العليمي ،الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل ،تحقيق :عدنان يونس -عبد المجيد أبو تبانة) ،عمان :مكتبة دنديس.٤٠١ :١ ،(١٩٩٩/١٤٢٠ ،
 ١١المقدسي ،مثير الغرام إلى زيارة القدس والشام١٧٢-١٧١ ،؛ أبو اليمن العليمي ،الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل.٤٠١ :١ ،
 ١٢المقدسي ،أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم) ،بيروت :دار صادر.١٥٩ ،(١٩٩١/١٤١١ ،
 ١٣انظر :البخاري» ،فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة«٦ ،؛ مسلم» ،الحج«.٩٥ ،
Ignaz Goldziher, Muslim Studies / C. R. Barber, S. M. Stern, (London: George Allen & Unwin Ltd., 1971), 2: 44-45.
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فبنــى القبــة فــوق الصخــرة لهــذه الغايــة وغ َّطاهــا بالحريــر
ض النــاس علــى طــواف القبــة كطــواف
والإ ســتبرق ،وحــ َّر َ
الكعبــة .وأعلــن القبــة مكانًــا لوقفــة عرفــة ،وأمــر النــاس
بالوقــوف عندهــا يــوم عرفــة ١٥.وقــد ذكــ َر هــذه الروايــة
أو ًلا المــؤرخ اليعقوبــي الــذي ُعــرِف بمعارضتــه للأموييــن،
وك َّررهــا بعــض مــن المؤرخيــن مثــل ســعيد بــن بطريــق
)أوتيخيــوس( وســبط ابــن الجــوزي ،وذكرهــا مــن بعدهــم
١٦
مؤلِّفــو العصــور اللاحقــة مثــل ابــن كثيــر مــن غيــر أي نقــد.
ولكــن هــذه الروايــة تدحضهــا عــدم قلــة عــدد الحجــاج
إلــى مكــة ،والأعمــال التــي قــام بهــا عبــد الملــك مثــل
ُعــرف إرســال ســتار الكعبــة مــن عاصمــة الخلافــة ،وهــو
العــرف الــذي بــدأ مــن عهــده ،وتلبيــس أُ ُطــر )براويــز( الكعبــة
بالذهــب ١٧،ولا ننســى أن اليعقوبــي كان م َّيــا ًلا للشــيعة.
مجســم لقبــة الصخــرة قبــل بنائــهُ ،س ـ ِّمي بقبــة
وقــد ُص ِنـ َـع َّ
السلســلة ،وهــو فــي الجانــب الشــرقي مــن قبــة الصخــرة
اليــوم ،وكان مثــل بيــت مــال لنفقــات البنــاء ١٨.وقــد

ُخ ِّصــص خ ـراج مصــر لســبع ســنوات مــن أجــل بنــاء قبــة
الصخــرة ١٩.واســتطاع رجــاء بــن حيــوة ويزيــد بــن ســلام
أن يقتصــدا فــي الإ نفــاق ،فـزاد مبلــغ كبيــر يعــادل مئــة ألــف
دينــار تقري ًبــا بعــد إتمــام البنــاء .فبعــث رجــاء ويزيــد رســال ًة
إلــى الخليفــة فــي العاصمــة يس ـألانه عــن المــال الفائــض،
فأجابهمــا أن يصنعــا بــه مــا يريــدان .فاســتعملا المــال
فــي تقويــة القبــة وحمايتهــا مــن الأمطــار والثلــوج والريــاح
بعــد موافقــة الخليفــة ٢٠.وقبــة الصخــرة التــي تُعــد أقــدم
تحفــة معماريــة فــي العمــارة الإ ســلامية قائمــة علــى أربــع
دعائــم حــول الصخــرة التــي عــرج منهــا النبــي محمــد وبيــن
كل دعامــة وأخــرى ثلاثــة أعمــدة .و ُج ِعــل شــكل البنــاء
ثمانــي الشــكل بوضــع ثمانــي دعائــم صغيــرة حــول المركــز
وعمو َديــن بيــن كل دعامــة وأخــرى ،بحيــث يكــون فيهــا
رواقــان متداخــلان ٢١.وبعــد إتمــام البنــاء ،جــاء الخليفــة
ـاج كســرى مــن مكــة
عبــد الملــك بقر َنــي كبــش إبراهيــم وتـ ِ
٢٢
إلــى القــدس ووضعهــا فــي قبــة الصخــرة.

 ١٥اليعقوبي ،التاريخ) ،مجهول الناشر ،بدون تاريخ(٢١٤ ،١ ،؛ القلقشندي ،مآثر الإ نافة في معالم الخلافة ،تحقيق :عبد الستار أحمد فراج) ،الكويت :مطبعة حكومة الكويت.١٢٩ :١ ،(١٩٨٥ ،
 ١٦ابن كثير ،البداية والنهاية٣٠٩-٣٠٨ :٨ ،؛
Duri, “Jerusalem in the Early Islamic Period 7th-11th Centuries AD”, 110-11; Bozkurt,“Kubbetü’s-Sahre”, 26: 306.
17
Küçükaşçı-Bozkurt, “Mescid-i Nebevî”, 29: 289-290.

 ١٨أبو اليمن العليمي ،الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل.٤٠١ :١ ،
 ١٩المقدسي ،مثير الغرام إلى زيارة القدس والشام.١٧١ ،
 ٢٠ابن كثير ،البداية والنهاية.٢٨١ :٨ ،

 ٢٢العليمي ،الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل .٤٠٤ :١ ،ذكر العليمي يوم افتتاح قبة الصخرة بتفصيل في كتابه .انظر.٤٠٤ -٤٠٣ :١ :

Beksaç, “Emeviler: Sanat”, 11: 105.
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وقــد تغيــرت معالــم القــدس وظهــرت بصــورة رائعــة بعــد
بنــاء قبــة الصخــرة فــي عهــد عبد الملــك ،والمســجد الأقصى
فــي عهــد الوليــد ،حتــى إن َ
هذيــن المع َل َميــن العظي َميــن لفتــا
الأنظــار عــن كنيســة القبــر المقــدس حيــث ُيعت َقــد أن فيــه قبــر
٣٠
ـريف الرمـ َز الدينــي للمدينــة.
عيســى ،وغــدا الحــر ُم الشـ ُ
ثــم اســتلم الخلافــة ســليمان بــن عبــد الملــك بعــد أخيــه
الوليــد ،وأخــذ البيعــة فــي القــدس تحــت قبــة الصخــرة.
ول َّمــا توفــي الوليــد كان ســليمان فــي القــدس .وكان ســليمان
يحــب القــدس كثيــ ًرا ٣١.و ُيذكَــر أنــه أراد نقــل مركــز
الخلافــة مــن دمشــق إلــى القــدس ،ولكــن الإ دارييــن جعلــوه
٣٢
يعــدل عــن هــذا ال ـرأي لموقــع القــدس الاســتراتيجي.
وفــي أواخــر الخلافــة الأمويــة فــي عهــد مــروان الثانــي

)٧٥٠ -٧٤٤م( ضــرب زلــزال المدينــة فمــات مــن أهلهــا
الكثيــر ٣٣.ووقــع الزلــزال بتاريــخ  ١٢-١٠جمــادى الأولــى
٣٤
الموافــق لـــ  ١٨-١٦كانــون الثاني/ينايــر مــن عــام ٧٤٧/١٣٠
٣٥
وانهــارت الأديــرة فــي القــدس وكثيــر مــن المــدن الأخــرى.
وقــد اســتمرت اله ـزات الارتداديــة بعــد هــذا الزل ـزال لأربعيــن
٣٦
يو ًمــا ،فاضطــر النــاس لتــرك بيوتهــم والبقــاء فــي البريــة.
وســقطت الجــدران الشــرقية والغربيــة لقبــة الصخــرة ،وتوفــي
أولاد مــن الأنصــار كانـوا يعيشــون فــي المدينــة ٣٧.وقــد مــات
جميــع أولاد الصحابــي شــداد بــن أوس فــي الزلـزال ٣٨.وفــي
حادثــة الزلـزال هــذه انهــارت كثيــر مــن المبانــي التــي أُ ِ
نشـ َئت
فــي عهــد الأموييــن أو مــا عــادت تصلــح للســكن .واســتمرت
آثــار هــذا الزل ـزال ونتائجــه إلــى خلافــة العباســيين.

اﻟﺠﺎﻣﻊ اﻟﻘﺒﲇ )أرﺷﻴﻒ (MT

أعــاد عبــد الملــك إصــلاح طريــق القدس-دمشــق،
٢٣
وأمــر بفتــح با َبيــن فــي أسـوار المدينــة للدخــول منهــا.
وقــد تمــرد رجــل ُيس ـ َّمى الحــارث بــن ســعيد مدع ًيــا
النبــوة فــي القــدس فــي عهــد عبــد الملــك ،ولكــن
ُضــي عليهــا فــي مــدة قصيــرة،
حركــة التمــرد هــذه ق َ
٢٤
وأُعــ ِدم الحــارث وأعوانــه عــام .٦٩٩/٧٩
وأخــذ الوليــد بــن عبــد الملــك البيعــة لخلافتــه
فــي القــدس .و ُيذكَــر أن البيعــة كانــت تحــت قبــة
الصخــرة ٢٥.وكان الوليــد يحــب القــدس كثيـ ًرا ،فمنــع
التســول فــي المدينــة وأمــ َر بعطايــا دائمــة للفقــراء.
ومــن المعلــوم أنــه أرســل مســاعدات للقــدس فــي
فت ـرات مختلفــة مــن خلافتــه ٢٦.وع َّيــن أخــاه ســليمان
٢٧
وال ًيــا علــى فلســطين بغيــة إب ـراز اهتمامــه بالقــدس.
وأكمــل عمليــة البنــاء والعمــران التــي بدأهــا عبــد

الملــك فــي القــدس ،فبنــى قص ـ ًرا فخ ًمــا فيهــا .وكان
القصــر يمتــد علــى طــول الجانــب الجنوبــي مــن الحــرم
الشــريف حتــى الزاويــة الغربيــة ،وصــار مقــ ًّرا للوالــي.
واســ ُتع ِمل القصــر فــي أيــام العباســيين والفاطمييــن
وبقيــت آثــار منــه إلــى يومنــا هــذا ٢٨.ومــن الآثــارة
العمرانيــة فــي عهــد الوليــد المســجد الأقصــى الــذي
بــدأ بنــاؤه عــام ٧٠٩م وت ـ َّم عــام ٧١٥م .فقــد ضــاق
المســجد الخشــبي الــذي بنــاه ســيدنا عمــر بالنــاس ،إذ
كان يســتع لثلاثــة آلاف ،ف ُو ِّســع وأُعي ـ َد بنــاؤه و ُر ِّمــم،
ولكنــه حافــظ علــى شــكله الأساســي ،والمســجد
عبــارة عــن صحــن مــوا ٍز لجــدار القبلــة تعلــوه قبــة.
وثمــة بضعــة أعمــدة أصليــة فــي شــرقي القبــة وصلــت
٢٩
إلــى يومنــا هــذا.

 ٣١أسامة جمعة الأشقر ،مدينة بيت المقدس في القرن الإ سلامي الأول٢٨٨ ،؛

 ٢٣ابن كثير ،البداية والنهاية٢٢٦ :١١ ،؛

Asiye Derya Tetik, 7. Yüzyıldan Haçlı Hakimiyetine Kadar Kudüs Tarihi, (Celal Bayar Üniversitesi, 2018), 36.

 ٢٤ابن عساكر ،تاريخ دمشق ،تحقيق :عمرو بن غرامة العمروي) ،مجهول الناشر :دار الفكر٤٢٧ :١١ ،(١٩٩٥/١٤١٥ ،؛ الذهبي ،تاريخ الإ سلام ووفيات المشاهير والأعلام ،تحقيق:
بشار عواد معروف) ،علولي٨٠٣ :٢ ،(٢٠٠٣ ،؛ ابن حجر العسقلاني ،لسان الميزان ،تحقيق :عبد الفتاح أبو غدة) ،دار البشائر الإ سلامية.٥١٦ :٢ ،(٢٠٠٢/١٤٢٣ ،
Duri, “Jerusalem in the Early Islamic Period 7th-11th Centuries AD”, 109.

 ٢٦ابن عساكر ،تاريخ دمشق٤٢٨ :٦ ،؛ الطبراني ،مسند الشاميين ،تحقيق :حمدي بن عبد المجيد السلفي) ،بيروت :مؤسسة الرسالة.٢٧ :١ ،(١٩٨٤/١٤٠٥ ،
 ٢٧ابن الفقيه ،البلدان ،تحقيق :يوسف الهادي) ،بيروت :عالم الكتب.١٥٢ ،(١٩٩٦/١٤١٦ ،
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Goitein, “Al-Kuds”, EI2, V, 325-326.
;Teddy Kollek-Moshe Pearlman, Jerusalem, Sacred of Mankind: a History of Centuries, (Kudüs: Random House,1967), 161
Beksaç, “Emeviler: Sanat”, 11: 105.
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للاستزادة في هذا الموضوع انظر :أسامة جمعة الأشقر ،مدينة بيت المقدس في القرن الإ سلامي الأول) ،دمشق :مؤسسة فلسطين للثقافة ٢٧٩ ،(٢٠٢١ ،وغيره.
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وغــدت القــدس فــي عهــد الأموييــن مدينــة ُمفعمــ ًة
بالحيــاة يعيــش فيهــا المســلمون واليهــود والمســيحيون
م ًعــا .وكان المســيحيون يأتــون إلــى القــدس للحــج مــن
أماكــن بعيــدة ،ويــزور اليهــو ُد المدينــ َة ولا ُيم َنعــون مــن
الســكن فيهــا ٣٨.وكان المســيحيون قــد منعــوا اليهــود
مــن ســكن المدينــة لخمســة أو ســتة قــرون ،فُ ِرفَــع عــن
اليهــود هــذا القيــد ،وأسسـوا ح ًّيــا مســتق ًلا جنوبــي المدينــة
ســكنته ســبعون أســرة يهوديــة ٣٩.وكان المســلمون
بعــد الفتــح يطلبــون مــن القابِــلات اليهوديــات توليــد
نســائهن ،ويوظِّفــون غيــر المســلمين حتــى اليهــود فــي
تنظيــف المدينــة ٤٠.وقــد بقــي اليهــود فــي مهمــة تنظيــف
المســجد الأقصــى وقبــة الصخــرة مــن عهــد عبــد الملــك
ـدس قبــل يــوم مــن تولــي العباســيين
ضـ َ
ـرب زل ـزا ٌل القـ َ
بــن مــروان حتــى عهــد عمــر بــن عبــد العزيــز ) -٧١٧الخلافــة ،فــكان أولُ عمــل لــلإ دارة الجديــدة تلبيــة حاجــة
٧٢٠م( ،واســتمروا فــي٤١عهــد عمــر بــن عبــد العزيــز لمــدة المتض ِّرريــن بالزلــزال .وكان هــذا الزلــزال الــذي حــدث
ثــم ســلَّموها لغيرهــم.
فــي صــدع البحــر الميــت فــي زمــن الخليفــة الأمــوي
وخلاصــة الــكلام أن القــدس التــي حظيــت باهتمــام مــروان الثانــي ســب ًبا لأضــرار وخســائر كبيــرة فــي ســوريا
الأموييــن تح َّولــت إلــى مدينــة إســلامية سياس ـ ًّيا واقتصاديًّــا وفلســطين .حــدث الزلــزال بتاريــخ  ١٢-١٠جمــادى
الأولــى الموافــق لـــ ١٨-١٦كانــون الثاني/ينايــر عــام
وثقاف ًّيــا بجهــود الخلفــاء الأموييــن.
٤٢
خلــق كثيــر ،وانهــارت
١٣٠هـــ٧٤٧/م ،ومــات يومئــذ
ٌ
اﻟﻘﺪس ﰲ ﻋﻬﺪ اﻟﻌﺒﺎﺳﻴني
٤٣
أديــرة فــي القــدس وكثيــر مــن المــدن .وتــرك النــاس
خ َّطــط العباســيون لتولــي الخلافــة تخطي ًطــا طويــل
بيوتهــم فــي القــدس خو ًفــا مــن الزل ـزال ،وبات ـوا فــي البريــة
الأمــد بــد ًءا مــن منتصــف الخلافــة الأمويــة .وكانــت
لأربعيــن يو ًمــا ٤٤.و ُهــ ِد َم الجــدار الشــرقي والغربــي مــن
سياســة الأموييــن الذيــن اســتمروا فــي الحكــم لنحــو
٤٥
قبــة الصخــرة.
مــن قــرن ســب ًبا لاســتياء كثيــر مــن الرعايــا مــن الأموييــن
ولــم يهتــم الأمويــون بالقــدس آنــذاك لثــورة العباســيين
فــي أرض الإ ســلام التــي امتــدت علــى مســاحة واســعة.
فــكان تولــي العباســيين للحكــم فــي ظــل هــذه الظــروف ،عليهــم .ولــم تُذكَــر فــي المراجــع معلومــات عــن إعــادة
واســتطاعوا أخــذ الســلطة عبــر تنظيــم شــامل ودعايــة بنــاء بيــوت القــدس بعــد الزلــزال فــي عهــد أول خلفــاء
مكثفــة تولتهــا جماعــات غيــر راضيــة بــالإ دارة الأمويــة .العباســيين أبــو العبــاس الســفاح ) ،(٧٥٤-٧٥٠ولعــل
واســتغل العباســيون جميــع الظــروف الإ يجابيــة والســلبية ســبب ذلــك كان انشــغاله بتوطيــد حكمــه ،ولكــن
داخــل الدولــة الأمويــة لصالحهــم ،واســتطاعوا بحملــة المعلومــات فــي هــذا الشــأن وردت فــي عهــد الخليفــة
العباســي الثانــي أبــو جعفــر المنصــور ).(٧٧٥-٧٥٤
أخيــرة أن يصعــدوا إلــى ســدة الحكــم عــام ٧٤٩م.
وقــد حدثــت تغييــرات علــى نطــاق واســع مــع
حكــم العباســيين ،وأه ُّمهــا ضعــف الاهتمــام بالشــام مــع
ســقوط الدولــة الأمويــة ،وانتقــال مركــز الثقــل السياســي
والاجتماعــي والثقافــي إلــى العــراق .فقــد كان بقــاء
ففضل ـوا جعــل
العباســيين فــي الشــام خط ـ ًرا أمن ًّيــا عليهــمَّ ،
مركزهــم العــراق حيــث يشــاركهم أهلهــا بالإ يديولوجيــة.
حكمــت الخلافــة العباســية دولــة إســلامية متراميــة
الأطـراف لنحــو مــن خمســة قــرون مــن بغــداد التــي ُبن َيــت
عــام ٧٦٦م .وبقيــت القــدس ثالــث الأماكــن المقدســة
بعــد مكــة والمدينــة فــي العا َلــم الإ ســلامي ،و ا ْٕن أثَّـ َر نقــل
عاصمــة الخلافــة فــي فلســطين التــي تضــم القــدس.

Duri, “Jerusalem in the Early Islamic Period 7th-11th Centuries AD”, 109.
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41
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2008), 148.
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٧٨

و ُيــر َوى أن المنصــور الــذي ُي َعــ ُّد المؤســس
الحقيقــي للدولــة العباســية مــن كثيــر مــن الجوانــب
قــد زار القــدس بعــد أربــع ســنوات مــن خلافتــه ،وكان
ذلــك عــام  ٧٥٨/١٤٠فــي طريــق رجعتــه مــن الحــج.
وذكــر المــؤرخ المســعودي أن زيــارة الخليفــة هــذه
كانــت لنــذ ٍر َ
نــذ َره عــام  .٧٥٩-٧٥٨/١٤١وســعى
المنصــور لاســترضاء أهــل القــدس بتوزيــع العطايــا لهــم

أثنــاء زيارتــه ٤٧،ولــم تكــن فــي بيــت مــال المســلمين
ـب مــن ُولاتِــه مســاندته لإ عــادة بنــاء
أمـوا ٌل كافيـ ٌة ،فطلـ َ
البيــوت التــي انهــارت فــي الزلــزال .وتولــى ك ُّل وال
بأمــر مــن الخليفــة ترميــم رواق مــن أروقــة المســجد
الأقصــى .وقُ ِل َعــت صفائــح الذهــب والفضــة التــي
وض ِر َبــت دنانيــر
كانــت علــى أبــواب قبــة الصخــرة ُ
٤٨
ودراهــم أُن ِفقَــت علــى الترميــم.

زاد المنصــور مــن جزيــة المســيحيين الذيــن
يعيشــون فــي القــدس فــي أول زيــارة لــه إلــى
القــدس ،وأمــر بأخــذ الجزيــة مــن القساوســة عــام
) ،(٧٥٨-٧٥٧وكان ذلــك بســبب زيــادة عــدد
المســ ِّجلين أنفســهم فــي الكنائــس علــى أنهــم
قساوســة هر ًبــا مــن دفــع الجزيــة .وأمــر الخليفــة فــي
زيارتــه هــذه بمصــادرة بعــض مــن أمــلاك الكنيســة
فــي القــدس ،و َوس ـ ِم أيــدي المكلَّفيــن بالجزيــة مــن
اليهــود والمســيحيين .وكان الذيــن ح َّولــوا بعــض
هــذه الأمــلاك المصــادرة إلــى أمــوال هــم تجــار
يهــود ٤٩.وتذكــر المصــادر زيــارة أخــرى للمنصــور

إلــى القــدس عــام  ٥٠ .٧٧٠/١٥٤ولكــن المصــادر
الإ ســلامية لا تذكــر أي تفاصيــل عــن هــذه الزيــارة.
أمــا المصــادر اليهوديــة فتذكــر أن المنصــور رمــم
قبــة الصخــرة فــي هــذه الزيــارة .ومــن الواضــح أن
زيــارة المنصــور الثانيــة للقــدس كانــت بعــد زل ـزال
٥١
خــ َّرب المدينــة.
ُج ِع َلــت فلســطين ولايــة مســتقلة فــي خلافــة
المنصــور لوجــود القــدس فيهــا ،أمــا قبــل خلافتــه
ــن
فكانــت فلســطين تابعــة لولايــة الشــام .و ُع ِّي َ
عبــد الوهــاب بــن إبراهيــم وال ًيــا علــى هــذه الولايــة
٥٢
الجديــدة.
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ـدس عــام  ٧٨٠/١٦٣بعــد
زا َر الخليفــة المهــدي أ ً
يضــا القـ َ
٥٣
أن تولــى الخلافــة بعــد أبيــه المنصــور .وســعى المهــدي
أثنــاء مكوثــه فــي القــدس أن يزيــل الخســائر التــي ألحقهــا
الزلـزال بالمدينــة عــام  .٧٧٤/١٥٨وكان لهــذا الزلـزال الأخيــر
أضــرار أكبــر مــن الــزلازل الســابقة لا ســيما فــي المســجد
الأقصــى .وقــد ُر ِّمـ َم المســجد أو بتعبيــر أدق أُعيـ َد بنــاؤه أثنــاء
زيــارة الخليفــة هــذه .وقــد تبدَّلــت أبعــاد المســجد الأقصــى
أثنــاء عمليــة الترميــم هــذه ،فالمســجد فــي عهــد المنصــور
كان ضيــق العــرض ممتــد الطــول ،أمــا فــي عهــد المهــدي
ــع عرضــه وقصــر طولــه ٥٤.وقــد أصلــح المهــدي فــي
ف ُو ِّس َ
بعضــا مــن الخســائر التــي كانــت بســبب زلازل
زيارتــه هــذه ً
ســابقة ولــم تُصلــح لأســباب شــتى .وذكــ َر المســعودي أن
ـب الخليفــة لولاتــه وقادتــه رســائل
الخليفــة بنــى القــدس .وكتـ َ
يأمرهــم فيهــا بالمشــاركة فــي ســد نفقــات إصــلاح خســائر
٥٥
الزل ـزال لا ســيما فــي المســجد الأقصــى.
وبعــد إزالــة أضــرار الزلــزال فــي القــدس ســكن
المســيحيون ح ًّيــا جديــدًا بنــوه علــى نفقتهــم .و ُيــر َوى
أن بطريــرك القــدس إليــاس الثالــث نُ ِفــي فــي تلــك الفتــرة
لمشــاركته فــي بعــض مــن الأعمــال السياســية.
ولــم يكــن هنــاك أي تقــدم ملحــوظ فــي القــدس
فــي زمــن خلافــة موســى الهــادي ).(٧٨٦-٧٨٥
وتلفــت المصــادر الأنظــار إلــى الاهتمــام الخــاص الــذي
أولاه الخليفــة هــارون الرشــيد للمدينــة .فقــد تطــورت
الدولــة العباســية فــي عهــد هــارون الرشــيد )(٨٠٩-٧٨٦
مــن جميــع النواحــي .وشــهدت مدينــة القــدس التــي
كانــت جــز ًءا مــن الحيــاة السياســية فــي تلــك المرحلــة
تطــورات مهمــة لا ســيما للمســيحيين .وكان العامــل
الأكبــر فــي هــذه التطــورات العلاقــة بيــن الخليفــة هــارون
الرشــيد وملــك الفرنجــة شــارلمان ) .(٨١٣-٧٦٨وكان
شــارلمان ُيعــ َرف فــي الغــرب باســم »شــارل الكبيــر«
وقــد ع َّينــه البابــا إمبراطــو ًرا علــى الإ مبراطوريــة الرومانيــة
الجرمانيــة المقدســة .وح َّملــه تنصيبــه مــن البابــا دو َر
المســؤول عــن سياســة المســيحيين .وكان شــارلمان

سياســ ًّيا عبقريًّــا ،فأظهــر اهتمامــه بالمدينــة المقدســة،
ســاع ًيا بذلــك لكســب تعاطــف العا َلــم المســيحي معــه،
وكســب حليــف ضــد منافســيهم البيزنطييــن عبــر اتصالــه
بالعباســيين الذيــن كانــوا يحكمــون القــدس .ولــم يكــن
مــن العســير تحســن العلاقــات بيــن العباســيين وشــارلمان،
لأن البينزطييــن كانــوا علــى حــدود العباســيين ويشــكلون
خط ـ ًرا دائ ًمــا عليهــم .وبــدأت العلاقــات بإرســال رســائل
مــع الهدايــا ،ثــم اســتمرت بتبــادل الســفراء .فقــد أرســل
شــارلمان الســفراء عــام  ٧٩٧و ٨٠٢و ٨٠٧إلــى قصــر
العباســيين ،وأرســل هــارون الرشــيد الســفراء عــام ٨٠١
و ٨٠٧إلــى مملكــة الفرنجــة .وكان الســفراء يقدمــون
الهدايــا القيمــة للحــكام أثنــاء زياراتهــم هــذه ٥٦.و ُيــر َوى
أن الســفراء كانــوا يأتــون لحاكــم الشــرق بالصــوف
المنســوج الق ِّيــم والمنســوجات الأخــرى ،إلــى جانــب
كلاب الصيــد الألمانيــة ،وســاعات المــاء ،والبهــارات
النــادرة ،والأفيــال ،والهدايــا القيمــة الخاصــة بالغــرب.
وقــد وجــدت الأبحــاث فــي العصــر الحديــث مبالغ ـ ًة فــي
هــذه الهدايــا وأنهــا مــن نســج الخيــال ،ولكــن لا أحــد
ينكــر وجــود اتصــال سياســي بيــن شــارلمان وهــارون
الرشــيد ٥٧.والعجيــب فــي هــذا الاتصــال بيــن أقــوى
حاك َميــن فــي تلــك الحقبــة أن الســفراء كان أكثرهــم مــن
اليهــود .فمــن المعــروف أن ِمــن بيــن أعضــاء الوفــد الــذي
ـودي اســمه إســحاق الأتشــيني .وأثنــاء
جــاء إلــى بغــداد يهـ ٌّ
عــودة هــذا الوفــد قُ ِتــل جميــع أعضائــه مــا عــدا اليهــودي
إســحاق ٥٨.وكان للتقــارب بيــن الخليفــة وشــالمان نتائــج
إيجابيــة لصالــح المســيحيين الذيــن يأتــون للقــدس للحــج.
وطلــب شــارلمان مــن الخليفــة تأميــن ســفر الحجــاج
إلــى القــدس ،فاتخــذت اجــراءات جديــدة لزيــادة أمــن
طريــق حــج المســيحيين الــذي كان آم ًنــا بالأســاس منــذ
القديــم .و ُيذ َكــر أن شــارلمان طلــب مــن الخليفــة إعطــاء
بعضــا مــن الامتيــازات .فقــد أراد
المســيحيين فــي القــدس ً
مــن الخليفــة أن تُ َقــام مؤسســات تلبــي حاجــة المســيحيين
فــي القــدس ،ولــم يمنــع الخليفــة ذلــك.
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فأُقي َمــت مؤسســات دينيــة واجتماعيــة مختلفــة لصالــح
المســيحيين بمســاعي شــارلمان ،مــن المؤسســات الدينيــة
َديـ َران لاســتضافة ال ُح َّجــاج ،أحدهمــا قــرب كنيســة القبــر
المقــدس والآخــر علــى جبــل الزيتــون .وبنــى المســيحيون
فــي تلــك الفتــرة  ١٢قص ـ ًرا كبي ـ ًرا فــي القــدس ،وســكن
بعــض مــن الرهبــان الأســبان قــرب القبــر المقــدس .ر َّمــم
شــارلمان كثي ـ ًرا مــن الكنائــس فــي المدينــة وبنــى كنيســة
باســم كنيســة العــذراء تخليــدًا لذكــرى الســيدة مريــم.
أمــا المؤسســات الاجتماعيــة التــي ُبن َيــت للمســيحين فــي
القــدس فمنهــا مكتبــة كبيــرة وبيمارســتان )مستشــفى(
وســوق ٥٩.وذكَــ َر الرحالــة المســيحي أركولــف اجتمــاع
كثيــر مــن التجــار مــن أع ـراق مختلفــة فــي معــرض ُي َقــام
فــي عيــد الصليــب مــن  ١٣إلــى  ١٥مــن أيلول/ســبتمبر
مــن كل عــام ٦٠.وظ ـ َّل هــذا المعــرض ُي َقــام حتــى عهــد
الفاطمييــن ٦١.وأُ ِوقفَــت بجهــود شــارلمان بعــض مــن
بســاتين الفاكهــة والــدور فــي وادي يهوشــافاط الواقــع
بيــن جبــل الزيتــون والحــرم الشــريف مــن أجــل دفــع
نفقــات هــذه المؤسســات .وذكــ َر الرحالــة المســيحيون
الذيــن زاروا المدينــة بعــد نصــف قــرن فــي كتاباتهــم أن
هــذه المؤسســات كانــت قائمــة علــى الرغــم مــن ِق ِ
دمهــا.
يضــا أن شــارلمان كان يرســل مســاعدات ماليــة
و ُيــر َوى أ ً
منتظمــة كل عــام لتوزيعهــا علــى الفقــراء المســلمين فــي
القــدس .وبعــد وفــاة شــارلمان ضعفــت الدولــة بســبب
الصراعــات علــى الســلطة وضعــف الملــوك داخل ًّيــا،
وغــارات الفايكينــغ والمســلمين علــى الإ مبراطوريــة
الكارولنجيــة خارج ًّيــا ،وقــ َّل نفــوذ الفرنجــة فــي القــدس
بعــد اســتعادة بيزنطــة قوتهــا .ونتيجــة لــكل ذلــك لــم
يبـ َـق مــن إنجــازات شــارلمان فــي القــدس إلا بعــض مــن
المؤسســات التــي بناهــا ،والطقــوس اللاتينيــة التــي تُقَــام
فــي كنيســة مريــم اللاتينيــة ،والرهبــان الذيــن يخدمــون فــي
٦٢
كنيســة القبــر المقــدس.

حكــ َم لويــس الــورِع بيــن عا َمــي )٨٤٠-٨١٣م(
نــس فــي الغــرب بالحكايــات
بعــد أبيــه شــارلمان ولــم ُي َ
الأســطورية التــي كانــت تــدور حولــه لخدماتــه الكثيــرة فــي
القــدس ،و ُيذكَــر أنــه كان يقــدِّم الدعــم للفرنجــة الذيــن
٦٣
يعيشــون فــي القــدس كــي يدفعــوا الجزيــة.
بعــد وفــاة الخليفــة هــارون الرشــيد تنــازع ول ـدَاه الأميــن
ـف العــرب مــع الأميــن لأن
والمأمــون علــى الخلافــة ،فوقـ َ
ـف الفــرس مــع المأمــون لأن أمــه
أمــه مــن العباســيين ،ووقـ َ
ٔ
كانــت جاريــة فارســية ،وأثنــاء الصـراع بيــن الاخَّ يــن ،ظهــرت
ـاب
حــركات تمــرد فــي فلســطين لف ـراغ الســلطة .وقــد أصـ َ
المســيحيين فــي القــدس ضــر ٌر كبيــ ٌر أثنــاء هــذا التمــرد،
بعضــا مــن الكنائــس والمؤسســات
لأن المتمرديــن خ َّربــوا ً
المســيحية .ووقعــت مجاعــة شــديدة فــي المدينــة آنــذاك،
٦٤
بيــن
واضطــر كثيــر مــن أهلهــا لتركهــا .امتــ َد الصــراع َ
الأميــن والمأمــون علــى الحكــم لأربــع ســنوات ،حتــى
انتصــر المأمــون وصــار الخليفــة العباســي الســابع.
القــدس فــي خلافــة المأمــون ،فأضــر
ضــرب زلــزال
َ
َ
بالمســجد الأقصــى وقبــة الصخــرة والأبنيــة الاخــرى.
وقـ ِدم المأمــون إلــى القــدس ليشــرف علــى إعمــار المدينــة
وترميمهــا ،وأصلـ َـح البــاب الشــرقي والشــمالي مــن الحــرم
الشــريف ،وكلَّــف عبــد اللــه بــن طاهــر بالإ شــراف علــى
إعــادة بنــاء الــدور المنهــارة و إصلاحهــا ).(٨٣١/٢١٦
وتتحــدث المصــادر عــن تحريــف فــي كتابة من الفسيفســاء
الزرقــاء بقيــت مــن عهــد عبــد الملــك بــن مــروان بانــي
المســجد .فأثنــاء عمليــة الترميــم ُح ِّو َلــت الكتابــة إلــى
اللــون الأرزق الداكــن ،و ُمحـ َـي اســم عبــد الملــك الخليفــة
الأمــوي المذكــور علــى أنــه بانــي المســجد فــي الكتابــة
ــش اســم الخليفــة المأمــون.
فــي الحــزام الأوســط ،ونُ ِق َ
غيــر أن المح ِّرفيــن نس ـوا تغييــر تاريــخ بنــاء المســجد فــي
نهايــة الكتابــة وهــو  ٧٢هجريــة )٦٩١م( ٦٥.وأجــرى
بعضــا مــن الإ صلاحــات فــي كنيســة
بطريــرك القــدس ً
٦٦
القبــر المقــدس فــي خلافــة المأمــون.
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ولــم يــرد فــي المراجــع حــدوث أي تطــورات
ر َّممــت ســيدة أ ُّم الخليفــة المقتــدر باللــه قبــ َة
مهمــة فــي القــدس بعــد خلافــة المأمــون ســوى الصخــرة ،وكســته بالذهــب .و ُيــر َوى أنهــا جعلــت
٦٨
الثــورات التــي حدثــت فــي فلســطين.
أبوا ًبــا خشــبية فاخــرة لجميــع مداخــل المســجد.
ففــي خلافــة المعتصــم ) (٨٤٢-٨٣٣تعرضــت
صــارت القــدس مركـ ًزا علم ًّيــا وثقاف ًّيــا مه ًمــا مــن
القــدس لأضــرار كبيــرة أثنــاء ثــورة أبــو حــرب عهــد الأموييــن أي بعــد القــرن الثانــي الهجــري والقــرن
ُ
تميــم اللخمــي المبرقــع عــام  .٨٤١/٢٢٧و ُيــر َوى الثامــن الميــلادي ،ووصلــت إلــى أوج ازدهارهــا فــي
أن ســبب هــذه الثــورة كان دخــول جنــدي دا َر العهــد العباســي .وتخــرج كثيــر مــن الطلبــة فــي
أبــي حــرب وهــو لــم يكــن فيهــا وتحقيــره لنســاء حلقــات العلــم التــي أُ ِ
نش ـ َئت فــي القــدس علــى يــد
الــدار .فلــم يســتطع أبــو حــرب أن يحتمــل مــا كبــار العلمــاء مثــل الأوزاعــي )ت،(٧٧٤/١٥٧ :
حــدث ،فقتــ َل
الجنــدي وفــ َّر مــن المدينــة إلــى وســفيان الثــوري )ت ،(٧٧٨/١٦١ :والليــث بــن
َ
أرض الأردن ،وهنالــك جمـ َـع أنصــار الأموييــن مــن ســعد )ت .(٧٩١/١٧٥ :وفــي القــرن الثانــي الهجري
الفلاحيــن وثــار علــى العباســيين ،ف ُن ِه َبــت كثيــر
القــدس كبــار الصوفيــة مثــل رابعــة العدويــة
ســكن
َ
َ
مــن معابــد القــدس أو ُخ ِّر َبــت أثنــاء تلــك الثــورة) .ت ،([?] ٨٠١/١٨٥ :وبشــر الحافــي )ت:
وتــركَ أهــ ُل القــدس المدينــ َة خوفًــا مــن الثــوار ،(٨٤١/٢٢٧ .وســري الســقطي )ت.(٨٦٥/٢٥١ :
وكان أبــو حــرب يضــع ُبرق ًعــا علــى وجهــه أثنــاء فقــد لفتــت القــدس أنظــار الصوفيــة بــد ًءا مــن القــرن
وســكن الإ مــا ُم الشــافعي )ت:
ثورتــه ،لذلــك ُســ ِّمي بالمبرقــع .أرســ َل الخليفــة الثانــي الهجــري.
َ
٦٩
القــدس فــي خلافــة المأمــون.
جيشً ــا بقيــادة رجــاء بــن أيــوب الحضــري لقتــال (٨٢٠/٢٠٤
َ
المبرقــع فــي وقــت الحصــاد حيــن عــاد الفلاحــون
كانــت القــدس تعتمــد فــي معيشــتها علــى
إلــى حقولهــم وقَّــل رجــال المبرقــع ،فأســ َر رجــاء
ُ زائريهــا والتجــارة ،فقــد كانــت الأقمشــة اللامعــة
المبر َقـ َـع وأرســله إلــى ســامراء ،فقضــى بذلــك علــى
والثيــاب العســلية اللــون والخيــوط بأنــواع شــتى
٦٧
الثــورة ســنة .٨٤٢/٢٢٧
٧٠
تُص َنــع فــي القــدس وتُ َبــاع.
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٨٢

وﺻﻮل اﻟﱰك إﱃ اﻟﻘﺪس
رومــا ،وذك ـ َر فــي كتابــه عــن الرحلــة معلومـ ٍ
ـات دقيق ـ ًة عــن
بــدأ التــرك يشــغلون مناصــب فــي الدولــة العباســية لا مؤسســات المســيحيين الذيــن كان ـوا يعيشــون فــي القــدس،
ســيما فــي الجيــش مــن عهــد الخليفــة المعتصــم .وصــار وتحــدث عــن حســن العلاقــة بيــن المســلمين والمســيحيين
٧٣
لهــم تأثيــر فــي الإ دارة العباســية التــي كانــت تحــت تأثيــر فــي المدينــة ،وعــن المســتوى العالــي للأمــن هنــاك.
ســكن التــرك فــي
الفــرس ،بعــد قــرن مــن تأسيســها.
َ
حك ـ َم أحمــد بــن طولــون المنطقــة فــي مــدة قصيــرة
ســامراء التــي ُبن َيــت فــي عهــد المعتصــم ،ثــم انتقل ـوا إلــى لشــخصيته القويــة المؤثــرة وقدرتــه العاليــة علــى التنظيــم،
فلســطين والقــدس مــع مــرور الأيــام.
ول َّمــا ضــرب النقــود باســمه ،عزلــه الموفــق ولــي عهــد
دخلــت الخلافــة العباســية مرحلة ركود لأســباب سياســية الخليفــة ،وع َّيــن إســحاق بــن كنــداج ،ولكــن لــم يكــن
واجتماعيــة واقتصاديــة بــد ًءا مــن القــرن التاســع الميــلادي ،لقــرار ولــي العهــد أي تأثيــر .إذ أعلــن ابــن طولــون
وظهــرت فــي المناطــق التــي لــم يســتطع العباســيون الســيطرة
ـرج إلــى الشــام ،وقضــى علــى
اســتقلاله عــن الخلافــة .وخـ َ
عليهــا لترامــي أطرافهــا
ٌ
دويــلات تابعــ ٌة لــلإ دارة العباســية ابــن أماجــور ،وســيط َر علــى القــدس وغيرهــا مــن مــدن
ظاه ـ ًرا ولكنهــا كانــت مســتقلة حقيق ـ ًة .وكانــت مــن أهــم
المنطقــة عــام  ٧٤ .٨٧٨/٢٦٤وبقيــت القــدس تابعــة
هــذه الدويــلات الدولــة الطولونيــة التــي أسســها القائــد
للــدول التــي قامــت فــي مصــر منــذ ذلــك التاريــخ إلــى
التركــي أحمــد بــن طولــون فــي ســبعينيات القــرن التاســع،
احتــلال الصليبيــن ،وكان أكثــر ولاتهــا مــن التــرك.
وكانــت دولــة تركيــة مســتقلة ضمــن الخلافــة العباســية.
وبــدأ ُعــرف دفــن ح ـ َّكام مصــر فــي القــدس مــع حكــم
وكان أماجــور التركــي أول وال تركــي ُع ِّيـ َـن لولايــة الشــام
الطولونييــن ،إضافـ ًة إلــى تأثيــر كتــاب )فضائــل القــدس( الذي
وفلســطين عــام  .٨٧٠/٢٥٦ول َّمــا ثــار والــي العباســيين فــي
ـف فــي تلــك المرحلــة .وكان لاعتقــاد أن البعــث والحشــر
أُلِّـ َ
٧٥
فلســطين عيســى بــن الشــيخ الشــيباني مســتغ ًلا ضعــف إدارة والنشــر ســيكون فــي القــدس تأثيـ ٌر كبيـ ٌر فــي هــذا ال ُعــرف.
ِ
العباســيين وأعلـ َـن اســتقلاله ،أُرســل أماجــور التركــي للقضــاء وبعــد القضــاء علــى الطولونييــن ُح ِمـ َل جثمــان الوالي العباســي
٧٦
عليــه .وكان لوالــي مصــر أحمــد بــن طولــون دو ٌر كبي ـ ٌر فــي عيســى بــن موســى النوشــري مــن مصــر إلــى القــدس.
القضــاء علــى هــذه الثــورة ٧١.وكانــت هــذه الحادثــة ســب ًبا
نســبون إلــى الإ ســماعيلية التــي
ظهــر القرامطــة الذيــن ُي َ
لســيطرة ابــن طولــون علــى فلســطين فيمــا بعــد .ويمكــن
ظهــرت أثنــاء ثــورة الزنــج علــى العباســيين ،وكان ظهــور هــذه
القــول إن القــدس م ـ َّرت بمرحلــة هــدوء آنــذاك .فقــد ذك ـر
َ الجماعــة الضالــة عــام  ٧٧٨٦٩/٢٥٥وكانـوا يصلُّــون ركع َتيــن
بطريــرك القــدس ثيودوســيوس أن المســيحيين عاش ـوا بحريــة
قبــل شــروق الشــمس وركع َتيــن بعــد غروبهــا مســتقبلين
فــي المدينــة ،وبن ـوا معابدهــم وأدوا شــعائر دينهــم مــن غيــر
ـ
الق
ـدس .واعتقــدوا أن الحــج يكــون للقــدس ٧٨.و ُيذ َكــر أن
َ
أي تضييــق مــن الحــكام المســلمين ٧٢.زا َر الراهــب الفرنســي
هجمــات القرامطــة الوحشــية وص َلــت إلــى فلســطين ،ولكــن
القــدس ســنة ٨٧٠م بعــد لقــاء البابــا فــي
برنــار الحكيــم
َ
٧٩
لــم ُيذ َكــر أي شــيء عــن دخولهــم القــدس.
 ٧١اليعقوبي ،التاريخ.٣١٩ -٣١٨ :١ ،
 ٧٤ابن الأثير ،الكامل في التاريخ٣٥٣ ،٦ ،؛ ابن خلدون ،التاريخ ،تحقيق :خليل شحادة) ،بيروت :دار الفكر.٣٩٦ ،(١٩٨٨/١٤٠٨ ،
 ٧٥للاطلاع على أدب كتاب الفضائل وأثره انظر:

Goitein, “Al-Kuds”, EI2, 5: 327.
Goitein, “Al-Kuds”, EI2, 5: 327.

72
73

Duri, “Jerusalem in the Early Islamic Period 7th-11th Centuries AD”, 113-118; Goitein,“Al-Kuds”, EI2, 5: 332-333.

 ٧٦ابن تغري بردي ،النجوم الزاهرة.١٥٦ :٣ ،
 ٧٧للاستزادة انظر:

Hizmetli, “Karmatiler”, 24: 513.

 ٧٨ابن الأثير ،الكامل في التاريخ٤٦٤ :٦ ،؛ أبو الفداء ،المختصر في أخبار البشر) ،مجهول الناشر ،المطبعة الحسينية ،بدون تاريخ(٥٥ :٢ ،؛ الذهبي ،تاريخ الإ سلام ووفيات المشاهير والأعلام،
تحقيق :عمر عبد السلام تدمري ،بيروت) :دار الكتاب العربي٢٣٤ :٢٠ ،(١٩٩٣/١٤١٣ ،؛ ابن خلدون ،التاريخ.٤١٩ ،
Goitein, “Al-Kuds”, EI2, 5: 327.
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قضــى القائــد العباســي محمــد بــن ســليمان
الكاتــب علــى الدولــة الطولونيــة فــي مصــر ،ونُفــي
 ٩٠٥مــن الأســرة الحاكمــة إلــى بغــداد ،و ُه ِد َمــت
مدينــة »القطائــع« .وظــ َّل العباســيون لثلاثيــن ســنة
منشــغلين بمســألة الفاطمييــن والمتمرديــن وانتقــام
الــولاة مــن النــاس حتــى عـ َّم الاســتقرار فــي المنطقــة
بظهــور الإ خشــيديين ســنة ٩٣٥م .فح َكــم التــرك
ـدس للمــرة الثانيــة فــي عهــد الإ خشــيديين .وقــد
القـ َ
القــدس أهميــ ًة خاصــ ًة.
أولــى الإ خشــيديون
َ
ونُ ِقــل جثمــان مؤســس الدولــة الإ خشــيدية
محمــد بــن طغــج إلــى القــدس مــع أنــه توفــي فــي
دمشــق ٨٠.ومــن الذيــن ُدفِن ـوا فــي القــدس الحســن
٨١
أخــو محمــد بــن طغــج ،وولـدَاه أبــو القاســم أنوجــور
وأبــو الحســن علــي ٨٢،والوزيــر المشــهور أبــو المســك
كافــور ٨٤ ٨٣.ولعــ َّل هــؤلاء ُدفِنــوا شــرق المســجد
الأقصــى حيــث مقبــرة الشــهداء اليــوم.
اســتعاد البيزنطيــون قوتهــم فــي مرحلــة ســقوط
الإ خشــيديين وســيطرة الفاطمييــن علــى فلســطين،
وبــدؤوا هجماتهــم علــى العا َلــم الإ ســلامي .تــزوج
نقفــور الثانــي مــن ثيافونــو زوجــة الإ مبراطــور رومانــوس
الثانــي وصعــد إلــى ســدة الحكــم ،فاســتعاد قبــرص من
المســلمين ســنة ٩٦٥م ،وض ـ َّم قيليقيــة إلــى الحكــم
البيزنطــي ،فف ِتـ َـح بذلــك الطريق للبيزنطيين إلى الشــام.
واحتــل جيــش البيزنطييــن مد ًنــا وقلا ًعــا كثيــرة شــمالي
٨٥
ســوريا ،وســيطروا علــى أنطاكيــا عــام ٩٦٩م.
وقــد هلــع أهــل القــدس بعــد ســماعهم بنجاحات
نقفــور العســكرية وقتلــه للمســلمين فــي المــدن التــي
اســتولى عليهــا ،فثــاروا وأخــذوا قس ـ ًما مــن حديقــة
كنيســة القبــر المقــدس حيــث صلَّــى ســيدنا عمــر
بــن الخطــاب وبن ـوا مســجدًا هنــاك .وهــو المســجد
الــذي اشـ ُت ِهر لاح ًقــا باســم »مســجد عمــر« .وكانــت
معــاداة البيزنطييــن وأمــل المســيحيين الأرثوذكــس

بالاحتــلال ســب ًبا لمواجهــات بيــن المســلمين
والمســيحيين فــي المدينــة مــن حيــن لآخــر .وكانــت
ثــورة أهالــي القــدس تكبــت الأرثوذكــس بتحريــض مــن
والــي القــدس البربــري ،وتــؤدي إلــى عمليــات تخريــب
طلــب بطريــرك القــدس
أحيانًــا .وفــي عــام ٩٦٦م
َ
العــون مــن الدولــة فــي مصــر بعــد زيــادة الضرائــب على
المســيحيين .فبعــث وزيــر الإ خشــيديين الأخيــر كافــور
قائـدًا ترك ًّيــا إلــى المدينــة لحمايــة المســيحيين .غير أن
كثيـ ًرا مــن كنائــس المدينــة وعلــى رأســها كنيســة القبــر
المقــدس نُ ِه َبــت وقُ ِتـ َل البطريــرك بتحريــض مــن الوالي.
وذ َك ـ َر المــؤرخ يحيــى بــن ســعيد الأنطاكــي أن هــذه
الأحــداث كانــت بتحريــض مــن اليهــود ،وأن اليهــود
كان لهــم دور أكبــر مــن المســلمين فــي عمليــات
٨٦
النهــب وتخريــب معابــد المســيحيين.

اﻟﻘﺪس ﰲ ﻋﻬﺪ اﻟﻔﺎﻃﻤﻴني
ظهــرت دويــلات جديــدة فــي مناطــق مختلفــة مــن
أرض الإ ســلام المتراميــة الأط ـراف مــع فقــدان الدولــة
العباســية ســيطرتها كما ذكرنا فيما ســبق .ولم يســتطع
العباســيون الحفــاظ علــى ولايــات مهمــة مثــل مصــر
وســوريا وفلســطين أمــام دولــة الفاطمييــن القويــة.

أســس الفاطميــون دولتهــم فــي أفريقيــا علــى يــد
عبيــد اللــه المهــدي عــام  ،٩٠٩/٢٩٧وســيطروا علــى
مصــر مــن عهــد المعــز لديــن اللــه عــام ،٩٧٢/٣٦٢
ـرخا كبيـ ًرا فــي العا َلــم الإ ســلامي.
فكانــت دولتهــم شـ ً
ولــم تكــن ســيطرة الفاطمييــن علــى مصــر تغييـ ًرا فــي
الســلطة فقــط ،بــل كانــت تغييــ ًرا دين ًّيــا وسياســ ًّيا
واجتماع ًّيــا كان لــه عميــق الأثــر في العا َلم الإ ســلامي،
إذ كانــت المــرة الأولــى التــي تكــون فيــه خلافــة شــيعية
٨٧
إلــى جانــب خلافــة ُسـنِّية فــي تاريــخ الإ ســلام.
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٨٤

وكان مــن اليســير علــى الفاطمييــن الســيطرة علــى
فلسطين ٨٨التي تعد امتدا ًدا طبيع ًّيا لمصر بعد قضائهم
على الإخشيديين .وقد حالت سيطر ُة الفاطميين على
فلســطين دون وقــوع المنطقــة التــي كانــت تعيــش فــي
فـراغ فــي الســلطة في يــد البيزنطيين.
زاد البيزنطيون من حملاتهم السياســية والعســكرية
علــى أرض الإســلام فــي تلــك المرحلــة .خلــف يوحنــا
زيمســكي نقفــو َر الثانــي الــذي راح ضحيــة مكيــدة في
بين عا َمي  ٩٧٦ -٩٦٩واســتولى خلال
القصر ،وحك َم َ
هــذه الفتــرة علــى منطقــة الجزيــرة ،ثــم دخــل دمشــق
وبيــروت بعــد ســنة أي ســنة  .٩٧٥وصــار الطريــق إلــى
القــدس ممهــدًا بعــد هــذا التقــدم ،وكان زيمســكي
روحــا صليب َّيــة وكان هدفــه الأخيــر الاســتيلاء
يحمــل ً
علــى القــدس ،ولكنــه لــم يحقِّــق ذلــك لســيطرة
الفاطمييــن علــى فلســطين .وكانــت أخبــار احتمــال
استيلاء زيمسكي على القدس سب ًبا لانتشار شائعة أن
المســيحيين ســيطردون اليهــود مــن القــدس مــرة أخرى.
وتذكــر المصــادر العبريــة أن اليهــود عاشـوا مرحلــة خوف
وهلع من احتمال قتلهم ٨٩.وبعد وفاة زيمســكي تولى
باســيل الثاني الســلطة وكان محار ًبا شــجا ًعا ،ولكنه لم
يحقــق أي تقــدم نحــو الجنــوب ونحــو القــدس ،ولــم
يتجاوز مدينة طرابلس الشام ،وا ْٕن حاولَ التقدم مرتَين.
فق ـ َد باســيل الثانــي الأم ـ َل بالاســتيلاء علــى القــدس،
فاض ُطــر لعقــد اتفــاق مع الدولة الفاطمية لعشــر ســنين.
وبذلــك ضمــن الفاطميون الســيطرة على القــدس طوال
تلــك المــدة ٩٠.ظلــت القــدس علــى الرغم من ســيطرة
الفاطميين عليها تحت تهديد القرامطة الذين يعتقدون
أن المدينــة ِقبلــة و ُيحـ ُّـج إليهــا ،والجرا ِّحييــن بتحريــض
مــن البيزنطيــن .وكان الجراحيــون قبيلــة تحكــم جنــوب
فلسطين ،فتتعاهد مع الفاطميين تارة لمواجهة القرامطة
والحمدانيين حفا ًظا على قوتها ،وحينما تسوء علاقتها
٩١
مع الفاطميين ،لا تتوانى عن الاتفاق مع البيزنطيين.

وكانــت خلافــة الفاطمــي الحاكــم بأمــر اللــه
) (١٠٢١ -٩٩٦مــن أصعــب المراحــل التــي مــ َّرت
بهــا القــدس .فقــد ُعـر َِف الفاطميــون بتســامحهم مــع
غير المســلمين ،إلا أن غير المســلمين عاشـوا مرحلة
صعبــة فــي خلافــة الحاكــم ،وكان الحاكــم يلفــت
الأنظــار بتناقضاتــه وتغييــر أوامــره خــلال مــدة قصيــرة
لضعــف فــي شــخصيته .ولــم يســتطع أهــل الذمــة
الســنَّة أن ينجــوا مــن ضغوطــات الحاكــم
ولا أهــل ُّ
علــى الرغــم مــن التســامح الدينــي الــذي كان موجــو ًدا
فــي تلــك المرحلــة ٩٢.لــم يخ ِّفــف الخليفــة الحاكــم
ضغوطاتــه علــى الذ ِّمييــن طـوال عشــرة أعـوام مــن عــام
١٠٠٤م حتــى ١٠١٤م علــى الرغــم مــن تحذيــرات
الإ مبراطــور البيزنطــي ،وخــلال هــذه المرحلــة الرهيبــة
صــد َرت أوامــر مــن الخليفــة بهدم كثيــر من الكنائس،
ومصــادرة الأمــوال ،وحــرق الصلبــان ،وظلــم أهــل
الذمــة .وفــي إطــار هــذه الأوامــر نُ ِه َبــت كنائس القدس
وعلى رأســها كنيســة القبر المقدس عام ،١٠٠٩/٤٠٠
ثــم أُح ِر َقــت ،وأُكـ ِر َه كثيــر مــن المســيحيين علــى تغيير
السـنَّة بمثــل هــذه
دينهــم .و ُعِ ٩٣ومــل اليهــود والمســلمون ُّ
المعاملة .إلا أن الخليفة أ ِذ َن بإعادة إعمار المعابد
التــي ُخ ِّر َبــت بعــد مــدة ) ٩٤.(١٠٢٠/٤١١وأُعيـ َد بنــاء
كثيــر مــن الكنائــس لا ســيما كنيســة القبــر المقــدس
بدعــم مــن الإ مبراطــور البيزنطــي .ولا بــد هنــا مــن ِذكــر
أن الكنائــس الكبــرى مثــل كنيســة القبــر المقــدس لــم
تُبـ َـن بســهولة .أُعيـ َد بنــاء كنيســة القبــر المقــدس التــي
ُيحـ ُّـج إليهــا وتتســع لثمانيــة آلاف شــخص فــي زمــن
الخليفــة الظاهــر عــام  ،١٠٢٢/٤١٣غيــر أنها اف ُت ِت َحت
٩٥
للعبــادة بعــد أربعيــن ســنة.
دخلــت القــدس فــي حكــم أميــر حلــب صالــح
بــن مــرداس بعــد وفــاة الخليفــة الحاكــم ،غيــر أن
الفاطمييــن اســتعادوا المدينــة عــام  ،١٠٢٩وظلــوا
٩٦
يحكمونهــا حتــى حكمهــا التــرك.
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وقعــت أضـرار كبيــرة فــي القــدس نتيجــة الــزلازل التــي
حدثــت فــي مراحــل مختلفــة أثنــاء الحكــم الفاطمــي،
وكان أول الــزلازل ســنة  .١٠١٥/٤٠٦و ُذ ِكــر أن هــذا
الزل ـزال الــذي كان فــي الصفيحــة العربيــة وقــع بتاريــخ ٤
أيلول/ســبتمبر عــام  .١٠١٥وفــي هــذا الزل ـزال وقعــت قبــة
الصخــرة ،وأصــاب مكــة والمدينــة ضــرر كبيــر ٩٧.غيــر أن
الزل ـزال الــذي كانــت لــه آثــار كبيــرة فــي القــدس وس ـ َّب َب
خســائر ضخمــة كان ســنة  ،١٠٣٣/٤٢٥وحــدث هــذا
الزلـزال فــي صــدع البحــر الميــت وأثَّــر فــي مصــر والشــام.
واســتمرت الهــزات الارتداديــة لثمانيــة أيــام ،فوقــع ضــرر
كبيــر فــي مــدن الرملــة ونابلــس وعســقلان وغــزة والقــدس
وخ ـ ِّر َب جــزء
خاصــة .إذ وقـ َـع ســور مــن أس ـوار القــدسُ ،
كبيــر مــن مح ـراب النبــي داوود .وبعــد ســنة مــن الزل ـزال
أي عــام  ١٠٣٤وقــع جــدار مــن جــدران ملحقــات كنيــس
)المغــارة( اليهــودي أثنــاء اجتمــاع اليهــود فــي عيــد الفصــح
اليهــودي ٩٨.بــدأت الإ دارة الفاطميــة إصــلاح المدينــة
بعــد الزل ـزال بترميــم الســور ،لأن المدينــة كانــت معرضــة
٩٩
دائ ًمــا لنهــب الجراح ِّييــن والقبائــل البدويــة الأخــرى.
و ُذ ِكــ َر اســتعمال حجــارة الكنائــس المهدمــة فــي بنــاء
قســمت الإ دارة الفاطميــة عمــل إصــلاح
الســور .وقــد َّ
ســور المدينــة بيــن الطوائــف الدينيــة فــي القــدس .وعندمــا
وجــد المســيحيون صعوبــة فــي تأميــن نفقــات الترميــم،
فخصــص لهــم
طلبــوا العــون مــن الإ مبراطــور البيزنطــيَّ ،
واردات قبــرص .و ُيذ َكــر منــح حــي المســيحيين اســتقلالية
بعــد اتفــاق بيــن الإ مبراطــور البيزنطــي والإ دارة الفاطميــة
وبنــا ًء علــى طلــب ســابق مــن شــارلمان ١٠٠.وحــدث تغييــر
فــي تخطيــط المدينــة بعــد الترميــم الأخيــر ،إذ بقــي الحــي
اليهــودي وراء الأس ـوار مــن أجــل تضييــق خــط الدفــاع،
ــس لليهــود حــي جديــد فــي الزاويــة الجنوبيــة
لذلــك أُ ِّس َ
الشــرقية مــن القــدس .وظــل اليهــود يقيمــون فــي هــذا
١٠١
الحــي حتــى نفاهــم الصليبيــون مــن المدينــة.

القــدس أثنــاء حكــم
ضــرب زلــزالان بينهمــا عــام
َ
َ
الفاطمييــن وقبــل حكــم التــرك بقليــل ،وكان أولهمــا عــام
 ١٠٦٧/٤٦٠وحــدث »تســونامي« فــي البحــر المتوســط،
ووقعــت أضــرار كبيــرة فــي بانيــاس والرملــة والقــدس.
انهــارت أســوار الرملــة آنــذاك و ُه ِد َمــت بيوتهــا مــا عــدا
بي َتيــن .ومالــت قبــة الصخــرة أو ًلا ،ثــم عــا َدت إلــى مكانهــا
بهــزة ارتداديــة .وتتحــدث المصــادر عــن وفــاة مئــة
شــخص فــي القــدس ١٠٢.أمــا الزل ـزال الآخــر فوقــع عــام
 .١٠٦٩/٤٦٢وحــدث »تســونامي« فــي البحــر المتوســط
كمــا حــدث فــي المــرة الماضيــة ،ووقــع ضــرر كبيــر فــي
الرملــة وجوارهــا وأيلــة والقــدس .وانهــارت أكثــر بيوتهــا،
وانخســفت أيلــة ١٠٣.انهــارت مدينــة الرملــة كام ـ ًلا بتأثيــر
الــزلازل المتلاحقــة ،وهــذا كان ســب ًبا فــي نقــل مركــز
الإ دارة مــن الرملــة إلــى القــدس ١٠٤.و ُي َلاحــظ ازديــاد عــدد
الحجــاج المســيحيين القادميــن مــن أوروبــا إلــى القــدس
فــي تلــك المرحلــة ،و ُيذكَــر قــدوم اثنــي عشــر مســيح ًّيا
مــن ألمانيــا وهولنــدا للحــج فــي القــدس ســنة ١٠٦٥م.
ولــم ُيم َنــع أتبــاع الديانــات والأعـراق الأخــرى مــن القــدوم
إلــى القــدس والســكن فيهــا .وكان مــن الســهل إيجــاد
أي نــوع مــن المنتجــات فــي القــدس علــى الرغــم مــن
١٠٥
الصعوبــات والمشــقات.
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اﻟﻘﺪس

ﺑﺪء ﺣﻜﻢ اﻟﱰك )اﻟﺴﻼﺟﻘﺔ( ﰲ اﻟﻘﺪس
القــدس فــي عهــد الطولونييــن
ح َكــم الــولاة التــرك
َ
والإ خشــيديين تابعيــن للعباســيين ظاهــ ًرا ومســتقلين فعــ ًلا،
وقدَّمـوا خدمــات كبيــرة للمدينــة .و ُع ِّيـ َـن ولاة مــن التــرك أحيا ًنــا
فــي عهــد الفاطمييــن ١٠٨.بنــى الســلاجقة دولتهــم )دولــة
الســلاجقة الكبــرى( فــي خراســان عــام ١٠٤٠م وفتحـوا العـراق
وفــارس فــي مــدة قصيــرة ،وكان لهمــا هدفــان مهمــان :أولهمــا

تقــدم الطــب كثيـ ًرا فــي القــدس فــي عهــد الفاطمييــن،
ففيهــا ظهــر أطبــاء كثــر مثــل محمــد بــن ســعيد التميمــي
)ت :بعــد  .(٩٨٠/٣٧٠و ُبن َيــت أوقــاف كثيــرة مــن أجــل
البيمارستان/المستشــفى الــذي اف ُت ِتـ َـح فــي المدينــة .وكان
العــلاج فــي البيمارســتان مجا ًنــا لأتبــاع الديانــات والأعـراق
المختلفــة .و ُيذ َكــر بنــاء مركــز دعايــة باســم »دار العلــم«
فــي المدينــة بغيــة نشــر الدعــوة الفاطميــة الإ ســماعيلية فــي
أواخــر القــرن الرابــع الهجــري والعاشــر الميــلادي .اســتفاد
التميمــي ممــا يعرفــه الراهــب أنبــا زخريــا بــن ثوابــة فــي
الطــب والأدويــة ،وكان التميمــي عال ًمــا بمختلــف أنــواع
١٠٦
النباتــات التــي تنمــو فــي فلســطين.
97

المدينة التي تتوق إلى السلام

نســبون إلــى القــدس
ومــن العلمــاء المشــهورين الذيــن ُي َ
فــي هــذه المرحلــة ال ُمط َّهــر بــن طاهــر المقدســي )ت :بعــد
 (٩٦٦/٣٥٥وكان مــن الأســماء المهمــة التــي حاولــت التوفيــق
بيــن العقــل والوحــي )أي الفلســفة والديــن( فــي تاريــخ الفكــر
ـبق عصره واهتم بالتاريخ
الإ ســلامي .وكان المقدســي عال ًما سـ َ
والجغرافيــة وتاريــخ الأديــان والمذاهــب والرياضيــات والفلســفة
والــكلام .وقــد وضــع كتــاب )البــدء والتاريــخ( الــذي لــه مكانتــه
حتــى فــي أيامنــا هــذه ،و ُي َعــد مرج ًعــا فــي التاريــخ السياســي
١٠٧
والحضــارة وتاريــخ الأديــان والــكلام والفلســفة الإ ســلامية.

فتــح الأناضــول واتخاذهــا موط ًنــا لهــم ،والآخــر فتــح ســوريا
وفلســطين ومصــر لضمــان الوحــدة السياســية فــي العا َلــم
الإ ســلامي .اســتطاع أتســز ) (١٠٩٢-١٠٧٢أن يفتــح ســوريا
وفلســطين فــي عهــد ملــك شــاه بســبب الصراعــات الداخليــة
والخارجيــة .وتذكــر المراجــع قــدوم قبيلــة مــن التركمــان كانــت
تُسـ َّمى »يافغ َّيــة« أو »نافَك َّيــة« إلى فلســطين واســتيطانهم فيها
عام ١٠٧١م .و ُيذكَر أن الترك آنذاك سـ َّمت هذه القبيلة باســم
»التائهــون أو الهاربــون« أو »اليافغيــة« لأنهــم قدمـوا إلــى منطقــة
مجهولــة .وكان زعمــاء الجماعــات التركمانيــة القادمــة إلــى
المنطقــة هــم »كزلــي« و«أتســز« و«شــوكلي« ١٠٩.وقــد فــرح
الفاطميــون الذيــن لــم يســتطيعوا الســيطرة علــى العــرب بقــدوم
التركمــان إلــى المنطقــة .و ُيذ َكــر أن هــذه القبائــل التركمانيــة
ســكنت طبريــا ومــا حولهــا ،وقــد عمــ َرت فــي مــدة قصيــرة
مدين ـ َة الرملــة التــي لــم تعــد مرك ـ ًزا إداريًّــا لوقــوع ال ـزلازل فيهــا
ولأســباب سياســية أخــرى .وبهــذا تأسســت إمــارة تركمانيــة
١١٠
تابعــة للســلاجقة فــي المنطقــة.
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ـش ملكشــاه أن أتســز لــم يمــت .دافــع تُ ُتــش
وأعل ـ َم تُ ُتـ ُ
وأتســز عــن دمشــق م ًعــا ،ولكــن تُ ُتــش قتـ َل أتســز خن ًقــا بوتــر
القــوس عــام  ١٠٧٩/٤٧١بحجــة أنــه تأخــر فــي اســتقباله وأنــه
ُي ِعـ ُّد مكيــدة مــع أخيــه ضــده ١١٧.قُ ِتــل أتســز بطريقــة مريعــة
ناجحــا اســتطاع أن يفتــح ســوريا وفلســطين
وقــد كان قائ ـدًا ً
فــي مــدة قصيــرة لــم تتجــاوز  ٤أو  ٥ســنوات .ولــم ُيه ِمــل
ـدس بعــد أن صــار حاك ًمــا بعــد أتســز ،فأرســل فرقــة
تُ ُتــش القـ َ
مــن جنــده لفتــح القــدس ،وبذلــك أســس الســلاجقة دولــة
١١٨
واســعة امتــدت مــن كاشــغر حتــى القــدس.

ﻣﺸﻬﺪ راﺋﻊ ﻟﻘﺒﺔ اﻟﺼﺨﺮة داﺧﻞ اﻟﺤﺮم اﻟﴩﻳﻒ

اســتطاعت القبائــل التركمانيــة بعــد أن ســكنت
فلســطين أن تفتــح المــدن التــي يســيطر عليهــا الفاطميــون
فــي المنطقــة .توفــي الزعيــم كزلــي أثنــاء حصــار عــكا
١١١
التــي كانــت بيــد الفاطمييــن ،فخلفــه أتســز بــن أوق.
وأدركَ أتســز صعوبــة حصــار عــكا ،فاتجــه إلــى القــدس
التــي كانــت مركــز فلســطين ومدينــة مهمــة فــي المنطقــة.
وكان والــي المدينــة تركــي الأصــل ،فس ـلَّم المدينــة علــى
شــرط إعطــاء الأمــان لــه ولأســرته وأهــل المدينــة .ففتــح
أتســز المدينــة المقدســة مــن غيــر ســفك للدمــاء .وصــار
ُيدعــى للخليفــة العباســي والســلطان الســلجوقي فــي
الخ َطــب فــي القــدس ) ١١٢.(١٠٧١/٤٦٣وكان ذلــك
ُ
رف ًعــا لشـأن العباســيين والســلاجقة .اتَّبـ َـع أتســز بعــد فتحــه
القــدس سياســ ًة لتحقيــق التــوازن السياســي فــي المدينــة
التــي يســكنها أنــاس مــن أديــان وأع ـراق مختلفــة ،فع َّيــن
يضــا وال ًيــا علــى
مســيح ًّيا يعقوب ًّيــا يقبلــه الفاطميــون أ ً
القــدس بــد ًلا مــن وال مســلم ١١٣.واســتطاع أتســز أن

يســيطر علــى عــكا ويقضــي علــى شــوكلي الــذي تمــرد
عليــه ،ون َّظــم أمــوره الداخليــة ،ثــم اســتولى علــى مــدن
مختلفــة فــي فلســطين ودع ـ َم حكمــه فــي المنطقــة باســم
١١٥
ـب
الســلاجقة .وأراد أتســز أن يفتــح مصــر ،ولكنــه ُغ ِلـ َ
وعــاد عــام ) .(١٠٧٧/٤٦٩واســتغل أهــل القــدس غيــاب
أتســز عــن المدينــة آنــذاك فثــاروا عليــه .وأراد أتســز أن
يســتولي علــى القــدس بإعطــاء أهلهــا الأمــان ،لكــن أهلهــا
رفضـوا ذلــك ،فاســتولى عليهــا هــذه المــرة بقــوة الســلاح،
١١٦
وأعمــ َل الســيف فــي المتمرديــن.
وعندمــا وصــل خبــر هزيمــة أتســز فــي مصــر وفلســطين
إلــى الســطلان الســلجوقي ملكشــاه وعلــى أن أتســز قُ ِتــل،
ع َّيــن الســلطان أخــاه تــاج الدولــة تُ ُتــش وال ًيــا علــى ســوريا
وفلســطين ،وأمــره بفتــح مصــر .و ُيذكَــر أن ملكشــاه قــد
اتخــذ هــذا القـرار علــى الرغــم مــن اعتـراض نظــام الملــك،
خو ًفــا مــن إقامــة أتســز دولــة مســتقلة فــي جنوبــي ســوريا
وفلســطين تنافــس ســلطانه.

Koca, “Büyük Selçuklu Sultanı Meliksâh’ın Suriye, Filistin, Mısır Politikası ve Türkmen Beyi Atsız”, 11.
 Sevim, Suriye ve Filistin Selçukluları Tarihi, (Ankara: Türk Tarih Kurumu,؛، 8: 226خيراتلا يف لماكلا ،ريثألا نبا ؛، 166قشمد خيرات ،يسنالقلا نبا
1989), 65-66; Runciman, Haçlı Seferleri Tarihi, 1: 59.
113
Tetik, 7. Yüzyıldan Haçlı Hakimiyetine Kadar Kudüs Tarihi, 58.
114
Sevim, Ali, Suriye ve Filistin Selçukluları Tarihi, 66; Koca, “Büyük Selçuklu Sultanı Meliksâh’ın Suriye, Filistin, Mısır Politikası ve Türkmen
Beyi Atsız”, 12 vd.
115
Sevim, “Atsız b. Uvak”, 4: 92-93; Koca, “Büyük Selçuklu Sultanı Meliksâh’ın Suriye, Filistin, Mısır Politikası ve Türkmen Beyi Atsız”, 17 vd.; Gül,
11-13. Yüzyıllarda Kudüs, 48.
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Koca, “Büyük Selçuklu Sultanı Meliksâh’ın Suriye, Filistin, Mısır Politikası ve Türkmen Beyi Atsız”, 14, 25.
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ع َّيـ َـن تُ ُتــش أرتــق بــن أكســب وال ًيــا علــى القــدس وأقط َعــه
المدينــة ومــا حولهــا .فب َنــى أرتــق مســجدًا جديـدًا فــي القــدس
ــن فيهــا
عــام  ،١٠٨٢/٤٧٤ولــم يغــادر المدينــة وتوفــي و ُدفِ َ
عــام  .١٠٩١/٤٨٤وبعــد وفاتــه بقيــت القــدس لولدَيــه ســقمان
١١٩
و إيلغــازي ،فحكماهــا عبــر ن َّوابهمــا.
شــهدت القــدس تقد ًمــا علم ًّيــا ملحو ًظــا خــلال ربــع قرن من
حكــم الســلاجقة .وصــارت المدينــة مركـ ًزا فقه ًّيــا مه ًمــا ،وب َنــى
فيهــا الفقيــه الشــافعي نصــر بــن إبراهيــم المقدســي مدرســة نصــر
عــام  .١٠٩٦/٤٩٠وكانــت المدرســة بجانــب بــاب الأســباط.
ومــن فقهــاء الشــافعية الذيــن عاشـوا في تلك المرحلــة أبو الفضل
ـدرس كثيــر مــن الطلبــة فــي حلقــات العلــم
عطــاء المقدســي ،فـ َ
التي كان يقيمها في المسجد الأقصى .و ُبن َيت مدرسة للحنفية
فــي محيــط الحــرم الشـريف .وكان أبــو الفــرج الشــيرازي يــد ِّرس
المذهــب الحنبلــي فــي المدرســة الحنبليــة .ومــن المحدثيــن
الذيــن عاشـوا فــي القــدس فــي تلــك الفتــرة أبــو القاســم مكي بن
عبــد الســلام )ت .(١٠٩٩/٤٩٢ :وكان هــذا العالِــم ُي ِعـ ُّد كتا ًبــا
عــن تاريــخ القــدس إلا أن احتــلال الصليبيين للقدس وقتلهــم إياه
حــال دون إتمــام الكتــاب ١٢٠.ومــن العلمــاء الذيــن ُولِـ ُدوا فــي
القــدس أبــو الفضــل ابــن القيسـراني )ت (١١١٣/٥٠٧ :الــذي
ـب العلــم فــي بلــدان شــتى مــن العا َلم الإ ســلامي ثم عــاد إلى
طلـ َ
القــدس وأقــام فيهــا حلقــات علــم .وكان ابــن القيسـراني عالِ ًمــا
بنســب النبــي وســيرته وأحاديثــه وحاف ًظــا قويًّــا للأحاديــث وصوف ًّيــا
١٢١
يقـدِّم العلــم والحديــث علــى كل شــيء.

وقــد ق ـ ِدم إلــى القــدس آنــذاك علمــاء كثــر مــن بلــدان
إســلامية مختلفــة ،منهــم أبــو الفــرج الشــيرازي )(١٠٩٣/٤٨٦
الــذي ذكرنــاه وهــو الــذي جــاء بالمذهــب الحنبلــي إلــى
المدينــة ،ومنهــم الإ مــام الغزالــي )ت (١١١١/٥٠٥ :الــذي
كتــب )الرســالة القدســية( فــي الحــرم الشــريف ،ومنهــم
َ
الفقيــه الأندلســي أبــو بكــر الطرطوشــي ) (١٠٩١/٤٨٤وبقــي
فيهــا ثــلاث ســنوات ود َّرس الفق ـ َه فــي المســجد الأقصــى.
وفــي الســنة التــي ق ـ ِدم فيهــا الطرطوشــي ) (١٠٩١/٤٨٤إلــى
القــدس انطلـ َـق ابــن العربــي )ت (١١٤٨/٥٤٣ :مــن الأندلس
وجــاء إلــى القــدس ود َّر َس فيهــا .وكان فــي القــدس آنــذاك
كثيــر مــن العلمــاء قدم ـوا مــن مناطــق مختلفــة مــن العا َلــم
الإ ســلامي الــذي كان ممت ـدًا مــن خراســان إلــى الأندلــس.
وكانــت تُجـ َرى مناظـرات ومناقشــات بيــن علمــاء مــن مذاهب
وطوائــف إســلامية وأتبــاع الديانــات الأخــرى ،وكانــت
القــدس مركـ ًزا لمذاهــب مــن غيــر أهــل الســنة والجماعــة مثــل
١٢٢
المعتزلــة والكراميــة والمشــ ِّبهة.
دب ن ـزاع علــى الحكــم بيــن أف ـراد الأســرة الســلجوقية
َّ
وكثــرت أنشــطة البيزنطييــن فــي القــدس ،فاســتغل الفاطميــون
ذلــك واســتولوا علــى القــدس مــرة أخــرى .حاص ـ َر الجيــش
القــدس
الفاطمــي بقيــادة الأفضــل أميــر الجيــوش مدينــ َة
َ
لأربعيــن يو ًمــا ،ثــم اســتولى عليهــا عــام  .١٠٩٨/٤٩١ولــم
يبـ َـق الأفض ـ ُل فــي المدينــة ،بــل تــرك فيهــا حاميــة صغيــرة
١٢٣
ورجــع إلــى مصــر.

وكان العا َلــم الإ ســلامي فــي تلــك المرحلــة فــي أســوء
مراحلــه ،إذ كان فيــه ص ـراع علــى الحكــم ،ومنافســة بيــن
الأمـراء ،وخــلاف فــي المذاهــب والطــرق ،فــكان كل ذلــك
فرصــ ًة لا تُعــ َّوض للصليب ِّيــن .وكان الصليب ُّيــون يذكــون نــار
الفتنــة فــي العا َلــم الإ ســلامي ،واســتطاعوا أخي ًرا بعد الاســتيلاء
علــى أنطاكيــا أن يســتولوا علــى القــدس وذلــك فــي  ١٥تمــوز/
يوليــو مــن عــام ١٠٩٩م.

 ١١٧الذهبي ،العبر في خبر من غبر) ،بيروت :دار الكتب العلمية ،بلا تاريخ(٣٢٩ :٢ ،؛ ابن خلدون ،التاريخ.٨٣ ،
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اﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ابــن الأثيــر ،أبــو الحســن علــي بــن أبــي الكــرم محمــد بــن محمــد الشــيباني الجــزري .أســد الغابــة فــي معرفــة الصحابــة .تحقيــق :علــي
محمــد معــوض -عــادل أحمــد عبــد الموجــود ٨ .مجلــدات .مجهــول الناشــر :دار الكتــب العلميــة.١٩٩٤/١٤١٥ ،

ابــن الأثيــر ،أبــو الحســن علــي بــن أبــي الكــرم محمــد بــن محمــد الشــيباني الجــزري .الكامــل فــي التاريــخ .تحقيــق :عمــر عبــد الســلام
تدمــري .١٠ -١ .بيــروت :دار الكتــب العربيــة.١٩٩٧/١٤١٧ ،

ابــن الجــوزي ،أبــو الفــرج جمــال الديــن عبــد الرحمــن بــن علــي بــن محمــد ابــن الجــوزي .المنتظــم فــي تاريــخ الملــوك والأمــم،
تحقيــق :محمــد عبــد القــادر عطــا -مصطفــى عبــد القــادر عطــا ١٩ .مجل ـدًا) .بيــروت :دار الكتــب العلميــة.(١٩٩٢/١٤١٢ ،

ابــن الفقيــه ،أبــو عبــد اللــه أحمــد بــن محمــد بــن إســحاق الهمدانــي .البلــدان .تحقيــق :يوســف الهــادي .بيــروت :عالــم الكتــب،
.١٩٩٦/١٤١٦
ابن القلانسي ،حمزة بن أسعد بن علي التميمي .تاريخ دمشق ،تحقيق :سهيل زكار .دمشق :دار حسان.١٩٨٣/١٤٠٣ ،

ابــن تغــري بــردي ،أبــو المحاســن يوســف بــن تغــري بــردي بــن عبــد اللــه .النجــوم الزاهــرة فــي ملــوك مصــر والقاهــرة ١٦ .مجل ـدًا.
مصــر :وزارة الثقافــة والإ رشــاد القومــي ،دار الكتــب ،بــدون تاريــخ.
ابن خرداذبة ،أبو القاسم عبيد الله بن عبد الله .المسالك والممالك .بيروت :دار صادر.١٨٨٩/١٣٠٧ ،

ابــن خلــدون ،أبــو زيــد عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن محمــد بــن خلــدون .التاريــخ .تحقيق:خليــل شــحادة .بيــروت :دار الفكــر،
.١٩٨٨/١٤٠٨

ابــن خلــكان ،أبــو العبــاس أحمــد بــن محمــد بــن إبراهيــم بــن أبــي بكــر بــن خلــكان الأربيلــي .وفيــات الأعيــان وأنبــاء أبنــاء الزمــان.
تحقيــق :إحســان عبــاس ٧ .مجلــدات .بيــروت :دار صــادر.(٧ ،٥) ١٩٩٤/١٤١٥ ،(٤) ١٩٧١/١٣٩١ ،(٦ ،٣-١) ١٩٠٠/١٣١٨ ،
ابن راهب ،أبو شاكر بطرس بن أبي الكرم .تاريخ .تحقيق :لويس شيخو اليسوعي .بيروت.١٩٠٣ ،

البلاذري ،أحمد بن يحيى بن جابر بن داوود .فتوح البلدان .بيروت :دار مكتبة الهلال.١٩٨٨ ،

الديــار بكــري ،حســين بــن محمــد بــن الحســن .تاريــخ الخميــس فــي أحـوال أنفــس النفيــس .مجلــدان .بيــروت :دار صــادر ،بــدون
تاريــخ.

الذهبــي ،شــمس الديــن أبــو عبــد اللــه محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان بــن قايمــاز .العبــر فــي خبــر مــن غبــر ٤ .مجلــدات .بيــروت:
دار الكتــب العلميــة ،بــلا تاريــخ.

الذهبــي ،شــمس الديــن أبــو عبــد اللــه محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان بــن قايمــاز .تاريــخ الإ ســلام ووفيــات المشــاهير والأعــلام.
تحقيــق :بشــار ع ـواد معــروف ١٥ .مجل ـدًا .علولــي ٢٠٠٣؛ تحقيــق :عمــر عبــد الســلام تدمــري ٥٢ .مجل ـدًا .بيــروت :دار الكتــب
العربيــة.١٩٩٣/١٤١٣ ،

الطبرانــي ،أبــو القاســم ســليمان بــن أحمــد بــن أيــوب الشــامي .مســند الشــاميين -الطبرانــي .تحقيــق :حمــدي بــن عبــد المجيــد
الســلفي ٤ .مجلــدات .بيــروت :مؤسســة الرســالة.١٩٨٤/١٤٠٥ ،

العســقلاني ،أبــو الفضــل أحمــد بــن علــي بــن محمــد بــن أحمــد بــن حجــر العســقلاني .لســان الميـزان .تحقيــق :عبــد الفتــاح أبــو
غــدة ١٠ .مجلــدات .دار البشــائر الإ ســلامية.٢٠٠٢/١٤٢٣ ،

العليمــي ،أبــو اليمــن مجيــر الديــن عبــد الرحمــن .الأنــس الجليــل بتاريــخ القــدس والخليــل .تحقيــق :عدنــان يونــس -عبــد المجيــد
نباتــة .مجلــدان .عمــان :مكتبــة دنديــس.١٩٩٩/١٤٢٠ ،

القلقشــندي ،أبــو العبــاس أحمــد بــن علــي .مآثــر الإ نافــة فــي معالــم الخلافــة .تحقيــق :عبــد الســتار أحمــد ف ـراج ١٣ .مجل ـدًا.
الكويــت :مطبعــة حكومــة الكويــت.١٩٨٥ ،

الكنــدي ،أبــو عمــر محمــد بــن يوســف .كتــاب الــولاة وكتــاب القضــاة .تحقيــق :محمــد حســن محمــد حســن إســماعيل -أحمــد
فريــد المزيــدي ،بيــروت :دار الكتــب العلميــة.٢٠٠٣/١٤٢٤ ،
المســعودي ،أبــو الحســن علــي بــن الحســين بــن علــي .مــروج الذهــب ومعــادن الجوهــر .تحقيــق :أســعد داغــر ٤ .مجلــدات .قــم:
دار الحجــر ،بــدون تاريــخ.

ابــن عســاكر ،أبــو القاســم ثقــة الديــن علــي بــن حســن بــن هبــة اللــه بــن عســاكر .تاريــخ مدينــة دمشــق .تحقيــق :عمــرو بــن غرامــة
العمــروي ٨٠ ،مجل ـدًا .مجهــول الناشــر :دار الفكــر.١٩٩٥/١٤١٥ ،

المقدســي ،أبــو عبــد اللــه شــمس الديــن محمــد بــن أحمــد بــن أبــي بكــر البشــاري .أحســن التقاســيم فــي معرفــة الأقاليــم .بيــروت:
دار صــادر.١٩٩١/١٤١١ ،

ابــن منــده ،أبــو عبــد اللــه محمــد بــن إســحاق بــن محمــد بــن يحيــى .معرفــة الصحابــة .مجهــول الناشــر :مطبعــة جامعــة الإ مــارات
العربيــة المتحــدة.٢٠٠٥/١٤٢٦ ،

المقريــزي ،أبــو العبــاس أحمــد بــن علــي بــن عبــد القــادر الحســيني المقريــزي .الســلوك لمعرفــة دول الملــوك .تحقيــق :محمــد عبــد
القــادر عطــا ٨ .مجلــدات .بيــروت :دار الكتــب العلميــة.١٩٩٧/١٤١٨ ،

ابــن كثيــر ،أبــو الفــداء إســماعيل بــن عمــر بــن كثيــر القرشــي الدمشــقي .البدايــة والنهايــة ١٥ .مجل ـدًا ،دار إحيــاء الت ـراث العربــي،
١٩٨٦/١٤٠٧؛ تحقيــق :علــي شــيري.١٩٨٨/١٤٠٨ ،

ابــن منظــور ،أبــو الفضــل محمــد بــن مكــرم بــن علــي جمــال الديــن بــن منظــور الرويفعــي .مختصــر تاريــخ دمشــق .تحقيــق :روحيــة
النحــاس -ريــاض عبــد الحميــد مـراد -محمــد معطــي ٢٩ .مجلـدًا .دمشــق :دار الفكــر.١٩٨٤/١٤٠٢ ،
أبــو الفــداء ،عمــاد الديــن إســماعيل بــن علــي بــن محمــد .المختصــر فــي أخبــار البشــر ٤ .مجلــدات .مجهــول الناشــر :المكتبــة
الحســينية ،بــدون تاريــخ.
إسكندر ،ميخائيل مكسي .القدس عبر التاريخ .القاهرة.١٩٧٢ ،

البــلاذري ،أحمــد بــن يحيــى بــن جابــر بــن داوود .أنســاب الأش ـراف .تحقيــق :ســهيل زكار -ريــاض الزركلــي .بيــروت :دار الفكــر،
.١٩٩٦/١٤١٧
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المقدســي ،شــهاب الديــن أبــو محمــد بــن تميــم .مثيــر الغـرام إلــى زيــارة القــدس والشــام .تحقيــق :أحمــد الخطيمــي .بيــروت :دار
الجيــل.١٩٩٤ ،

المقريــزي ،أبــو العبــاس أحمــد بــن علــي بــن عبــد القــادر الحســيني المقريــزي .المواعــظ والاعتبــار بذكــر الخطــط والآثــار٤ .
مجلــدات .بيــروت :دار الكتــب العلميــة.١٤١٨ ،
اليعقوبي ،أحمد بن إسحاق بن جعفر بن وهب بن واضح .البلدان .بيروت :دار الكتب العلمية.١٤٢٢ ،

اليعقوبي ،أحمد بن إسحاق بن جعفر بن وهب بن واضح .التاريخ .مجلدان .مجهول الناشر .بدون تاريخ.

جمعة الأشقر ،أسامة .مدينة بيت المقدس في القرن الإ سلامي الأول .دمشق :مؤسسة فلسطين للثقافة.٢٠٢١ ،

خليفــة بــن خيــاط ،أبــو عمــرو خليفــة بــن خيــاط بــن خليفــة العصفــري .تاريــخ خليفــة بــن خيــاط .تحقيــق :ســهيل زكار ،بيــروت:
دار الفكــر.١٩٩٣ ،
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اﻟﻘﺪس ﻓﻲ ﻋﻬﺪ اﻟﺼﻠﻴﺒﻴِّﻴﻦ
* أﻟﺪار ﺣﺴﻦ أوﻏﻠﻮ
اســتولى المســيحيون بقيــادة الكنيســة الكاثوليكيــة علــى
الشــرق الأوســط فــي نهايــة القــرن الحــادي عشــر ،وتحركــت
جيوشــهم لاســتعادة القــدس ومــا حولهــا مــن المســلمين.
وقــد ُع ِرفَــت هــذه الحمــلات العســكرية باســم الحمــلات
الصليبيــة .وكانــت هــذه الحمــلات حمــلات احتــلال
عــي أنهــا لمســاندة المســيحيين
ولغايــات اقتصاديــة و ا ْٕن ا ُّد َ
فــي الشــرق ،وحماي ـ ِة الأماكــن المقدســة وطــرق الحــج مــن
المســلمين .وقــد تضــرر المســيحيون غيــر الكاثوليــك مثــل
١
المســلمين مــن هــذه الحمــلات الصليبيــة.
ـب البابــا
دبَّــت الحماســة فــي قلــوب النــاس بعــد أن خطـ َ
أوربانــوس الثانــي خطبــة عصمــاء فــي مجمــع كليرمــون عــام
١٠٩٥م .فانطلــق الفرســان النبــلاء والمســيحيون الفقـراء رغبـ ًة
فــي اغتنــام مــا فــي الشــرق مــن ثــراء .وخرجــت وحــدات
الجيــش غيــر المنظــم عــام ١٠٩٦م .وكان ذلــك التاريــخ بدايــة
الحمــلات الصليبيــة .أخفقــت هــذه الوحــدات فــي بلــوغ
غايتهــا ،ولكــن الحمــلات التــي بــدأت بعــد عــام مــن ذلــك
م َّكنــت المســيحيين مــن الاســتيلاء علــى أراض فــي الشــرق
الأوســط ،فأقامـوا فيهــا دو ًلا .وكانــت نتيجــة هــذه الحمــلات
إقامــة ممالــك فــي الرهــا )أورفــا( وأنطاكيــا والقــدس وطرابلــس.
وظـ َّل الصليبيــون يســيطرون علــى مناطــق فــي الشــرق الأوســط
٢
حتــى ســقوط آخــر معاقلهــم فــي عــكا عــام ١٢٩١م.
انطلــق الصليب ُّيــون عــام ١٠٩٨م مــن أنطاكيــا بغيــة
الاســتيلاء علــى القــدس ،فســاروا نحــو الجنــوب علــى
س ـواحل البحــر المتوســط ،ونهب ـوا المــدن التــي كانــت علــى
طريقهــم .وعندمــا وصل ـوا إلــى جبــل النبــي صموئيــل قــرب
القــدس فــي الســابع مــن حزيران/يونيــو ،شــاهدوا القــدس مــن
هنــاك .كانــت القــدس آنــذاك بيــد الفاطميين يحكمهــا الوالي
الفاطمــي افتخــار الدولــة الــذي كان معــه ألــف مــن عســكره.
رفــض المســلمون تســليم القــدس للصليبييــن ،فدافعـوا عنهــا

مــع العســكر .رد َم المســلمون مصــادر الميــاه التــي كانــت
خــارج ســور المدينــة وأتلف ـوا كل شــيء يمكــن أن يســتعمله
الصليبيــون أثنــاء هجموهــم ،كــي يترك ـوا الجيــش الصليبــي
بــلا مــاء ،فيصعــب عليهــم حصــار المدينــة .وكان علــى رأس
الجيــش الصليبــي الــذي يهاجــم القــدس قائــد اســمه ريمــون
الرابــع دو ســان جيــل .وكان تحــت أمــره عشــرون ألــف
جنــدي ومثلهــم مــن المســيحيين الذيــن شــاركوا فــي الجيــش
مــن أجــل الحــج .ولــم يتراجــع الصليبيــون عن حصــار المدينة
علــى الرغــم مــن مقاومــة المســلمين .دام الحصــار لخمســة
أســابيع ،وأخفقــت جميــع محــاولات الصليبيــن فــي الهجــوم.
وكان الصليبيــون يســتمدون الطعــام ومــا يلزمهــم للهجــوم
مــن ســفين َتين مــن جنــوة وأربــع ســفن إنكليزيــة راســية فــي
مينــاء يافــا .أراد أهــل جنــوة أن يشــاركوا فــي الهجــوم علــى
القــدس ،فراحـوا يفكــون ســفين َتيهم ،وينقلــون أخشــابهما إلــى
برجيــن منهــا واســتعملوهما للاقتـراب
القــدس ،وهنــاك صنعـوا َ
مــن الأس ـوار .بــدأ هجــوم الصليبييــن علــى القــدس فــي ١٣
و ١٤مــن تموز/يوليــو ،واســتطاعوا فــي  ١٥تموز/يوليــو مــن
عــام  ١٠٩٩أن يدخل ـوا القــدس .فــي البدايــة دخــل فارســان
مــن فرقــة جودفــري دوق اللوريــن الســفلى وحاكــم بولــون
مــن البــاب الشــمالي الشــرقي ،ثــم جــاو َز جودفــري وأخــوه
القائــد يوســتاس والقائــد تانكــرد وجنــوده الأســوا َر ودخلــوا
المدينــة مــن قــرب بوابــة الزهــر فــي ســاعة الظهيــرة .ولمــا فتـ َـح
جنــود ريمــون الرابــع الــذي كان يقــود وحــدات الجيــش فــي
ـاب دمشــق ،دخــل الجيــش المدينــة.
الجانــب الجنوبــي بـ َ
فلجـأ أهــل المدينــة المســلمون إلــى الحــرم الشــريف .فهجــم
الجنــود بقيــادة تانكــرد علــى الحــرم الشــريف ونهبـوا مــا فيــه،
ورفع ـوا رايــة الصليبييــن فــوق قبــة الصخــرة .لج ـأ الوالــي إلــى
بــرج داوود وقــاوم الصليبييــن منهــا ،فحاصــر ريمــون الرابــع
ـرج ووعـ َد الوالــي بخروجــه مــع جيشــه ســال ًما مــن المدينــة،
البـ َ
٣
فاستســلم الوالــي وخــرج مــن القــدس مــع جيشــه.

* الأستاذ المساعد د .ألدار حسن أوغلو عضو في الهيئة التدريسية في قسم علوم الدين في كلية العلوم الإ سلامية بجامعة كاتب شلبي.
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المدينة التي تتوق إلى السلام

سـ َ
ـفك الصليبيــون دمــاء أهــل القــدس حتــى صــارت أنهــار
مــن الــدم تجــري علــى أرض المدينــة .ولــم تشــهد القــدس
فــي تاريخهــا وحشــية أشــد مــن هــذه الوحشــية التــي اســتمرت
حتــى ظهــر اليــوم التالــي مــن الاســتيلاء علــى المدينــة.

وتذكــر المراجــع أن الصليبييــن لــم يرأفــوا بالنســاء
والشــيوخ والصغــار ،ولــم يرحم ـوا حتــى المســلمين الذيــن
احتمـوا فــي الحــرم الشــريف ،فقتلـوا فــي يو َميــن أكثــر مــن
ســبعين ألــف مــن أهــل القــدس مــن غيــر اســتثناء ،حتــى لم
يبـ َـق فــي المدينــة حـ ٌّـي مــن أهلهــا .وكان مــن بيــن القتلــى
دراويــش قدمــوا للاعتــزال فــي المدينــة وليــس لهــم مــن
الدنيــا أي مطلــب أو غايــة .ويذكــر بعــض مــن المؤرخيــن
أن الصليبييــن قتلــوا حتــى المســيحيين غيــر الكاثوليــك
مــن أهــل القــدس .و ُذ ِك ـ َرت فــي كتــاب )أفعــال الفرنجــة
والحجــاج الآخــرون إلــى القــدس( لمؤلــف مجهــول
المجــاز ُر التــي ارت ُِك َبــت فــي القــدس ،وأن الدمــاء فــي
٤
أزقــة القــدس كانــت تســيل حتــى غطــت أقــدام الجنــود.
وأيَّــد المــؤرخ الصليبــي فولكيريــوس الــذي دخــل القــدس
مــع الجيــش مــا ُذ ِك ـ َر فــي الكتــاب ،وتحــدث عــن ب ْق ـ ِر
بطــون القتلــى اعتقــا ًدا بأنهــم قــد بلعـوا الذهــب ٥.ونُ ِه َبــت
مســاجد المدينــة ومدارســها وبيوتهــا وحوانيتهــا وتقاســمها
الصليبيــون غنيمــ ًة بينهــم .وكان مبــدأ تقاســم الغنائــم
أن ُيع َطــى كل واحــد مــا نالــه ،لذلــك كان الصليبيــون
ينهبــون كل شــيء بصــورة لا تخطــر علــى بــال ٦.وقــد
ذكــ َر المــؤرخ الصليبــي القســيس ريمــون داجيــل مظالــم
الصليبييــن فــي القــدس مفتخــ ًرا بهــا فــي كتابــه )تاريــخ
٧
الفرنجــة غــزاة بيــت المقــدس(.

نهــب الصليبييــن للقــدس ،إذ أُ ت ِلفَــت الأشــياء
القيمــة فــي المســجد الأقصــى وقبــة الصخــرة أ و
ُســ ِرقَت .أ مــا قبــة الصخــرة فلــم يتغيــر شــيء فــي
شــكلها ،فقــد جعلهــا الصليبيــون كنيســة ســموها
ــع صليــب فــوق القبــة
»معبــد الــرب« ،و ُو ِض َ
وأ يقونــات داخلهــا ،و ُغ ِّطيــت الصخــرة بالرخــام.

وح ـ َّول الصليبيــون المســجد الأقصــى إلــى قصــر وس ـ َّموه
عطي المســجد الأقصى لفرقة فرســان
»معبد ســليمان« .ثم أُ َ
المعبــد ،فجعلــوه مســتود ًعا للطعــام ،وح َّول ـوا مســجد مــروان
لحظيــرة للأحصنــة .وح ِّولت مســاجد المســلمين الذيــن ُم ِنعوا
مــن الإ قامــة فــي المدينــة إلــى كنائــس أو اسـ ُتع ِم َلت لأغـراض
أخــرى .وحافظــت القــدس التــي ُبن َيــت فيهــا كنائــس جديــدة
٨
علــى شــكلها القديــم ،ولكنهــا تحولــت إلى مدينة مســيحية.

حــاول المســلمون اســتعادة القــدس ،فج َّهــز الوزيــر
الفاطمــي الأفضــل جيشً ــا .وشــاركَ فــي هذا الجيش مســلمون
مــن دول مســلمة أخــرى ،وانطلق ـوا نحــو القــدس ،ووصل ـوا
إلــى الرملــة .وتذكــر بعــض المصــادر أن عــدد الجيــش كان
عشــرين أل ًفــا ،وتذكــر مصــادر أخــرى أن العــدد كان خمســين
أل ًفــا .أرســل الفاطميــون رســو ًلا إلــى القــدس فــي الخامــس
مــن آب/أغســطس لتســليم المدينــة ِســل ًما ،إلا أن جودفــري
الــذي صــار حاك ًمــا للقــدس رفــض هــذا الطلــب ،وهاجــم
الجيــش الصليبــي قلعــة عســقلان التــي كانــت مقــر جيــش
ـب المســلمون الذيــن لــم يكونـوا مســتعدين
المســلمين ،ف ُغ ِلـ َ
٩
لهــذه المعركــة ،وبقيــت القــدس بيــد الصليبييــن.

أ َّســس الصليبيــون المملكــة اللاتينيــة فــي القــدس،
وحكمهــا مســيحيون أوروبيــون كاثوليــك ،وكانــت الممالــك
المســيحية الأخــرى فــي المنطقــة تابعــة لهــا حتــى فتــح
صــلاح الديــن الأيوبــي القــدس عــام ١١٨٧م .وأرادت البابويــة
أن تقيــم نظا ًمــا ثيوقراط ًّيــا فــي المدينــة ،ولكــن الظــروف لــم
تســمح لهــا بذلــك .وكان أول َمــن حك ـ َم القــدس جودفــري
الــذي كان جنــوده أول َمــن دخل ـوا المدينــة .وكان جودفــري
متدي ًنــا ولــم ُيل َّقــب بلقــب »ملــك« تواض ًعــا منــه ،واكتفــى
بتلقيــب نفســه بلقــب »حامــي القبــر المقــدس« .وبعــد ســنة
تُوفــي جودفــري ،فخلفــه شــقيقه بالدويــن الأول كونــت الرهــا
) ،(١١١٨-١١٠٠الــذي حمـ َل لقــب »ملــك« علــى عكــس
أخيــه .ولــم يرغــب بالدويــن بمعــاداة رجــال الديــن الكاثوليــك
فــي القــدس ،ف ُتــ ِّو َج فــي بيــت لحــم ،وصــار ذلــك ُعرفًــا
للملــوك الذيــن جــاؤوا مــن بعــده .ع َّيــن الجيــش الصليبــي
الــذي اســتولى علــى القــدس القســيس أرنــول بطريــركًا
للقــدس .وكان أرنــول هــذا كاثوليك ًّيــا متعص ًبــا ،فأســاء معاملــة
المذاهــب المســيحية الأخــرى ،وطــرد قساوســتها مــن كنيســة
يــرض البابــا بتعييــن أرنــول مــن غيــر
القبــر المقــدس .لــم َ
استشــارته ،فع َّيــن فــي أواخــر عــام  ١٠٩٩ديمبــارت أســقف
بيســا بطريــركًا للقــدس.

تأ ثــرت العمــارة والآثــار الفنيــة الإ ســلامية مــن
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عانــى أتبــاع المذاهــب المســيحية الأخــرى كثي ـ ًرا فــي
القــدس أثنــاء حكــم الكاثوليــك ،وضــاق ســكان المدينــة
ذر ًعــا بظلــم المســيحيين ،وتمن ـوا عــودة حكــم المســلمين.
وكان الذيــن أحســنوا التفاهــم مــع الصليبييــن مــن ســكان
المدينــة المســيحيين هــم الأرمــن .فاســتفادوا مــن ممي ـزات
كثيــرة لــم يســتفد منهــا المســيحيون الآخــرون لأنهــم أعان ـوا
الصليبييــن فــي الاســتيلاء علــى المدينــة .وكان المذهــب
الدينــي الرســمي فــي القــدس فــي عهــد الصليبييــن المذهــب
الكاثوليكــي ،واللغــة الرســمية اللاتينيــة .وكان الملــك الــذي
يســتلم العــرش بالوراثــة مســؤو ًلا أمــام الديـوان الأعلــى المكـ َّون
مــن النبــلاء .وكان الدي ـوان الأعلــى يختــار الملــك الجديــد
ثــم يطلــب موافقــة البابــا .فــكان ذلــك ِ
عام ـ ًلا يمنــع ادعــاء
َم ِلـ ِ
ـك القــدس تفوقــه علــى البابــا لأنــه يحكمــه القــدس ،و ا ْٕن
لــم يجعــل هــذا الأمــر للبابــا ســيطر ًة علــى ملــك القــدس.
وكان القساوســة يختــارون بطريــرك القــدس ،ثــم يبــدأ عملــه
بعــد موافقــة الملــك .وكان ُيرا َعــى عــدم اعتـراض البابــا علــى
البطريــرك كــي لا تحــدث مشــكلة فــي الإ دارة.
كان جيــش مملكــة بيــت المقــدس يتكـ َّون مــن البارونــات

اﻟﻘﺪس

والنبــلاء والفرســان وفرســان المعبــد ورجــال الديــن والجنــود
وكان المســيحيون الذيــن يــزورون المدينــة دائ ًمــا يشــاركون فــي
هــذا الجيــش .وكانــت مســؤولية تلبيــة حاجات الجيــش لا تقع
يضــا .ولم
علــى كاهــل الملــك فقــط بــل على كاهل الكنيســة أ ً
تكــن للمملكــة قــوة بحريــة مــع أنهــا كانــت قريبــة مــن البحــر،
فــكان الأســطول البحــري لممالــك إيطاليــا تســد هــذا الفـراغ.
أُ ِّس َســت جماعــات دينيــة عســكرية جديــدة فــي مملكــة بيــت
المقــدس أو تح َّولــت بعــض الجماعــات الدينيــة إلــى فــرق
عســكرية ،فجماعــة فرســان المعبــد مثـ ًلا نشـأت فــي القــدس،
وتحولــت جماعــة الإ ســبتارية التــي نش ـأت لخدمــة المرضــى
مــن الحجــاج إلــى فرقــة عســكرية .وتتطــورت هــذه الجماعــات
الدينيــة العســكرية مــع مــرور الوقــت ،وصــارت تشــغل مناصــب
مهمــة فــي الجيــش .وكان الح ـ َّكام والإ درايــون يراعــون الــزواج
مــن الفرنجــة أو البيزنطييــن أو الأرمــن أو القادميــن مــن الغــرب
فقــط ،أمــا الصليبيــون الآخــرون فكان ـوا يتزوجــون مــن ســكان
القــدس المســيحيين ،وبذلــك تبنَّــت المملكــة المميــزات
الثقافيــة للمنطقــة .وقــد تأثــر الصليبيــون ب َمــن خالطوهــم مــن
١٠
المســيحيين المحل ِّييــن فــي جميع المجــالات.
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اﻟﻘﺪس ﻓﻲ ﻋﻬﺪ ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ اﻷﻳﻮﺑﻲ واﻷﻳﻮﺑﻴﻴﻦ
* زﻳﺎ ﺑﻮﻻت

ﻋﻬﺪ ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ اﻷﻳﻮيب
ظلــت القــدس قبلــة الإ ســلام الأولــى تحــت حكــم
المســلمين مــن عــام ٨هـــ٦٣٧/م حتــى تاريــخ  ١٥تمــوز/
يوليــو عــام  .١٠٩٩وعــاش ســكان المدينــة نحـ ًوا مــن ٤٦٢
عا ًمــا بيــن َ
التاريخيــن فــي ســكينة وأمــان باســثتناء
هذيــن
َ
بعــض مــن المراحــل .غيــر أن الأحـوال تبدلــت مــع وصــول
الصليبييــن إلــى المنطقــة عــام ١٠٩٨م .إذ دخــل الصليبيــون
القــدس بتاريــخ  ١٥تموز/يوليــو عــام  ١٠٩٩فأعملـوا الســيف
فــي أهلهــا ،ولــم يخــرج مــن المدينة حـ ٌّـي إلا الوالي الفاطمي
افتخــار الدولــة مــع حاشــيته .واســتطاع هــذا الوالــي أن ينقــذ
حياتــه بعــد تســليمه بــرج داوود .وبعــد أن قتــل الصليبيــون
أهــل القــدس واحتلــوا المدينــة ،ح َّولــوا المبانــي داخــل
أســوار المســجد الأقصــى إلــى كنائــس ومراكــز لــلإ دارة،
واســتعملوا فيهــا مــا لا يليــق بهــا ،وظلـوا يحكمــون المدينــة
علــى هــذا المن ـوال ط ـوال  ٨٨عا ًمــا.
عانــى المســلمون الذيــن يعيشــون فــي المنطقــة كثي ـ ًرا
مــن المشــقات والمصاعــب طـوال فتــرة احتــلال الصليبييــن
للقــدس التــي دامــت لنحــو مــن قــرن ،لا ســيما فــي المرحلــة
الأولــى مــن الاحتــلال التــي اســتمرت حتــى تعييــن عمــاد
الديــن الزنكــي )ت١١٤٦ :م( حاك ًمــا علــى الموصــل ســنة
١١٢٧م ،إذ ذاق المســلمون الويــلات حيــن لــم يجــدوا
َمــن يحميهــم .وبقيــت القــدس تحــت الاحتــلال علــى
الرغــم مــن إقامــة عمــاد الديــن الزنكــي ومــن بعــده ابنــه
نــور الديــن محمــود الزنكــي )ت (١١٧٤ :لنظــام فــي
المنطقــة يح ـ ُّد مــن ســطوة الصليبييــن .غيــر أن مــا فع ـ َلاه

فــي المنطقــة ســ َّهل الطريــق لقائــد مثــل صــلاح الديــن
بعضــا مــن
الأيوبــي )ت.(١١٩٣ :
وضــع صــلاح الديــن ً
َ
الأهــداف أثنــاء تزعمــه مواجهــة الصليبييــن ،وهــي ضمــان
وحــدة المســلمين ،وفتــح القــدس ،وطــرد الصليبييــن مــن
المنطقــة .فــكان عملــه الأول توحيــد المســلمين الذيــن
انقســموا بعــد وفــاة نــور الديــن الزنكــي .واســتطاع أن
يحــد مــن نفــوذ الصليبيــن فــي هــذه الفتــرة التــي امتــدت
لـــ ١٢عا ًمــا عبــر عقــد معاهــدات معهــم أحيا ًنــا .فــي عــام
 ١٩٨٥اســتولى رينالــد دي شــاتيون )ت (١١٨٧ :كونــت
الكــرك علــى قافلــة تجاريــة ُم ِخـ ًّلا بالمعاهــدة ،فبــدأ صــلاح
الديــن بالعمــل لهدفــه الثانــي وهــو فتــح القــدس .فــكان
النصــر الــذي حققــه صــلاح الديــن فــي صفوريــة فــي ١
أيار/مايــو وفــي حطيــن فــي  ٤تموز/يوليــو مــن عــام ١١٨٧م
الســبي َل لفتــح القــدس.

ل َّمــا كان صــلاح الديــن يحاصــر عســقلان ،أرســل وفـدًا
إلــى القــدس مب ِّي ًنــا أنــه لا يريــد ســفك الدمــاء ،وطلــب
منهــم أن يســلِّموا المدينــة مقابــل بعــض مــن الحقــوق
التــي ســيعترف بهــا ،إلا أن قــادة الصليبييــن فــي القــدس
رفضــوا هــذا العــرض متك ِّبريــن .فأقســم الســلطان الأيوبــي
حينئــذ أن يأخــذ المدينــة بالســيف .انطلــق صــلاح الديــن
نحــو القــدس وتموضــع فــي مــكان قريــب منهــا فــي ٢٠
أيلول/ســبتمبر مــن عــام  .١١٨٧وكان باليــان دلبيليــن )ت:
١١٩٣م( والبطريــرك هيراكلــوس )تُ (١١٩٠ :ي ِعــدَّان
ال ِع ـدَّة للدفــاع عــن المدينــة .وكان فــي المدينــة كثيــر مــن
الســكان آنــذاك.

* الأستاذ المساعد د .زيا بولات ،قسم التاريخ في كلية الآداب بجامعة مردين أرتوقلو
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إذ لجـأ الصليبيــون فــي المناطــق التــي فتحهــا المســلمون
إلــى القــدس اعتقــا ًدا بقدســيتها .وقبــل أن يصــل المســلمون
إلــى القــدس ،كان المقاتلــون والفرســان بأعــداد كبيــرة قــد
جــاؤوا للدفــاع عــن المدينــة ،وبــدؤوا باتخــاذ الاحتياطــات.
ويذكــر المؤرخــون المســلمون وجــود نحــو مــن ســتين ألفًــا
مــن المشــاة والفرســان فــي المدينــة حينئــذ .وكانــت خطــط
الدفــاع ُمح َكمــة حتــى إن الصليبييــن كانــوا قــد نصبــوا
المجانيــق فــوق الســور .لذلــك حينمــا اســتقر جيــش الإ ســلام
أمــام المدينــة ورأى مــا رأى ،ارتــاب المســلمون ،وأدرك ـوا أن
٤
فتــح المدينــة ســيكون عســي ًرا.
بــدأ صــلاح الديــن بالإ عــداد للحصــار ،وأرس ـ َل رســو ًلا
للمــرة الأخيــرة يطلــب مــن المدافعيــن عــن المدينة تســليمها،
لكنهــم رفضــوا ذلــك .فأقســم صــلاح الديــن أن يفتــح
القــدس بالســيف للمــرة الثانيــة ٥.وكان الصليبيــون عازميــن
علــى الدفــاع عــن القــدس علــى الرغــم مــن حســن نيــة
الســلطان الأيوبــي .نقـ َل صــلاح الديــن مقــر جيشــه إلــى جوار
جبــل الزيتــون )نحــو بــاب عمــودا وكنيســة صهيــون( ،وبــدأ
بالهجــوم فــي  ٢٦مــن أيلول/ســبتمبر .اســتطاع المســلمون
بعــد قتــال عنيــف فــي اليــوم الأول أن يصلــوا إلــى أســوار

المدينــة ويعمل ـوا بهــا نق ًبــا .هاجــم المســلمون المدينــة بقــوة
لثلاثــة أيــام ،واســتطاعوا أخيــ ًرا أن يفتحــوا ثغــرة كبيــرة فــي
الســور فــي وادي جهنــم شــمالي المدينــة ،فاضطــرب الذيــن
كان ـوا فــي المدينــة ،ولــم يكــن هنــاك جنــود مــن المدافعيــن
يجــرؤون علــى حمايــة ذلــك الجــزء مــن الســور ،وهــاج
النــاس ،وطالــب القــادة بالتوســل لصــلاح الديــن .أدركَ باليــان
والبطريــرك أنهــم لــن يســتطيعوا الحافــظ علــى المدينــة بعــد
جــدال طويــل مــع القــادة الآخريــن ،فقــرروا طلــب الأمــان
لقــي الوفــ ُد الــذي أرســله البيزنطيــون
مــن صــلاح الديــنَ .
فــي  ٢٩أيلول/ســبتمبر معاملـ ًة قاســي ًة مــن الســلطان الأيوبــي،
ور َّدهــم مب ِّي ًنــا أنــه أقســم علــى فتحهــا بالســيف بعــد رفــض
عرضــه فيمــا مضــى ،وأخبرهــم أنــه ســيفعل بهــم كمــا فعل ـوا
بالمســلمين عــام ١٠٩٩م ويــرد الإ ســاءة بمثلهــا ،ولكنــه ألمـ َـح
إليهــم بالاستســلام التــام مــن غيــر أي شــرط .فاضطــرب
الصليبيــون مــن معاملــة صــلاح الديــن ،وهــذا مــا جعــل باليــان
يذهــب بنفســه فــي اليــوم التالــي للِّقــاء بــه .ق ِبـ َل صــلاح الدين
الاتفــاق مــع الصليبييــن و إعطــاء الأمــان لهــم بعــد تهديــد
باليــان بقتــل ســكان القــدس و إحراقهــا وهدمهــا وبعــد قبولــه
شــروط المســلمين ٦.وكان نــص الاتفــاق:

فهــم مــن المؤلفــات التاريخيــة أن الاتفــاق كان علــى
و ُي َ
هــذا الشــكل مــع وجــود فــروق صغيــرةُ .وقِّـ َـع علــى الاتفــاق
وسـلِّ َمت
فــي  ٢٧رجــب الموافــق لـــ ٢تشــرين الأول/أكتوبــرُ ،
المدينــة كأنهــا أُ ِخـ َـذت بالســيف ،وصــار ك ُّل َمــن فــي المدينة
أســي ًرا للســلطان الأيوبــي مــا لــم يدفــع الفديــة .وكان لفتــح
القــدس معانـ َـي أعمــق حيــن صــادف التوقيــع علــى الاتفــاق
ِذكــرى معــراج الرســول صلــى اللــه عليــه وســلم ٨.وحقَّــق

صــلاح الديــن إنجــا ًزا كبيـ ًرا ،فهــو لــم يغنــم غنائــم كثيــرة
فقــط ،بــل صــار بط ـ َل المســلمين ومح ـ َّل أنظارهــم .وقــد
٩
أطلــق عش ـرات الآلاف مــن الأســرى مــن غيــر مقابــل.
وكانــت رحمتــه ورأفتــه ســب ًبا لتبقــى أســطورة صــلاح الديــن
تُــر َوى إلــى أيامنــا هــذه .وكان هنــاك تناقــض ملحــوظ
بيــن معاملــة صــلاح الديــن والقــادة الذيــن اســتولوا علــى
١٩
القــدس مــن قبلــه.

”أن يــزن الرجــل عشــرة دنانيــر يســتوي فيــه الغنــي والفقيــر ،ويــزن
الطفــل مــن الذكــور والبنــات ديناريــن ،وتــزن المـرأة خمســة دنانيــر،

فمــن أدى ذلــك إلــى أربعيــن يو ًمــا فقــد نجــا ،ومــن انقضــت

الأربعــون يومــا عنــه ولــم يــؤ ِّد مــا عليــه فقــد صــار مملــوكًا“.

٧

 ٤بهاء الدين بن شداد ،النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية :سيرة صلاح الدين الأيوبي ،تحقيق :جمال الدين الشيال )القاهرة :مكتبة الخانجي١٣٤ ،(١٩٩٤ ،؛ عماد الدين الكاتب الأصفهاني ،الفتح
القسي في فتح القدسي )القاهرة :دار المنار٧٠ ،٦٧ ،(٢٠٠٤ ،؛ أبو شامة ،كتاب الروضتين في أخبار الدولتين ،تحقيق :إبراهيم شمس الدين ،الطبعة الأولى )بيروت :دار الكتب العلمية:٣ ،(٢٠٠٢ ،
٣٣٩-٣٣٨؛ جمال الدين محمد بن سالم بن واصل ،مفرج الكروب في أخبار بني أيوب ،تحقيق :جمال الدين الشيال ،الطبعة الأولى) ،القاهرة :دار الفكر العربي٢١٢ :٢ ،(١٩٥٧ ،؛

İbnü’l-Esîr, İslâm Tarihi: el-Kâmil fi’t-Târîh Tercümesi / Abdülkerim Özaydın (İstanbul: Bahar Yayınları, 1991), 11: 431-432; Bündârî,
Sene’l-Berkı’ş-şâmî, Ed. Ramazan Çeçen (İstanbul: IRCICA, 2004), 393-395; Ricardus, Chronicle of the Third Crusade: a translation of the
Itinerarium peregrinorum et gesta Regis Ricardi / Helen J Nicholson (Aldershot: Ashgate Publishing, Ltd., 1997), 38; Malcolm Cameron
Lyons - D. E. P. Jackson, Selahaddin Kutsal Savaşın Politikaları / Zehra Savan, 1. Edit. (İstanbul: Pınar Yayınları, 2006), 332.

 ٥ابن شداد ،سيرة صلاح الدين١٣٤ ،؛

Edbury, The Conquest of Jerusalem, 55; Ricardus, Chronicle of the Third Crusade, 38; Lyons - Jackson, Selahaddin, 332.

 ٦ابن شداد ،سيرة صلاح الدين١٣٥-١٣٤ ،؛ الأصفهاني ،الفتح القسي٧١ ،؛ أبو شامة ،الروضتين٣٤١-٣٤٠ :٣ ،٢٠٠٢ ،؛ ابن واصل ،مفرج٢١٣ :٢ ،١٩٥٧ ،؛

İbnü’l-Esîr, İslâm Tarihi, 1991, 11: 432-433; Bündârî, Sene’l-Berkı’ş-şâmî, 396; Edbury, The Conquest of Jerusalem, 58; Ernoul, Haçlı
Seferleri Tarihi, 169-175; Runciman, Haçlı Seferleri Tarihi, 2008, 2: 389-390; Lyons - Jackson, Selahaddin, 333.

 ٧الأصفهاني ،الفتح القسي٧٤ ،؛ ابن الأثير ،الكامل في التاريخ٣٦-٣٥ ،١٠ ،؛ أبو شامة ،الروضتين٣٤١ :٣ ،٢٠٠٢ ،؛

اﻟﻘﺪس

Bündârî, Sene’l-Berkı’ş-şâmî, 396-397; Ernoul, Haçlı Seferleri Tarihi, 175; Ricardus, Chronicle of the Third Crusade, 38; Gregory Abû’lFarac, Abû’l-Farac Tarihi / Ömer Rıza Doğrul (Ankara: Türk Tarih Kurumu, 1987), 2: 445.
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١٠٢

ﻓﺘﺢ ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ اﻷﻳﻮيب ﻟﻠﻘﺪس
 ٨ابن شداد ،سيرة صلاح الدين١٣٥ ،؛ الأصفهاني ،الفتح القسي٧٣ ،؛ أبو شامة ،الروضتين٣٤٥-٣٤١ :٣ ،٢٠٠٢ ،؛

İbnü’l-Esîr, İslâm Tarihi, 1991, 11: 433; Ricardus, Chronicle of the Third Crusade, 38-39; Ernoul, Haçlı Seferleri Tarihi, 177; Lyons - Jackson,
Selahaddin, 333; Runciman, Haçlı Seferleri Tarihi, 2008, 2: 390; Poole, Selahaddin Kudretli Sultan ve İslamın Bütünleştiricisi, 209.
9
;Ramazan Çeçen, Salâhadîn Eyyûbî ve Devri (İstanbul: İSAR, İslâm Tarih, Sanat ve Kültürünü Araştırma Vakfı, 2000), 121

الأصفهاني ،الفتح القسي.٧٣-٧٢ ،

Edbury, The Conquest of Jerusalem, 57-64; Runciman, Haçlı Seferleri Tarihi, 2008, 2: 390-391; Poole, Selahaddin Kudretli Sultan ve
İslamın Bütünleştiricisi, 209-2010.
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”ولمــا فــرغ صــلاح الديــن مــن صــلاة الجمعــة تقــدم بعمارة
المســجد الأقصــى واســتنفاد الوســع فــي تحســينه وترصيفــه،
وتدقيــق نقوشــه ،فأحضــروا مــن الرخــام الــذي لا يوجــد مثلــه،
ومــن الفــص المذهــب القســطنطيني وغيــر ذلــك ممــا يحتاجــون
إليــه ،قــد ادخــر علــى طــول الســنين .فشــرعوا فــي عمارتــه،
ومحــوا مــا كان فــي تلــك الأبنيــة مــن الصــور ،وكان الفرنــج
١٣
فرش ـوا الرخــام فــوق الصخــرة وغيبوهــا ،فأمــر بكشــفها“.

ﻓﺘﺢ ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ اﻷﻳﻮيب ﻟﻠﻘﺪس

دخــل المســلمون القــدس بعــد هــذا الاتفــاق،
وانطلقــوا إلــى المســجد الأقصــى .وكان عملهــم الأول
إنــزال الصليــب المصنــوع مــن الذهــب والمنصــوب
علــى قبــة الصخــرة فــي فرحــة كبيــرة .أمــا الصليبيــون
فراحــوا يصيحــون ويبكــون حزنًــا .ثــم ح ِّو َلــت الأماكــن
المقدســة إلــى مــا كانــت عليــه فــي الماضــي .وكانــت قد
ُبن َيــت كنيســة صغيــرة بجانــب الصخــرة ،ومبــان أخــرى
لفرســان المعبــد داخــل حــرم المســجد ،ف ُه ِد َمــت بأمــر
مــن الســلطان .وكانــت أعجــب حادثــة آنــذاك بمــا يتعلــق
بالصخــرة ،ذلــك أن الصليب ِّييــن حينمــا دخل ـوا القــدس
أول مــرة ،كانــوا يحملــون قط ًعــا مــن الصخــرة إلــى
الغــرب ويأخــذون بوزنهــا ذه ًبــا ،وصــارت تجــار ًة بعــد

مــدة .ف ـأدركَ ح ـ َّكام القــدس أنهــم إن ظل ـوا علــى هــذه
الصــورة ،فلــن يبـ َـق شــيء مــن الصخــرة ،لذلــك غطوهــا
بالرخــام .فــكان أول عمــل للمســلمين بعــد دخــول القبــة
ــف المســجد
هــو إزالــة هــذا الرخــام .وبعــد ذلــك نُ ِّظ َ
وصلِّيــت أول صــلاة
وح َرمــه ،وغ ُِســ َل بمــاء الــوردُ ،
جمعــة وأُقي َمــت أول خطبــة فــي المســجد الأقصــى يــوم
الجمعــة بتاريــخ  ٤شــعبان الموافــق لـــ ٨تشــرين الأول/
أكتوبــر .وكان صاحــب أول خطبــة فــي القــدس بعــد
فتحهــا العالــم القاضــي محــي الديــن بــن الزكــي ١١.وكان
مــن مظاهــر وفــاء صــلاح الديــن أن جــاء بالمنبــر الــذي
بنــاه نــور الديــن الزنكــي مــن حلــب إلــى القــدس ١٢.وقــد
ذكــر ابــن الأثيــر مــا جــرى فــي القــدس بعــد الفتــح فقــال:

 ١١الأصفهاني ،الفتح القسي٧٦ ،؛
أبو شامة ،الروضتين٣٩٧-٣٩٦ ،٣٨٠-٣٧٦ :٣ ،٢٠٠٢ ،؛ ابن واصل ،مفرج٢٣٠ ،٢١٨ :٢ ،١٩٥٧ ،؛

İbnü’l-Esîr, İslâm Tarihi, 1991, 11: 435; Runciman, Haçlı Seferleri Tarihi, 2008, 2: 382; Ziya Polat, Salâhaddin Eyyûbî’nin Haçlı Siyaseti ve
Kudüs Haçlı Krallığıyla Yaptığı Antlaşmalar (İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015), 218-219.

 ١٢ابن واصل ،مفرج٢٢٩-٢٢٨ :٢ ،١٩٥٧ ،؛ أبو شامة ،الروضتين.٣٩٣-٣٩٢ :٣ ،٢٠٠٢ ،

اﻟﻘﺪس
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وصــارت القــدس بعــد فتحهــا أولَ محطــة للقوافــل
التــي تريــد الحــج فــي المنطقــة .فــكان الح َّجــاج
١٤
يقيمــون فــي القــدس مــد ًة ثــم يكملــون طريقهــم.
أرســل إمبراطــور رومــا الشــرقية إســاكيوس أنغيلــوس
ـلاح الديــن بفتــح
)ت (١٢٠٤ :وفـدًا يهنِّــئ باســمه صـ َ
القــدس ،وطلــب أن تكــون كنائــس المدينــة وأماكنهــا
المقدســة فــي عهــدة بطريــرك الأرثوذكــس .تــر َّد َد
صــلاح الديــن أو ًلا فــي إجابــة طلــب الإ مبراطــور ،ثــم
ق ِب ـ َل هــذا الطلــب بعــد أن استشــار أهــل العلــم .وكان
لحســن معاملــة صــلاح الديــن أثـ ٌر عظيـ ٌم طـوال الحملــة
الصليبيــة الثلاثــة ،وحافــظ الإ مبراطــور علــى علاقاتــه
١٥
الجيــدة مــع صــلاح الديــن.
ولا شــك أن فتــح القــدس كان لــه تأثيــر كبيــر فــي
الغــرب ،فقــد دعــا البابــا بعــد مــدة قصيــرة إلــى حملــة
صليبيــة جديــدة .وكان فتــح القــدس نصــ ًرا عظي ًمــا
للمســلمين ولكــن المحافظــة عليهــا فــي أيديهــم كان
أمــ ًرا أعظــم .أعلــن ملــوك ألمانيــا و إنكلتــرا وفرنســا
بعــد حيــن اســتجابتهم لدعــوة البابــا ومشــاركتهم فــي
الحملــة الصليبيــة الجديــدة ١٦.فأســر َع صــلاح الديــن
لتحريــر المناطــق التــي بقيــت فــي يــد الصليبييــن ،غيــر
أنــه لــم يســتطع أن يفتــح مدينــة صــور الســاحلية علــى
الرغــم مــن مســاعيه الكبيــرة .فــكان ذلــك نقطــة ضعــف

للمســلمين أثنــاء الحملــة الصليبيــة الثالثــة ،وقاعــد ًة
لبقــاء الصليبييــن فــي المنطقــة ١٧.ولــم يهمــل صــلاح
الديــن الحيطــة فــي القــدس إدراكًا منــه لواقــع المنطقــة،
١٨
فن َّظــم إدارة المدينــة قبــل أن ينطلــق لحصــار صــور.
وبعــد إخفاقــه فــي حصــار صــور رجـ َـع مــع أخيــه الملــك
العــادل إلــى القــدس ليــدرك فيهــا عيــد الأضحــى فــي
١٩
كانــون الثاني/ينايــر مــن عــام .١١٨٩

كان هــدف الحملــة الصليبيــة الثالثــة اســترداد
القــدس مــن المســلمين ،ولكــن ذلــك لــم يكــن ب ـأي
شــكل مــن الأشــكال .وقــد ظ ـ َّل م ِل ـ َكا إنكلت ـرا وفرنســا
َ
اللــذان ق ِدمــا إلــى المنطقــة فــي حصــار عــكا أكثــر
أوقاتهمــا .وبعــد حصــار دا َم لســن َتين نجــح الصليبيــون
فــي الاســتيلاء علــى عــكا باتفــاق فــي  ١٢تموز/يوليــو
مــن عــام  ،١١٩١غيــر أنهــم كانـوا قــد فقــدوا كثيـ ًرا مــن
قوتهــم .وكانــت عــكا مركــ ًزا اســتراتيج ًّيا ،ومســتودع
أســلحة لدمشــق وحلــب والقــدس ومــدن الســاحل
وحتــى مصــر .فــكان احتــلال عــكا ضع ًفــا للمســلمين
وقــوة للصليبييــن مــن حيــث التســلح ،وشــ َّك َل خطــ ًرا
علــى القــدس التــي كــ َّرس صــلاح الديــن حياتــه
لفتحهــا ٢٠.وكانــت الخطــوة التالــي لقــادة الصليبييــن
اســتعادة جميــع أراضــي مملكــة القــدس التــي فتحهــا
صــلاح الديــن فــي عا َميــن.

 ١٣ابن الأثير ،الكامل في التاريخ.٣٨ :١٠ ،
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١٠٤

١٠٥

اﻟﻘﺪس

المدينة التي تتوق إلى السلام

إلا أن التغطــرس كان غال ًبــا فــي معاملــة القــادة
الصليبييــن ،واضطــر الصليبيــون بقيــادة ملــك إنكلتــرا
ريتشــارد )ت (١١٩٩ :بعــد عــام مــن الســعي لاســتعادة
القــدس أن يعترفـوا بـأن القــدس للمســلمين باتفــاق الرملــة
فــي  ١أيلول/ســبتمبر ١١٩٢م .وقــد زار الســلطان الأيوبــي

القــدس آنــذاك مــرات كثيــرة ،واطلــع علــى دفاعــات
المدينــة واســتعدادتها للحــرب ٢١.وظــ َّل يتابــع أمــور
القــدس حتــى بعــد الاتفــاق .وقــد نقــل أبــو شــامة عــن
عمــاد الديــن الكاتــب الأصفهانــي قولــه:

”عــاد الســلطان بعــد الســلم إلــى القــدس لتفقــد أحوالــه وعــرض
رجالــه واشــتغل بتشــييد أســواره وتحصينهــا وتخليــد آثــاره
وتحســينها وتعميــق خنادقــه وتوثيــق طرائقــه وزاد فــي وقــف
رضــا ببســاتينها وكذلــك رتــب
المدرســة ســوقًا بدكاكينهــا وأ ً
أح ـوال الصوفيــة فــي رعايتهــا والوقــف الكافــل بكفايتهــا وعيــن
الكنيســة التــي فــي شــارع قمامــة للبيمارســتان ونقــل إليــه العقاقيــر
والأدويــة مــن جميــع الأن ـواع والأل ـوان وأدار ســور القــدس علــى
٢٢
قبــة صهيــون وأضافهــا إلــى المدينــة وأمــر ب ـإدارة الخنــادق“.
عــاد ملــك إنكلتـرا إلــى بــلاده بعــد مــدة قصيــرة مــن
اتفــاق الرملــة ،فع َّيــن الســلطان صــلاح الديــن عــز الديــن
جرديــك مــن المماليــك أمي ـ ًرا علــى القــدس ،ثــم رح ـ َل
عنهــا فــي  ١٥تشــرين الأول/أكتوبــر عــام ١١٩٢م ،وزار
المــدن القريبــة مــن القــدس واطلــع علــى أحوالهــا ،ووصــل
إلــى دمشــق فــي الخامــس مــن تشــرين الثاني/نوفمبــر .ثــم
٢٣
م ـرِض فيهــا وتوفــي فــي  ٤آذار/مــارس عــام .١١٩٣

اﻟﻘﺪس ﺑﻌﺪ ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ
تنازعــت أســرة الأيوبييــن بعــد وفــاة صــلاح الديــن،
٢٢
وتبــادل أفـراد آل الأيوبــي حكـ َم القــدس مـرات كثيــرة.
إلا أن أيًّــا منهــم لــم يفعــل مــا فعلــه الملــك الكامــل )ت:
 (١٢٣٨بيــن عا َمــي ١٢٢٩-١٢٢٨م حيــن تنــازل عــن
القــدس للصليبييــن .ومــ َّرت الحملــة الصليبيــة الرابعــة
َ
ٔ
والخامســة باقــل الخســائر ،وبقيــت القــدس فــي حكــم
المســلمين و ا ْٕن كانــت تعانــي مــن مشــكلات كثيــرة.

وأثنــاء الحملــة الصليبيــة الخامســة ُخ ِّربــت أسـوار القــدس
ِض
وجــزء منهــا كــي لا تقــع فــي يــد الصليبييــن ،و ُعــر َ
علــى الصليبييــن القــدس ومــدن المنطقــة مقابــل دميــاط،
إلا أن الصليبييــن طلبـوا مبل ًغــا كبيـ ًرا يســاوي  ٣٠٠ألــف
دينــار مــن أجــل إصــلاح مدينــة القــدس ،فلــم يتــم
الاتفــاق .ثــم ُغ ِلــب الصليبيــون مــع تجبرهــم وغطرســتهم
فــي منطقــة النيــل ،ونجــت القــدس مــن الوقــوع فــي
٢٣
قبضــة الصليبييــن.

دب
بعــد وفــاة الملــك العــادل )تَّ (١٢١٨ :
الخــلاف علــى الحكــم بيــن أبنائــه الملــك الكامــل،
والملــك المعظــم )ت (١٢٢٧ :والملــك الأشــرف
)ت .(١٢٣٧ :اعتــرف المعظــم والأشــرف ب ُملــك
الملــك الكامــل ،ولكنهــم لــم يرض ـوا بتدخلــه بأمورهمــا
الداخليــة .أمــا الملــك الكامــل فــكان يريــد ألا يكــون
أخــواه تهديــدًا لملكــه.

ــف الطرفَيــن ويهــدد القــدس .نحوهــا .وكان آنــذاك يراســل أخــاه الملــك الأشــرف،
فــكان ذلــك ُيض ِع ُ
حــاول الملــك الكامــل أن يعقــد اتفاقًــا مــع إمبراطــور واتفـ َـق علــى منحــه دمشــق ،ليســهل عليــه الاتفــاق مــع
٢٧
الدولــة الرومانيــة المقدســة فردريــك الثانــي )ت (١٢٥٠ :الإ مبراطــور.
ليقـ ِّوي حكمــه فــي مواجهــة أخ َويــه .فأرســل فــي ســبيل
عندمــا وصــل الإ مبراطــور إلــى المنطقــة ،لــم يجــد
هــذا الأمــر فخــر الديــن يوســف بــن شــيخ الشــيوخ إلــى مــن الصليبييــن الدعـ َم الــذي كان ينتظــره ،فـراح يبحــث
صقليــة مــع الهدايــا عــام ١٢٢٦م ،وأرســ َل الإ مبراطــو ُر عــن طــرق دبلوماســية للســيطرة علــى القــدس .ولــم يكــن
َ
الكونــت تومــاس فــون أكيــرا اســتجاب ًة لطلــب الملــك الســلطان الكامــل يشــعر بـأن لديــه القــوة الكافيــة لصــد
الكامــل.
َ
ففــرح الكامــل وأعطــى الهدايــا للرســول الصليبييــن علــى الرغــم مــن وفــاة أخيــه المعظــم ،لأنــه
وأخبــره بأنــه سيس ـلِّم القــدس إذا جــاء الإ مبراطــور إلــى لــم يكــن يحظــى بدعــم كاف مــن الرعيــة ،وكان جــزء
المنطقــة ،مــع أن القــدس ومــا حولهــا لــم تكــن فــي مــن جيشــه فــي حصــار دمشــق .وكانــت فلــول جيــش
حكمــه ،لكنــه عــرض علــى الإ مبراطــور ذلــك ليغيــظ خـوارزم شــاه الهاربــة مــن غــزو المغــول قــد وصلــت إلــى
َ
َ
الملــك المعظــم .ول َّمــا زار الرســول
الملــك المعظــم المنطقــة آنــذاك ،وكان وصــول المغــول إلــى المنطقــة
ولقــي معاملــة قاســية وجوا ًبــا لــم يتوقعــه ،عــاد فــارغ وشــي ًكا .وكانــت دولــة الســلاجقة فــي الأناضــول
٢٦
اليدَيــن .إلا أن هــذا العــرض مــن الملــك الكامــل والإ مــارات الأخــرى تنتظــر الفرصــة المناســبة لتوســيع
الســلطان
لفردريــك الثانــي كان ســب ًبا للتجهيــز لحملــة صليبيــة أراضيهــا .فدفعــت هــذه الأســباب جمي ًعــا
َ
جديــدة بعــد مــدة طويلــة.
الكامــ َل للابتعــاد عــن قتــال الصليبييــن ،واعتقــد أنــه

أعــ َّد الإ مبراطــور العــدة فــي وقــت قصيــر ،ولكنــه
أصيــب بالحمــى أثنــار ســفره ،فطلــب الراحــة ،وأمــ َر
الجيــش بإكمــال ســيره بقيــادة بطريــرك القــدس .ول َّمــا
طــالَ علاجــه ســاءت علاقتــه مــع البابــا غريغــوري
التاســع )ت (١٢٤١ :ووصــل الأمــر إلــى الحرمــان
ومنــع البابــا مشــارك َة الإ مبراطــور فــي
الكنســي،
َ
الحملــة .إلا أن فردريــك الثانــي لــم يعبــأ بقــرار البابــا
ـات الملــك المعظــم
وأكمــل ســفره .وفــي أثنــاء ذلــك مـ َ
وتولــى الحكـ َم ابنــه الناصــر داوود )ت١٢٥٨ :م( وهــذا
مــا أفــرح الملــك الكامــل ،فانطلــق إلــى دمشــق فــي
تموز/يوليــو مــن عــام ١٢٢٨م لفــرض ســيطرته علــى
المنطقــة واســتقبال الإ مبراطــور الــذي كان فــي ســفره

ســيحل الأمــر مــع فردريــك الثانــي بالطــرق الدبلوماســية،
لأنــه كان قــد دعــا الإ مبراطــور إلــى المنطقــة بنفســه.
وبــدأت المفاوضــات بيــن الكامــل وفردريــك فــي ظــل
هــذه الظــروف ،وكان كل طــرف يحــاول أن يكســب
مــا اســتطاع مــن الطــرف الآخــر فــي هــذه المفاوضــات
التــي اســتمرت لشــهور ،إذ ســعى الإ مبراطــور ليســتولي
علــى مــدن أخــرى إضافــة إلــى القــدس مــن أجــل
الحفــاظ علــى هويتــه أمــام الصليبييــن ،وســعى الســلطان
الكامــل لتقديــم أقــل التنــازلات كــي يحــد مــن رد فعــل
رعيتــه .ثــم تعاقــد الطرفــان علــى اتفــاق بينهمــا يســتمر
لـــ ١٠ســنوات و ٥أشــهر و ٤٠يو ًمــا بــد ًءا مــن  ٧آذار/
٢٨
ـص الاتفــاق علــى:
مــارس عــام ١٢٢٩م .ونـ َّ

 ٢١ابن واصل ،مفرج٤٠٣-٤٠٢ :٢ ،١٩٥٧ ،؛ ابن شداد ،سيرة صلاح الدين٣٤٦-٣٤٤ ،؛ الأصفهاني ،الفتح القسي٣١٦ ،؛
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”أن ُيســلَّم للصليبييــن القــدس وممــر منــه إلــى يافــا ،والقــرى
التــي تقــع علــى هــذا الممــر مــع اللــد ،أمــا المــدن خــارج
القــدس وهــي الخليــل ونابلــس والغــور فتكــون للمســلمين.
وأن يســلم القــدس علــى شــريطة أنــه يبقــى خرا ًبــا ،ولا يجــدد
ســوره ،وأن لا يكــون للفرنــج شــيء مــن ظاهــره ألبتــة ،بــل
يكــون جميــع قرايــاه للمســلمين ،وللمســلمين وال عليهــا يكــون
مقامــه بالبيــرة مــن عمــل القــدس مــن شــماليه ،وأن الحــرم
الشــريف بمــا حـواه مــن الصخــرة المقدســة والمســجد الأقصــى
يكــون بأيــدى المســلمين ،وشــعار المســلمين فيــه ظاهــر ،ولا
٢٩
يدخلهــا الفرنــج إلا للزيــارة فقــط ،ويتــولاه ق ـوام المســلمين“.
بقيــت القــدس مــن تاريــخ ذلــك الاتفــاق حتــى عــام
١٩١٧م فــي يــد دول إســلامية مثــل الأيوبيــة والمماليــك
والعثمانيــة ،وعندمــا أُع ِلـ َـن عــن ضــرورة خــروج المســلمين
مــن المدينــة ،ثــار المســلمون فــي القــدس وغيرهــا مــن
المــدن .وكان قــد مضــى على فتــح صلاح الدين للقدس
آنــذاك  ٤٢عا ًمــا ،وصــار المســلمون ســكان المدينــة،
فــكان مــن الصعــب عليهــم أن يتخلـوا عن مدينة مقدســة
مثــل القــدس .وبكــى قســم كبيــر مــن الأســر المســلمة
التــي أســكنها صــلاح الديــن فــي القــدس ،وأنكــروا علــى
الملــك الكامــل مــا فعلــه ،واضطــروا للخــروج مــن المدينة
وهــم يلعنونــه .وكان ممــا يواســي الملــك الكامــل علــى
الرغــم مــن كل هــذه المصاعــب أن الحــرم الشــريف كان
ســيبقى بيــد المســلمين وأن أسـوار المدينــة لــن تُصلــح،
لأنــه كان يقــول إنهــم يســتطيعون أخــذ القــدس متــى
٣٠
شــاؤوا مــا دامــت الأسـوار علــى حالهــا.
بقيــت القــدس تحــت حكــم الصليبييــن نح ـ ًوا مــن
خمســة عشــر عا ًمــا ،ولــم يكــن مــا قالــه الملــك الكامــل
مــن أن المســلمين ســيأخذوا المدينــة متــى شــاؤوا.
فقــد توفــي الملــك الكامــل فــي  ٩آذار/مــارس ١٢٣٨م
قبــل انتهــاء مــدة الاتفــاق ،وبقيــت القــدس فــي يــد
الصليبييــن ٣١.وســاءت الأحـوال بعــد مــدة ،ففــي عــام
١٢٤٣م اتفــق حاكــم دمشــق عمــاد الديــن إســماعيل،

وحاكــم حمــص الملــك المنصــور ،والحلبيــون والملــك
الناصــر داوود مــع الصليبييــن لمواجهــة الملــك الصالــح
نجــم الديــن )تُ .(١٢٤٩ :ســلِّ َمت القــدس وطبريــا
وعســقلان للصليبييــن وف ًقــا لهــذا الاتفــاق .وذك ـ َر ابــن
واصــل أنــه أثنــاء زيارتــه القــدس فــي طريقــه إلــى مصــر في
شــه َري نيســان/أبريل وأيار/مايــو مــن عــام ١٢٤٤م رأى
الرهبــان والقساوســة علــى الصخــرة المقدســة وعليهــا
قنانــي الخمــر برســم القربــان ،وأنــه دخــل المســجد
الأقصــى وفيــه جــرس معلــق ،وأُ ِبطــل بالحــرم الشــريف
الأذان والإ قامــة ٣٢.إلا أن فرحــة الصليبييــن هــذه لــم
تــدم طوي ـ ًلا ،فقــد دعــا الملــك الصالــح نجــم الديــن
فلــولَ جيــش خ ـوازم شــاه الذيــن قدم ـوا إلــى المنطقــة
إلــى مصــر كــي يتفــق معهــم ،فدخــل عشــرة آلاف
فــارس كانـوا فــي حـ َّران منطقــة دمشــق مثــل العاصفــة.
ونهب ـوا كل مــكان م ـ ُّروا منــه ،ودخل ـوا القــدس فــي ١١
تموز/يوليــو ،فد َّمــروا المدينــة ،وأ ِذن ـوا للصليبييــن الذيــن
احتم ـوا بالقلعــة بالخــروج مــن المدينــة ،لكــن هــؤلاء
الصليبييــن كان ـوا هد ًفــا لقطــاع الطــرق أثنــاء ســفرهم.
فعــادت القــدس إلــى حكــم المســلمين تما ًمــا ،وبقيــت
حتــى عــام  ١٩١٧بأيــدي الــدول الإ ســلامية الأيوبيــة ثــم
٣٣
المماليــك ثــم العثمانيــة.

 ٢٩جمال الدين محمد بن سالم بن واصل ،مفرج الكروب في أخبار بني أيوب ،تحقيق :جمال الدين الشيال ،الطبعة الأولى) ،القاهرة :دار الفكر العربي٢٤٢-٢٤١ :٤ ،(١٩٥٧ ،؛ أبو شامة،
كتاب الروضتين في أخبار الدولتين ،تحقيق :إبراهيم شمس الدين ،الطبعة الأولى )بيروت :دار الكتب العلمية٢٣٤-٢٣٣ :٥ ،(٢٠٠٢ ،؛
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اﻟﻘﺪس ﻓﻲ ﻋﻬﺪ اﻟﻤﻤﺎﻟﻴﻚ
* ﺟﻨﻐﻴﺰ ﻃﻮﻣﺎر
بقيــت مصــر والشــام تحــت حكــم الســلاطين الضعفــاء
الذيــن كانــوا يتنازعــون علــى الملــك فــي أواخــر عهــد
الأيوبييــن ،وفــي عــام ١٢٥٠م قامــت دول المماليــك،
فدخلــت مصــر والشــام فــي مرحلــة اســتقرار ،وصــار هنــاك
حكــم قــوي أمــام تهديــد المغــول والصليبييــن فــي المنطقــة.
وكانــت القــدس فــي الســنوات الأولــى مــن عهــد المماليــك
ســاحة صـراع بيــن المماليــك الذيــن اســتولوا علــى الحكــم
فــي مصــر وملــوك الأيوبييــن فــي الشــام ،حتــى إن ملــوك
الأيوبييــن والمماليــك عرض ـوا علــى الصليبييــن الذيــن كان ـوا
فــي المنطقــة تســليم القــدس مــن أجــل الانتصــار فــي هــذا
الص ـراع بيــن الدول َتيــن.
واســتطاع الخليفــة العباســي عبــر إرســاله ال ُّر َســل أن
يجمــع بيــن ملــوك الأيوبييــن والمماليــك ليعقــدوا اتفا ًقــا عــام
١٢٥٣م ،فبقيــت القــدس فــي يــد مماليــك مصــر وف ًقــا لهــذا
الاتفــاق .غيــر أن المدينــة عــادت لحكــم الملــوك الأيوبييــن
بعــد مــدة قصيــرة .وكانــت القــدس فــي يــد الملــك الأيوبــي
الناصــر يوســف بيــن عا َمــي ١٢٦٠ -١٢٥٦م .وفــي عــام
١٢٦٠م دخلــت القــدس فــي حكــم المماليــك باتفــاق
جيــش
بينهــم وبيــن الأيوبييــن ،وبعــد أن هــز َم المماليــك
َ
المغــول فــي عيــن جالــوت عــام ١٢٦٠م ،بقيــت القــدس فــي
حكمهــم حتــى دخلــت فــي حكــم العثمانييــن فــي أواخــر
عــام ١٥١٦م .وكانــت بــلاد الشــام فــي عهــد الأيوبييــن
ممالــك مختلفــة ،وبقيــت كذلــك فــي عهــد المماليــك،
فجعلــوا القــدس ولايــة أو ًلا ،ثــم جعلوهــا تابعــة لنائــب
الســلطان فــي دمشــق .لذلــك كانــت كل وظيفــة إداريــة أو

دينيــة فــي القــدس تُع َّيــن مــن دمشــق .وكان ولاة دمشــق
الأقويــاء مثــل تنكــز أعظــم تأثيـ ًرا فــي بنــاء المدينــة مــن ولاة
القــدس أنفســهم .وكانــت أهميــة القــدس أهميــة دينيــة أكثــر
مــن أهميتهــا السياســية والعســكرية طـوال التاريــخ الإ ســلامي
مــا عــدا عهــد الصليبييــن .وبقــي الأمــر كذلــك فــي عهــد
ـدس ولاة أقــل ش ـأنًا مــن الناحيــة
المماليــك ،فقــد مثَّــل القـ َ
العســكرية مــن ولاة دمشــق وحلــب وغــزة وصفــد .ول َّمــا
ُرفِـ َـع منصــب والــي القــدس مــن وال إلــى نائــب ســلطان عــام
١٣٧٦م ،صــار تعييــن النائــب مــن القاهــرة ،أمــا التعييــن فــي
الوظائــف الأخــرى فظــل بيــد نائــب الســلطان فــي دمشــق.
وكانــت فــي القــدس مناصــب كغيرهــا مــن مــدن
المماليــك مثــل نائــب الســلطان ،ونائــب القلعــة )قائــد
الحاميــة( ،وحاجــب لحــل المشــكلات بيــن أمــراء
المماليــك والعســكر ،وكاشــف وهــو كرئيــس البلديــة
فــي أيامنــا ،ومحتســب يراقــب أســعار الســوق وبضائعهــا،
وقــاض ،وناظــر الحــرم المســؤول عــن المســاجد فــي القــدس
والخليــل ،وناظــر كنيســة القيامــة ،و إمــام الحــرم الشــريف،
وخطيــب القــدس.

ـدس أهميــة كبيــرة لأنهــا
أو َلــى الســلاطين المماليــك القـ َ
مدينــة مقدســة فــي الأديــان الســماوية الثلاثــة .وأُعي ـ َد بنــاء
وس ـ ُبل الميــاه والخانــات
مــدارس المدينــة وأس ـواقها وقن ـوات ُ
ـدس إلــى يومنــا هــذا طابــع الأيوبييــن
والأسـواق .وتحمــل القـ ُ
والمماليــك .وقــد ر َّمــم ســلاطين المماليــك المشــهورون
جمي ًعــا المدين ـ َة وبن ـوا فيهــا أوقا ًفــا.

* الأستاذ د .جنغيز طومار ،عضو في الهيئة التدريسية في قسم التاريخ في كلية العلوم والآداب بجامعة مرمرة .ورئيس جامعة أحمد يسوي.
cengiztomar@hotmail.com
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وأسســوا مراكــز خيريــة لمســاعدة الفقــراء وطلبــة
العلــم .وشــ َّجع كثيــر مــن ســلاطين المماليــك علــى
عمــران القــدس والمســجد الأقصــى منهــم الســلطان
بيبــرس الأول ،وقــلاوون ،وكتبغــا ،ولاشــين ،والملــك
الناصــر محمــد بــن قــلاوون ،والملــك الأشــرف شــعبان
الثانــي ،وبركــوك ،والناصــر فــرج ،والشــيخ المحمــودي،
والأشــرف برســباي ،وقايتبــاي ،وقانصــوه الغــوري .وقــد
شــارك فــي حركــة العم ـران هــذه إلــى جانــب ســلاطين
المماليــك الــولاة مثــل والــي الشــام تنكــز ،وأزواج
ســلاطين المماليــك وبناتهــم ،والتجــار والأشــراف،
وكذلــك ســلاطين العثمانييــن والتــرك آنــذاك.
زار الســلطان بيبــرس الأول مــن ســلاطين المماليــك
القــدس بضــع مــرات ،ور َّمــ َم الجــزء المهــدوم
البحريــة
َ
مــن قبــة الصخــرة ،وبنــى خانًــا خــارج أســوار المدينــة
لاســتضافة الفقــراء والتجــار القادميــن إلــى المدينــة،
وخصــص الأمــوال التــي كانــت تُج َبــى مــن بعــض
َّ
البلــدات للأماكــن المقدســة فــي المدينــة .وزا َر الســلطان
ـدس عــام  ١٢٨٢/٦٨١وبنــى رِبــاط قــلاوون
قــلاوون القـ َ
)الربــاط المنصــوري( لفقــراء المدينــة .ور َّمــ َم الســلطان
لاشــين محـراب داوود .وشــهدت القــدس ازدهــا ًرا كبيـ ًرا
فــي عهــد محمــد بــن قــلاوون )-١٢٩٩ ،١٢٩٤ -١٢٩٣
 (١٣٤١ -١٣١٠ ،١٣٠٩أثنــاء حكــم المماليــك البحرية.
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فقــد ر َّمــم المســجد الأقصــى وقبــة الصخــرة ،وبنــى أقو ًاســا
حولهــا .وغ َّطــى القســم الخلفــي مــن المســجد الأقصــى
ـب بعــض القبــب فــي الحــرم الشــريف.
بالرخــام ،وذ َّهـ َ
وتذكــر المراجــع أن هــذه الأعمــال نُف َ
ِّــذت بِدقَّــة
نــي كثيــر
كبيــرة وحافظــت علــى رونقهــا لســنوات .و ُب َ
مــن المــدارس والأســواق والخانــات والحمامــات
والرباطــات فــي عهــد محمــد بــن قــلاوون الــذي دام
لأكثــر مــن أربعيــن عا ًمــا ،وأُعيـ َد بنــاء قلعــة القــدس و ُجـ َّر
المــاء إليهــا .وقــد ُبنـ َـي المســجد فــي الزاويــة الغربيــة مــن
القلعــة فــي عــام ١٣١٠م.

وظــل اهتمــام الســلاطين بالقــدس حتــى فــي عهــد
ـدس وبقــي
المماليــك البرجيــة .زا َر الســلطان برقــوق القـ َ
فيهــا مــدة ،فأعــاد بنــاء الخــان الظاهــري المعــروف باســم
دار الوكالــة )القيصريــة( ،وقنــاة الميــاه )قنــاة العــروب(
عــام ١٣٨٦م .ور َّممــى برســباي عــام  ١٤٢٩/٨٣٢ســبي َل
الشــعلان الــذي أنشـأه الســلطان الأيوبــي الملــك المعظــم
عيســى عــام ١٢١٦م .وأصلـ َـح الملــك الظاهــر جقمــق
قبــة الصخــرة بعــد أن احترقــت بســقوط بــرق عليــه.
ور َّمــ َم الملــك الأشــرف إينــال الــذي بــدأ حكمــه عــام
 ١٤٥٣/٨٥٧المســج َد الأقصــى ،وبنــى ســبي ًلا ُعــرِف
باســم ســبيل قايتبــاي بعــد أن ُر ِّم ـ َم فــي عهــد قايتبــاي.

اﳌﺪرﺳﺔ اﻷﴍﻓﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﻋﺎد ﺑﻨﺎءﻫﺎ ﻗﺎﻳﺘﺒﺎي )أرﺷﻴﻒ (MT

وأصلــح الســلطان خشــقدم »قنــا َة الســبيل« التــي
يأتــي المــاء عبرهــا إلــى ســبيل قايتبــاي عــام ١٤٦٢م.
وبنــى خشــقدم المدرســ َة الســلطاني َة التــي ُع ِرفَــت
باســم المدرســة الأشــرفية لأن قايتبــاي أعــاد بناءهــا
عــام  .١٤٨٢/٨٨٧وأصلـ َـح قايتبــاي ســبيل قايتبــاي
و«قنــاة الســبيل« التــي أُه ِم َلــت لســنوات طويلــة.

و إلــى جانــب الســلاطين المماليــك أســه َم
الأمــراء وأقاربهــم والأثريــاء مــن التجــار والعلمــاء
والمهاجــرون إلــى القــدس مــن بلــدان أخــرى فــي
إعمــار المدينــة .وكان فــي القــدس آنــذاك نحــو
مــن خمســين مدرســة وعشــرين زاويــة وخانقــاه
نــي فــي عهــد المماليــك
وربــاط صوفــي .وممــا ُب َ
البحريــة ربــاط عــلاء الديــن )البصيريــة( علــى يــد
الأميــر عــلاء الديــن آيدوغــدو )ت،(١٢٦٧/٦٦٦ :
وخانقــاه الدواداريــة ) (١٢٩٥/٦٩٥علــى يــد
الأميــر علــم الديــن ســنجر الــدوادار الصالحــي،
والمدرســة الوجيهيــة التــي أوقفهــا شــيخ الحنابلــة
فــي دمشــق الشــيخ وجيــه الديــن محمــد بــن
عثمــان التنوخــي عــام  ،١٣٠٢/٧٠١والمدرســة
الجالقيــة التــي أوقفهــا الأميــر ركــن الديــن بيبــرس
عــام  ،١٣٠٧/٧٠٧والمدرســة الجاوليــة التــي ُبن َيــت
بيــن عا َمــي  ١٣١٥/٧١٥و ،١٣٢٠-٧٢٠والمدرســة
الســلامية والكريميــة والأمينيــة والخاتونيــة.
ومــن أعظــم مــا بنــاه الأمـراء فــي عهــد المماليــك

المدرســة التنكزيــة وســوق الق َّطانيــن علــى يــد نائــب
دمشــق الأميــر تنكــز الناصــري عــام .١٣٢٩/٧٢٩
ومــن المــدارس التــي بناهــا المماليــك البرجيــة
المدرســة الموصليــة التــي بناهــا الشــيخ )التاجــر( فخــر
الديــن الموصلــي مــن أجــل أبــي بكــر علــي الشــيباني
)ت ،(١٣٩٥/٧٩٧ :والمدرســة الجهاركســ َّية
)الشركســية( التــي أوقفهــا الأميــر جهاركــس
الســبيب َّية والبســيط َّية.
الخليلــي ،والمدرســة ُ
وزاد عــدد ســكان القــدس الــذي كان نحــ ًوا
مــن  ١٠آلاف ط ـوال العصــور الوســطى ليصــل إلــى
 ٢٠أل ًفــا مــع الاســتقرار فــي عهــد المماليــك .وقــد
اهتــم المماليــك الذيــن كان ـوا فــي الأصــل مملوكيــن
وغربــاء عــن المجتمعــات التــي يحكمونهــا بالمــدن
المقدســة مثــل القــدس اهتما ًمــا شــديدًا ،وذلــك
إمــا لأســباب دينيــة شــخصية ،أو لأســباب سياســية
مثــل تشــريع حكمهــم للمجتمعــات التــي كانــوا
ـب بنــا ُء كثيــر مــن المــدراس
غربــاء عنهــا .وقــد جلـ َ
المدعومــة مــن الأوقــاف إلــى القــدس كثيــ ًرا مــن
العلمــاء الذيــن هاجــروا إلــى المنطقــة مــن الأناضــول
والعــراق لا ســيما بعــد اجتيــاح المغــول .وجع َلــت
ـدس التــي
حيــا ُة الاســتقرار فــي عهــد المماليــك القـ َ
لــم تكــن مركــ ًزا سياســ ًّيا وعســكريًّا ُمســتق َر العلمــاء
الذيــن هاجــروا مــن الشــرق والغــرب.
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وكان تطــور التجــارة فــي عهــد المماليــك البحريــة عامـ ًلا
مــن عوامــل زيــادة عــدد ســكان المدينــة .و إلــى جانــب
المســلمين الذيــن كانــوا يشــ ِّكلون أغلبيــة ســكان القــدس
فــي عهــد المماليــك ،كان يعيــش اليهــود والمســيحيون
علــى كثــرة مذاهبهــم ،ويمارســون معتقداتهــم بحريــة .وكان
فــي القــدس آنــذاك المماليــك مــن أصــل تركــي وشركســي
والعــرب والتركمــان.
وكان مــن أســباب تطــور المســتوى العلمــي فــي القــدس
فــي عهــد المماليــك الاســتقرار فــي المنطقــة وتطــور الحيــاة
التجاريــة .وصــار عهــد المماليــك العهــ َد الــذي ِ
وض َعــت
فيــه أكثــر المؤلفــات فــي تاريــخ الإ ســلام .وكان المماليــك
يدعمــون العلمــاء الذيــن كانـوا الفئــة الوحيــدة التــي تســتطيع
أن تعارضهــم فــي المجتمــع .وكانــت القــدس مــن أكثــر
المــدن التــي اســتفادت مــن هــذا الدعــم .فــكان كثيــر مــن
العلمــاء والذيــن يرتحلــون طل ًبــا للعلــم يأتــون إلــى القــدس
فــي عهــد المماليــك .وجعلــت مرحلــ ُة الاســترداد فــي
المغــرب والغــز ُو المغولــي فــي المشــرق مناطـ َـق المماليــك
والقــدس المــلا َذ الآمــن .وكان مــن بيــن العلمــاء المغاربــة
الذهبــي ،وبــدر الديــن العينــي ،وابــن حجــر العســقلاني.
وقــد َم طلبــة العلــم مــن الأناضــول والعــراق والحجــاز إلــى
مــدارس القــدس التــي كانــت أكثــر مــن  ٤٠مدرســة.
ولع َبــت أُ َســر العلــم مثــل القلقشــندي وابــن جماعــة دو ًرا
مه ًمــا فــي الحركــة العلميــة فــي القــدس.
لــم تكــن القــدس مركــ ًزا تمــر منــه الطــرق التجاريــة
الأساســية فــي التاريــخ الإ ســلامي ،ولكنهــا كانــت قريبــة
مــن المراكــز التجاريــة .وكان مــن أســباب قلــة عــدد ســكان
القــدس عــدم ملائمــة أرضهــا للزراعــة وأنهــا لــم تكــن مرك ـ ًزا
للتجــارة .واش ـ ُت ِه َرت القــدس بزراعــة الزيتــون والتيــن والعنــب
وفواكــه أخــرى .وكان إنتــاج القطــن مــن القطاعــات المهمــة،
لذلــك تطــورت صناعــة النســيج فــي المدينة .وتذكــر المراجع
صناعــة الزجــاج فيهــا .وكانــت البلــدات المجــاوة للقــدس
ـدس باســتيرادها للقمــح .وكان
تكتفــي بزراعتهــا ،و ُع ِر َفــت القـ ُ
مــن مصــادر دخــل القــدس قصــب الســكر وصناعــة الســكر.
وكان مــن أهــم مصــادر المعيشــة فــي القــدس زيــت الزيتــون،
ومــن صــادرات القــدس الصابــون والشــمع.
زاد عــدد المســيحيين القادميــن مــن أوروبــا للحــج إلــى
القــدس مــع زيــادة الأمــن والتســامح الــذي أظهــره المماليــك.
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وصــار مــن مصــادر دخــل أهــل المدينــة اســتضاف ُة الحجــاج
و إعاشــتهم وبيــع الهدايــا مــن الإ يقونــات والهدايــا المزخرفــة
والمنقوشــة .وكانــت صناعــة الفضــة مــن الصناعــات المهمــة
فــي القــدس .وكان مــن مظاهــر نمــو التجــارة فــي المدينــة
آنــذاك بنــاء الأس ـواق والخانــات والنُّــزل ،وكان مــن علامــات
مكانــة القــدس الدوليــة وجــود قنصليــات للقيــام بإجــراءات
ال ُح َّجــاج والتجــار الأجانــب.
و ُو ِض َعــت فــي عهــد المماليــك بنيــة تحتيــة متينــة لحــل
مشــكلة الميــاه التــي تعــد مــن أعقــد مشــاكل القــدس .وكانت
قنــوات الميــاه تُر َّمــم وتُصلــح دائ ًمــا .و ُبن َيــت قنــوات ميــاه
جديــدة لجلــب الميــاه مــن ينابيــع مختلفــة خــارج المدينــة،
و ُح ِف ـ َرت كثيــر مــن الآبــار و ُبن َيــت ُس ـ ُبل ميــاه داخلهــا .وبنــى
الســلاطين المماليــك بِــركًا فــي القــدس لا ســيما حــول الحــرم
الشــريف مــن أجــل جمــع ميــاه الأمطــار وتنويــع مصــادر المياه،
وبن ـوا حمامــات كثيــرة لأهــل القــدس.

وختا ًمــا يمكــن أن نقــول إن مدينــة القــدس عاشــت
خــلال عهــد المماليــك والعثمانييــن أفضــ َل مرحلــة فــي
تاريخهــا بعــد الاحتــلال الصليبــي ،و إن الاســتقرار والأمــن
فــي المدينــة كانــا ِ
عامليــن أساس ـ َّيين فــي عيــش المســلمين
والمســيحيين واليهــود فــي طمأنينــة وســكينة وحريــة دينيــة.
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اﻟﻘﺪس ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ
* ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺟﻘﻤﻖ
بــدأ الحكــم العثمانــي للقــدس فــي أواخــر عــام ١٥١٦م ،إﻟﺤﺎق اﻟﻘﺪس واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻹداري اﻷول

واســتمر -باســتثناء عهــد محمــد علــي باشــا بيــن عا َمــي
 -١٨٤١ -١٨٣١نحــ ًوا مــن أربعــة قــرون ،أي حتــى عــام
 ١٥١٧حيــن احتلهــا الإ نكليــز .كانــت القــدس لــوا ًء فــي
إدارة الدولــة العثمانيــة فــي كثيــر مــن الأحيــان ،وتبدلــت
المراكــز التــي تتبــع لهــا .وكانــت القــدس تابعــ ًة عمو ًمــا
لولايــة دمشــق بيــن عامــي  ،١٨٣١ -١٥١٦ولولايــة صيــدا
بيــن عا َمــي  ،١٨٦٥ -١٨٤١ثــم تابع ـ ًة لولايــة ســوريا التــي
ضمــت ولايــة دمشــق وصيــدا .وصــارت القــدس متصرفيــة
مســتقلة بيــن عا َمــي  ١٩١٧ -١٨٧٢وتابعــ ًة للحكومــة
١
المركزيــة مباشــرة.

ســنتحدث فــي هــذا الفصــل بدايـ ًة عــن انتقــال القــدس
مــن حكــم المماليــك إلــى حكــم الدولــة العثمانيــة والتنظيــم
الإ داري الأول فــي القــدس .ثــم نتحــدث عــن التطــورات
السياســية التــي بــرزت فــي القــدس تحــت الحكــم العثماني.
وقــد اقتصرنــا علــى ذكــر أمثلــة مــن القــرن الســادس عشــر
عــن بعــض المســائل السياســية حتــى لا نقــع فــي التكـرار،
لأن هــذه المســائل كانــت متشــابهة علــى مــدى قــرون،
مثــل القضــاء علــى تمــرد البــدو فــي ل ـواء القــدس ،وحفــظ
النظــام ،ومراقبــة موظفــي الدولــة وفقًــا لقــرارات الديــوان
الســلطاني .وذكرنــا بتفصيــل أحــداث القــرن التاســع عشــر
مثــل احتــلال الفرنســيين لمصــر وتقدمهــم نحــو بــلاد الشــام،
وتمــرد والــي مصــر محمــد علــي باشــا ،لأن هــذه الأحــداث
كان لهــا تأثيــر كبيــر فــي القــدس.

اعتلــى الســلطان ســليم الأول عــرش الدولــة العثمانيــة
عــام ١٥١٢م ،وح َّقــق فتوحــات عظيمــة فــي حكمــه الــذي
اســتمر لمــدة قصيــرة لــم تتجــاوز الثمانيــة أع ـوام .إذ اتجــه
أو ًلا لمحاربــة الدولــة الصفويــة التــي كانــت تدعــم التشــيع
فــي الأناضــول ،وانتصــر عليهــا فــي معركــة تشــالدران عــام
ض علــى خطــر التشــيع
١٥١٤م .لكــن هــذا الانتصــار لــم يقـ ِ
فــي الأناضــول تما ًمــا ،فــكان لا بــد مــن حملــة ثانيــة علــى
الصفوييــن .فأعــ َّد الســلطان ســليم الأول العــدة وانطلــق
نحــو إي ـران ،ووردتــه أخبــار أن ســلطان المماليــك قانصــوه
الغــوري تحــرك مــن مصــر إلــى حلــب ليمنــع الجيــش
العثمانــي مــن المــرور مــن أراضيــه .وكان المماليــك آنــذاك
يحكمــون الأماكــن المقدســة مثــل الحجــاز التــي فيهــا مكــة
والمدينــة وكذلــك القــدس ،وكانــوا ُح َّكا ًمــا ضعفــاء فــي
موضــوع حمايــة المســلمين ،فل َّمــا ســمع الســلطان ســليم
الأول بحملــة قانصــوه الغــوري ،حــ َّول وجهتــه مــن إيــران
إلــى مصــر .فالتقــى العثمانيــون والمماليــك لأول مــرة فــي
قــرب حلــب بتاريــخ  ٢٤آب/أغســطس مــن
مــرج دابــق َ
عــام ١٥١٦م ،فكانــت مواجهــة شــديدة بينهــم .وانتصــر
الثعمانيــون وســار جيشــهم نحــو دمشــق ،واســتولوا علــى
ِقــلاع كثيــرة فــي طريقهــم .اتجهــت فرقــة عثمانيــة بقيــادة
محمــد بــن الســيد عيســى إلــى غــزة والرملــة ،فلقيــت مقاومــة
مــن المماليــك بقيــادة والــي دمشــق جنبــردي الغزالــي،
فأرســل الســلطان ســليم الأول فرقــة بقيــادة الوزيــر الأعظــم
خــادم ســنان باشــا إلــى غــزة لدعــم الفرقــة العثمانيــة هنــاك.

* د .عبد الله جقمق ،عضو الهيئة التدريسية ،كلية العلوم الإ سلامية بجامعة أفيون كوجاتبه.

acakmak@aku.edu.tr.
1
Kamil C. el-Aselî, «Kudüs (Osmanlı Dönemi ve Sonrası)», Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, (Ankara: TDV Yayınları, 2002), 26:
334-338.
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مــات ســلطان المماليــك قانصــوه الغــوري
ـمع
فجـأة ،وحـ َّل مكانــه طومــان بــاي .ول َّمــا سـ َ
الســلطان ســليم الأول بمقتــل رســوله جركــز
م ـراد إلــى ســلطان المماليــك الجديــد ،تح ـ َّرك
فــو ًرا مــن دمشــق إلــى مصــر .ووصـ َل إليــه خبــر
انتصــار جيشــه فــي خــان يونــس بغــزة وهــو قــرب

الرملــة فــي كانــون الأول/ديســمبر عــام ١٥١٦م.
واســتطاع ســليم الأول أن يفتــح فلســطين
كامــ ًلا بهــذا الانتصــار ،ووصــل إلــى القــدس
مــع حاشــيته وح َّراســه بتاريــخ  ٣١كانــون الأول/
ديســمبر عــام ١٥١٦م ،فـزا َر الأماكــن المقدســة
٢
فيهــا وأحســن إلــى علمــاء المدينــة وفقرائهــا.

وتب ِّيــن العبــارة الفارغــة التــي تشــير إلــى غيــاب
حاكــم عــن ولايــة دمشــق عــد َم تعييــن وال فــي تلــك
ــن أيــاس باشــا وال ًيــا
الفتــرة بعــد مــوت الغزالــيُ .ع ِّي َ
علــى دمشــق بعــد الغزالــي ،فصــارت غــزة وصفــد
والقــدس ألويــ ًة منفصلــة ٤.وبذلــك أقــ َّرت الدولــة
العثمانيــة عمو ًمــا بالتنظيــم الإ داري الــذي كان قائ ًمــا
فــي عهــد المماليــك ،أي بقــاء غــزة وصفــد والقــدس
ألويــة تابعــة لولايــة دمشــق .كانــت القــدس ل ـوا ًء تاب ًعــا
لولايــة دمشــق فــي التنظيــم الإ داري العثمانــي وبقيــت
فــي البدايــة مؤلفــة مــن ناحيــة القــدس والخليــل وبنــي
عامــر كمــا كان فــي عهــد المماليــك .غيــر أنــه فــي
عــام  ١٥٣٨أُلغ َيــت ناحيــة بنــي عامــر وظلــت القــدس
٥
مقســم ًة إلــى ناحي َتيــن.
َّ

اﻟﻘﺪس ﰲ اﻹدارة اﻟﻌﺜامﻧﻴﺔ

أول ورﻗﺔ ﺗﺘﺤﺪث ﻋﻦ ﻣﻌﺮﻛﺔ ﺧﺎن ﻳﻮﻧﺲ ﰲ ﻛﺘﺎب )ﻓﺘﺢ دﻳﺎر اﻟﻌﺮب( ﻟﺴﻼﺣﺸﻮر) .ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺴﻠﻴامﻧﻴﺔ ،ﻧﻮري
ﻋﺜامﻧﻴﺔ(٤٠٨٧ ،

ـدس بأراضــي بــلاد
ألحـ َـق ســليم الأول القـ َ
الشــام ،وجعلهــا لــوا ًء تاب ًعــا لولايــة العــرب
)دمشــق( فــي أول تقســيم إداري للمنطقــة،
وع َّيــن عليهــا إســكندر بــك بــن أفرنــوس .لــم
يســتمر هــذا التنظيــم الإ داري طويــ ًلا ،ففــي
 ٢٥أيلول/ســبتمبر عــام ١٥١٧م صــارت
غــزة وصفــد والقــدس والكــرك ونابلــس التــي
تش ـ ِّكل أراضــي فلســطين ألويــة ُع ِه ـدَت إلــى
جنبــردي الغزالــي الــذي كان وال ًيــا للمماليــك
علــى دمشــق مــد ًة طويلـ ًة .وكانــت الغايــة مــن
تكليــف العثمانييــن لـوال مــن المماليــك بهــذه
المهمــة الاســتفاد ُة مــن الــولاة ذوي الخبــرة
فــي حكــم هــذه الأراضــي التــي لا يعرفونهــا
جيــدًا .وبذلــك حالــوا دون ضعــف الإ دارة
 ٢للاستزادة في موضوع إلحاق القدس بالدولة العثمانية ،انظر:

فــي المنطقــة حتــى تمــام التنظيــم الإ داري.
لكــن جنبــردي الغزالــي اســتغل فرصــة تبــدل
الســلطان العثمانــي مــع وفــاة ســليم الأول عــام
١٥٢٠م ،فأعلــن نفســه ســلطانًا علــى مصــر،
غيــر أن الســلطان العثمانــي الجديــد ســليمان
القانونــي قضــى عليــه.
تشــير وثيقــة تُق ـدَّر أنهــا تعــود للفتــرة بيــن
عا َمــي ١٥٢١ -١٥٢٠م إلــى وجــود ثلاثيــن لـوا ًء
آنــذاك فــي ولايــة روملــي ،وعشــرين فــي ولايــة
الأناضــول ،وثمانيــة فــي قارامــان ،وخمســة
فــي ولايــة الــروم ،وخمســة عشــر فــي ولايــة
العــرب ،وتســعة فــي ولايــة دياربكــر ٣.وتظ ِهــر
هــذه الوثيقــة ل ـواء غــزة وصفــد والقــدس مــن
بيــن ألويــة فلســطين التابعــة لولايــة دمشــق.

Silahşör, Fetihnâme-i diyâr-ı Arab, (İstanbul: Süleymaniye El Yazmaları Kütüphanesi, Nur-ı Osmaniye,
4087), 18a-36b; Solakzâde Mehmed Hemdemi, Solakzâde Tarihi, (Dersaadet: Mahmud Bey Matbaası,
1297), 384-389; Hoca Sadeddin, Tâcü’t-tevârîh, (Dersaadet: Matbaa-i Amire), 2: 337-349.
3
Ö. Lütfi Barkan, «H. 933-934 Mâli Yılına Ait Bir Bütçe Örneği», İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi
Mecmuası,15/1-4 (1954): 306.
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كان حاكــم اللــواء الحاكــ َم العســكري والإ داري
الأعلــى فــي لــواء القــدس وفقًــا للتشــيكلات الإ داريــة
العثمانيــة .وكان حاكــم اللــواء كمــا فــي الوظائــف
الأخــرى ُيع َّيــن لســنة ،لكــن يمكــن تعيينــه فــي الوظيفــة
نفســها بعــد ســنة أو وظيفــة أخــرى .وكان حاكــم اللـواء
مســؤو ًلا عــن حفــظ الأمــن فــي مركــز المدينــة والمناطــق
الريفيــة حولهــا ،وجمــع الضرائــب فــي المدينــة وريفهــا،
وضمــان التجــارة وفقًــا للقوانيــن ،وتأميــن الطعــام
والشــراب الكافــي للمدينــة ،وتجهيــز القــوة العســكرية
٦
المحليــة وقيادتهــا فــي الحــروب عنــد الضــرورة.

كان حاكــم ل ـواء القــدس قــره حســن عــام ١٥٢٢م.
وشــهدت القــدس تغييــرات إداريــة مســتمرة فــي تلــك
الفتــرة ،فصــارت القــدس تابعــة عــام ١٥٢٣م للــواء غــزة
تحــت حكــم الســيد أويــس .وكان ل ـواء غــزة مؤلَّ ًفــا مــن
أقضيــة غزة-الرملــة والقــدس وفقًــا لدفتــر التحريــر عــام

١٥٣٠م .وكان فــي قضــاء القــدس المؤلــف مــن ناحيــة
القــدس وخليــل الرحمــن  ١٤٧قريــة و ٩٨مزرعــة ٧.وعــادت
القــدس بعــد فتــرة لتكــون لوا ًء مســتق ًلا في التنظيــم الإ داري
وظلــت علــى هــذا الوضــع لقــرون.

كانــت أكبــر قضيــة للــواء القــدس فــي النصــف
الأول مــن القــرن الســادس عشــر قضيــة تمــرد البــدو
العــرب وســلامة طريــق الحــج .وكان جنبــردي الغزالــي
قــد اتخــذ تدابيــر لمواجهــة هــذه القض َّي َتيــن ،ولكــن
فهــم
هــذه التدابيــر ضعفــت مــع تمــرده نفســه .ف ُي َ
مــن ذلــك أنــه مــن القضايــا الأساســية لح ـ َّكام قضــاء
القــدس كان عــدم وجــود تنظيــم إداري شــامل فيــه
وقضيــة الأمــن ،وذلــك فــي الفتــرة مــن مــوت الغزالــي
حتــى منتصــف القــرن الســادس عشــر .لذلــك بــدأت
الدولــة العثمانيــة بتعييــن ح ـ َّكام الأقضيــة والقضــاة مــن
إســطنبول مباشــرة مــن أجــل حــل هــذه المشــاكل فــي
القــدس .وكان حضــور الإ دارة المركزيــة فــي القــدس
البعيــدة عــن مركــز الدولــة عامـ ًلا أساسـ ًيا فــي المحافظــة
علــى الل ـواء ،وبذلــك ُحلَّــت المشــاكل الأساســية مثــل
تمــرد البــدو فــي المنطقــة ،وحفــظ النظــام ،ومراقبــة
٨
أعمــال موظفــي الدولــة.

صــد َر أمــ َران مــن إســطنبول إلــى قايتــاس بــك
الــذي كان حاك ًمــا علــى ل ـواء القــدس عــام ١٥٦٠م،
أحدهمــا بعــدم الخــروج مــن اللـواء مــن أجــل حمايتــه،
والآخــر باتخــاذ التدابيــر الضروريــة لــرد هجمــات البــدو
٩
العــرب علــى اللـواء فــي حــال إعــلان النفيــر للحــرب.
وفــي أمــر أُصـ ِد َر عــام ١٥٨٥م وردت أخبــار عــن كثــرة
قُ َّطــاع الطــرق العــرب ،وضــرورة بقــاء حاكــم اللــواء
مــع أصحــاب نظــام »الزعامــة« و«التيمــار« لحمايــة
١٠
القــدس حتــى لــو صــد َر فرمــان بالنفيــر العــام.

4
Şair Nedim Efendi, Müneccimbaşı Tarihi Tercümesi, (Dersaadet: Matbaa-i Âmire, 1285), 3: 463; Hoca Sadeddin, Tâcü’t-tevârîh,
2:342; Solakzâde, Solakzâde Tarihi, 391; Hadîdî, Hadîdî Tarihi (Manzum Osmanlı Tarihi) (1285- 1523) Nşr. Necdet Öztürk,
(İstanbul: Bilge Kültür Sanat Yayınları, 2015), 389-394; İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, (Ankara: TTK Basımevi, 1983),
2/309.
5
Başkanlık Osmanlı Arşivi (BOA), Tapu Tahrir Defterleri [TT.d.], Nr: 1015, 1.
6
Amy Singer, Kadılar, Kullar, Kudüslü Köylüler / Sema Bulutsuz (İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları,2008), 33.
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تُذ ِّكــر هــذه الأوامــر مــن مركــز الحكــم العثمانــي
ب ـأن المهمــة الأساســية والأولــى لح ـ َّكام ل ـواء القــدس
إنمــا هــو الحفــاظ علــى اللــواء ،وتب ِّيــن الأهميــة
الكبيــرة لهــذا الموضــوع ،وضــرورة اتخــاذ التدابيــر
كــي لا ُيتــ َرك اللــواء فارغًــا ولــو للحظــة .ومــن
السياســات التــي كانــت ُمتَّبعــ ًة للوقــوف فــي وجــه
تمــرد العــرب تقديــم الجوائــر ل َمــن يكــون لــه نفــع فــي
مواجهــة المتمرديــن .وكانــت الجوائــز تــو َّزع علــى
الذيــن يحاربــون العــرب المتمرديــن فــي طريــق القــدس
ومــا حولهــا .ومــن الأمثلــة علــى هــذا الموضــوع أن
عجلــون بــك أعل ـ َم بأنــه قُ ِت ـ َل أكثــر مــن عشــرة و ُج ـر َِح
الكثيــرون مــن عــرب منظــور وبنــي ســعيد وكريــم
الذيــن كانــوا يقطعــون الطريــق بيــن القــدس ومصــر
وينهبــون النــاس ويقتلونهــم عــام ١٥٦٠م ،وأعطــى
مـراد بــك  ٢٠٠٠٠أقجــة ١١.وفــي أمــر بتاريــخ ١٥٧٤م
يتعلــق بطلــب حاكــم ل ـواء القــدس ســليمان بــك مــن
محمــد بــن عبــد اللــه بتخصيــص »تيمــار« لمحمــد
ِمــن جنــد إنكشــارية دمشــق لأنــه ضــرب أحــد قــادة
المتمرديــن مــن بنــي عطيــة ببندقيتــه فقتلــه فــي ناحيــة
خليــل الرحمــن ١٢.وفــي ســجل يعــود للعــام نفســه
طلــب ُم َرســ ٌل لحاكــم دمشــق يتعلــق بإعطــاء
يظهــر
َ
ٌ
جائــزة لمصطفــى الــذي لــه إقطــاع بقيمــة ٢٦٦٠٠
فــي لــواء نابلــس لــدوره فــي قتــل المفســد ال ُمســ َّمى
الأميــر علــي الــذي كان يقطــع الطريــق بيــن القــدس
ومصــر ١٣.وكان للتعــاون بيــن حــكام الألويــة دور
كبيــر فــي القضــاء علــى المتمرديــن العــرب فــي منطقــة
فلســطين .وكانــت كثيــر مــن القوافــل التجاريــة تتجــه

إلــى القــدس لأنهــا تضــم الأماكــن المقدســة للأديــان
الســماوية الثلاثــة ،وكان ذلــك ســب ًبا لزيــادة عمليــات
النهــب علــى يــد قطــاع الطــرق العــرب فــي المنطقــة.
وكانــت الســلطة المركزيــة العثمانيــة تأمــر ُح َّكامهــا
فــي المنطقــة بضــرورة التنســيق فيمــا بينهــم والقضــاء
علــى هــذه الجماعــات المتمــردة .ففــي عــام ١٥٧٦
طلــب حــكام ألويــة صفــد والقــدس ولجــون الدعـ َم مــن
أميــر دمشــق الحــاج قانصــوه بــك لمواجهــة احتمــال
١٤
هجــوم المفســد ابــن أبــي ريــش علــى قافلــة الحــج.
هــرب العربــان المتمــردون بعــد
وفــي عــام ١٥٧٨م
َ
أمــر حاكــم لــواء غــزة الســيد أحمــد حتــى وصلــوا
إلــى جبــال القــدس وحدودهــا ،فأمــر حاكــم لــواء
القــدس بتقديــم الدعــم لحاكــم لــواء غــزة ١٥.وفــي
أمــر آخــر يعــود لعــام ١٥٨١م ور َد طلــب التعــاون بيــن
ألويــة القــدس وغــزة وعجلــون لمواجهــة المتمرديــن
١٦
والمفســدين العــرب.
وفــي الأوامــر الصــادرة مــن الديــوان الســلطاني
لحاكــم لــواء القــدس وقاضيهــا فيمــا يتعلــق بحفــظ
النظــام وردت معلومــات عــن تعريــف ُحــ َّكام اللــواء
بمســؤولياتهم .و ُذ ِك ـ َر فــي الأمــر الخطــي لحاكــم ل ـواء
القــدس وقاضيهــا عــام ١٥٦٥م مواجهــ ُة َمــن يأتــي
بالخمــر مــن خــارج القــدس ويبيعــه فيهــا ١٧.وصــد َر
أمـ ٌر آخــر فــي العــام نفســه مــن قاضــي القــدس بإغــلاق
خمســة مقاهــي اف ُت ِت َحــت حدي ًثــا بعــد أن صــار يرتادهــا
١٨
العاطلــون الطائشــون ويفســدون الأمــن العــام.
ومــن الطــرق التــي لج ـأت إليهــا الدولــة العثمانيــة
لحفــظ العــدل فــي أراضيهــا اســتعمال نظــام الشــكوى.
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ﺧﻠﻼ ﺑﺎﻷﻣﻦ اﻟﻌﺎم ﰲ اﻟﻘﺪس
اﻷﻣﺮ اﻟﺼﺎدر ﰲ ﻣﻮﺿﻮع إﻏﻼق اﳌﻘﺎﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﺳﺒﺒﺖ ً
)(BOA. A. DVNS. MHM. d, Nr: 5, judg. 612

فكانــت الدولــة تنظــر إلــى الشــكاوى التــي
تأتــي مــن عامــة النــاس حــول موظَّفيهــا ،ف ـإذا ثبتــت
صحــة الشــكاوى بعــد الفحــص والتفتيــشِ ،
ــب
عوق َ
الموظفــون .فأســهم ذلــك فــي جعــل الدولــة تراقــب
خدماتهــا الداخليــة ،و إزالــة العقبــات فــي طريــق عيــش
الرعيــة فــي رفــاه .فل َّمــا وردت مثــ ًلا شــكاوى إلــى
الديــوان الســلطاني حــول مترجميــن يعملــون لــدى
رأس العســكر فــي القــدس عــام ١٥٦٤م ،أُ ِ
رســ َلت
هيئــة تفتيــش فــي هــذا الأمــر ،ول َّمــا تب َّيــن أن هــؤلاء
المترجميــن يظلمــون النــاسُ ،عزِلــوا مــن مهمــة
الترجمــة .وعندمــا شــكى أهــل القــدس مــرة أخــرى
مــن هــؤلاء الذيــن ظل ـوا يترجمــون بصــورة غيــر رســمية
ومــن أن ظلمهــم زاد وطغــى ،صــدر أمــ ٌر بتحــري
هــذا الموضــوع و إنهــاء مهــام هــؤلاء المترجميــن.
ول َّمــا شــكى أهــل القــدس مــن حاكمهــا ســليمان
بــك عــام ١٥٧٣مُ ،عر َِضــت الشــكاوى علــى والــي
دمشــق وقاضيهــا ،و ُط ِلــب منهمــا النظــر فــي هــذه
الشــكاوى و إثبــات صحتهــا .وفــي عــام  ١٥٧٧وردت
شــكوى حــول مترجمــي رأس العســكر ،لأنهــم أحرق ـوا

أمــوال بعــض مــن أهــل القــرى فــي غيابهــم وقطعــوا
أشــجارهم .فصــدر أم ـ ٌر بالتحقيــق فــي هــذه القضيــة
ِ
وعــزل المترجميــن فــي حــال التأكــد مــن ارتكابهــم
لهــذا الجــرم.

ِ
المشــكلات
وقــد أســهم حــ ُّل الدولــة العثمانيــة
المتعلقــة ب ـإدارة القــدس وحرك ـ ُة العم ـران فــي المدينــة
بزيــادة مســتوى المعيشــة فــي النصــف الثانــي مــن
القــرن الســادس عشــر .فالســلطان ســليم الأول
اســتطاع أن ِ
يلحــق القــدس بدولتــه ،ولكنــه توفــي قبــل
عمرانهــا .ولكــن عندمــا تولــى ابنــه الســلطان ســليمان
القانــون
العــرش مــن بعــده ،واســتمرت ســلطنته مــدة
َ
طويلــة ،بــدأت حركــة عمــران كبيــرة فــي القــدس
وغيرهــا مــن مــدن الدولــة العثمانيــة .حتــى إن اســم
الســلطان ســليمان القانونــي ُذ ِك ـ َر فــي كتا َبيــن لــه فــي
القــدس باســم »ســليمان الثانــي« ،عط ًفــا علــى ســيدنا
ســليمان الــذي عم ـ َر المدينــة أولَ مــرة ،لذلــك تعــود
كثيــر مــن الآثــار العثمانيــة الباقيــة فــي القــدس إلــى
عهــد الســلطان ســليمان القانونــي.
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وكان أول عمــل قــام بــه الســلطان ســليمان القانونــي فــي القــدس فــي مجــال العمــارة تحويــل قســم مــن مجمــع النبــي
داوود الــذي فيــه مقامــه إلــى مســجد .وهــذا القســم هــو القاعــة التــي تنــاول فيهــا النبــي عيســى عشــاءه الأخيــر مــع حواريــه.
ومــن أعمــال الســلطان القانونــي فــي القــدس إعــادة بنــاء أسـوار المدينــة وقلعتهــا ،و إصــلاح قبــة الصخــرة والجامــع القبلــي،
وتزييــن قبــة الصخــرة بالفسيفســاء علــى الط ـراز الإ زنيكــي ،و إنشــاء ســتة ُســبل فــي المدينــة بجلــب المــاء مــن
بيــت لحــم .وقــد بنــت زوجــة الســلطان القانونــي الســلطانة ُخـ َّرم مجم ًعــا فيــه مســجد ومدرســة وخــان
ورِبــاط صوفــي فــي القــدس عــام 1552م .وكان هــذا المجمــع أكبــر مجمــع فــي القــدس لا بــل
فــي فلســطين كلهــا آنــذاك.
ومــع ظهــور حــركات تمــرد ُع ِر َفــت باســم التمــرد الجلالــي فــي القــرن الســابع
عشــر وثــورة الباشــاوات فــي شــرقي الأناضــول ،انقطــع تواصــل مركــز الدولــة
ـف إلــى كل ذلــك تبــدل ال ِقــوى داخــل
مــع الولايــات العربيــة .وعندمــا أُضيـ َ
الحكومــة ،تحولــت الإ دارة المركزيــة فــي الولايــات العربيــة إلــى إدارة
أقــرب إلــى الإ دارة المحليــة .فصــار آل فــروخ ورضــوان وتورابــاي
يحكمــون لـواء القــدس ونابلــس وغــزة ولجــون طـوال القــرن الســابع
عشــر .ط ـ َّورت هــذه الأُ َســر الثلاثــة علاقاتهــا ط ـوال هــذا القــرن
وحســنت أمورهــا عبــر مصالحهــا
وق ـ َّوت أواصــر القرابــة بينهــا َّ
الاســتراتيجية وشــركائها فــي الأعمــال التجاريــة فــي ولايــة
دمشــق ،حتــى صــارت ســلالة حاكمــة واحــدة فــي النصــف
الثانــي مــن ذلــك القــرن .واســتفادت الدولــة العثمانيــة مــن
القــوة العســكرية لهــذه الأُ َســر الثلاثــة وعلاقاتهــا الجيــدة
مــع البــدو.
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لكــن الإ دارة فــي إســطنبول كانــت تضــع فــي الحســبان أن الأُ َســر المحليــة الحاكمــة قــد ترغــب فــي التفــرد بالســلطة
أحيا ًنــا ،لذلــك كانــت تتفاهــم معهــا مــا دامــت تحقــق الأهــداف الأساســية لسياســة الدولــة .وحينمــا زادت قــوة الإ دارات
المحليــة فــي النصــف الثانــي مــن القــرن الســابع عشــر ،اعتقــد وزراء الدولــة فــي الديـوان الســلطاني بإســطنبول وكانـوا مــن آل
كوبرولــو أن عــزل هــذه الأُ َســر المحليــة مــن الحكــم وتعييــن حـ َّكام مــن مركــز الدولــة يعـ ِّزز مــن مركزيــة الحكــم.
لكــن كان أكبــر عائــق أمــام عــزل هــذه الأُ َســر المحليــة الحاكمــة قيــادة الفرقــة العســكرية القائمــة
لحمايــة طريــق الحــج التــي كانــت أمـ ًرا مه ًّمــا فــي مشــروعية الدولــة العثمانيــة فــي المنطقــة،
ذلــك أن قيــادة هــذه الفرقــة كانــت فــي عهــدة حــكام القــدس ونابلــس وصفــد حتــى
آلــت إلــى عهــدة حاكــم طرابلــس فــي القــرن الثامــن عشــر .فكانــت الأســر
المحليــة الحاكمــة التــي تقــود قوافــل الحــج علــى صلــة وثيقــة مــع البــدو
فــي المنطقــة ،ومدعومــة مــن الأشـراف فــي المنطقــة دع ًمــا قائ ًمــا علــى
مصالــح مشــتركة .فكانــت هــذه الأمــور عائ ًقــا كبي ـ ًرا أمــام سياســة
مركزيــة الحكــم فــي المنطقــة .إلا أن سياســة الدولــة العثمانيــة
التــي أص ـ َّرت علــى كســر شــوكة هــذه الأ َســر المحليــة حققــت
نتائــج إيجابيــة فــي نهايــة القــرن الســابع عشــر ،وبــدأ تعييــن
حاكــم مــن إســطنبول علــى ل ـواء القــدس بــد ًلا مــن ُح ـ َّكام
بعضــا مــن هــؤلاء الحــكام الذيــن ُع ِّينـوا مــن
محلييــن .لكــن ً
إســطنبول كانــوا يــرون مناصبهــم مصــد َر دخــل لا غيــر،
فراح ـوا يظلمــون النــاس ويعاملونهــم معاملــة قاســية.
ﻗﺒﺔ اﻟﺼﺨﺮة اﻟﺘﻲ زﻳﱠﻨﻬﺎ اﻟﺴﻠﻄﺎن ﺳﻠﻴامن اﻟﻘﺎﻧﻮين ﺑﺎﻟﻔﺴﻴﻔﺴﺎء
)أرﺷﻴﻒ( iYV
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فكانــت معاملــة الحــكام الجــدد الذيــن تخلــوا
عــن الاتفــاق الــذي كان بيــن الأشــراف والحــ َّكام
المحلييــن ســب ًبا فــي التقــارب بيــن الأشــراف وعامــة
النــاس .واندلعــت ثــورة بقيــادة نقيــب الأشــراف
محمــد بــن مصطفــى الحســيني عــام ١٧٠٣م نتيجــة
سياســة الكبــت التــي مــا عــادت تُحت َمــل ،وكانــت
اضحــا علــى السياســة الحاكمــة.
هــذه الثــورة ر ًّدا و ً
ولــم تســتطع الإ دارة المركزيــة فــي إســطنبول أن
تكبــت هــذه الثــورة فــي القــدس مباشــرة لأنهــا كانــت
مشــغولة بكبــت التمــرد الــذي حــدث فــي الجيــش
والــذي ُعــر َِف باســم »واقعــة أدرنــة« .واســتطاع
حاكــم لــواء القــدس الــذي ُع ِّيــن عــام ١٧٠٥م أن
يقضــي علــى هــذه الثــورة بعــد أن أُ ِ
رســل إليــه ألفــان مــن
الإ نكشــارية وثلاثمئــة مــن صنَّــاع الســلاح ومئــة مــن
جنــود المدفعيــة .فــكان ذلــك ضربــة قويــة للأش ـراف
فــي القــدس وموقعهــم السياســي والاجتماعــي .ثــم
وصلــت أخبــار إلــى حاكــم طرابلــس الشــام مصطفــى
باشــا أن المتمــرد محمــد الحســيني يختبــئ فــي قلعــة
طرســوس قــرب طرابلــس الشــام متنك ـ ًرا بزيِّــه .فقبــض
مصطفــى باشــا علــى الحســيني وأرســله إلــى إســطنبول
٢٢
حيــث لقــي عقوبــة القتــل فــي ســجن يديكــولا.
ومــن المواجهــات التــي حصلــت فــي القــدس فــي
القــرن الثامــن عشــر مواجهــة بيــن الإ نكشــاريين الذيــن
وضعتهــم الحكومــة المركزيــة فــي قلعــة القــدس
والجنــود المحلييــن .وكانــت أعمــال العنــف التــي
قــام بهــا الإ نكشــاريون فــي القــدس ســب ًبا لوقــوف

أهــل القــدس مــع الجنــود المحلييــن الذيــن اســتطاعوا
فــي عــام ١٧٣١م أن يطــردوا الإ نكشــاريين مــن قلعــة
القــدس .ولــم يســتطع الإ نكشــاريون إلا أن يطلبـوا مــن
إســطنبول إصــدار فرمــان بدعمهــم ٢٣.حاولــت الدولــة
العثمانيــة أن تديــر القــدس بتعييــن حــ َّكام لهــا مــن
المركــز لمــدة بعــد هــذا التمــرد ،ووجهــت الباش ـوات
لاســتغلال الل ـواء .وبقيــت القــدس قضــا ًء تاب ًعــا لولايــة
دمشــق آنــذاك .وكان لــواء القــدس ُيح َكــم أحيانًــا
بنائــب يع ِّينــه والــي دمشــق .لكــن كان للأعيــان فــي
القــدس دو ٌر فــي تعييــن النائــب أحيا ًنــا ،وزاد تأثيرهــم
فــي حكــم اللـواء بــد ًءا مــن النصــف الثانــي مــن القــرن
الثامــن عشــر ،حتــى صــار أكثــر ال ُمع َّينيــن علــى ل ـواء
٢٤
القــدس فــي ذلــك القــرن مــن أســرتَي طوقــان ونمــر.
وزادت قــوة بعــض الأســر مثــل الحســيني والخالــدي
ُعهــد لهــم مناصــب فــي
والعســلي والعلمــي وصــارت ت َ
القــدس .فقــدت أســرة الحســيني مكانتهــا فــي القــدس
بعــد تمــرد عــام ١٧٠٣م ،ولكنهــا غ َّيــرت اســمها إلــى
»غدية«وبــدأت تتولــى مناصــب مختلفــة مثــل منصــب
القاضــي ،والمفتــي ،ونقيــب الأشــراف ،وشــيخ
الحــرم ،والمــؤذن ،وأميــن مفتــاح كنيســة القمامــة.
أمــا أف ـراد آل الخالــدي فتول ـوا منصــب رئيــس ال ُكتَّــاب
فــي محكمــة القــدس والنيابــة ،وكانــوا مــن الشــهود
الدائميــن )شــهود الحــال( فــي المحكمــة .وتولــت
أســرة العســلي مهمــة حراســة قلعــة القــدس مــن جيــل
لآخــر ،أمــا أســرة العلمــي فكانــت لهــا إدارة كثيــر مــن
٢٥
أوقــاف القــدس.
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احتــل القائــد الفرنســي نابليــون بونابــرت القاهــرة
فــي أواخــر القــرن الثامــن عشــر ،فتأثــرت القــدس
بهــذا التغييــر فــي المنطقــة .فقــد انطلــق نابليــون مــن
فرنســا بأســطول بلــغ عــدد جنــده  ٣٠أل ًفــا ،فاســتولى
علــى مالطــا أو ًلا ثــم اتجــه نحــو القاهــرة .ول َّمــا ســمع
الإ نكليــز بتحــركات الفرنســيين هــذه ،أرســلوا الأســطول
الإ نكليــزي بقيــادة الأميــرال نيلســون وراء الأســطول
الفرنســي مــن أجــل حمايــة مصالــح الإ نكليــز فــي
الهنــد .لكــن نابليــون احتــل الإ ســكندرية قبــل وصــول
الإ نكليــز ،وأرســى قس ـ ًما مــن أســطوله فــي مينــاء أبــو
قيــر واتجــه نحــو القاهــرة .فهاجــم الإ نكليــز الســفن
الفرنســية الراســية فــي المينــاء ،فانقطعــت الامــدادات
القادمــة لنابليــون مــن فرنســا .احتــل نابليــون القاهــرة
فــي  ٢٤تموز/يوليــو عــام ١٧٩٨م ،ولكنــه بقــي
محصــو ًرا فيهــا مــع جنــده بعــد خســارته ســفنه فــي
أبــو قيــر .ف َّكــر نابليــون فــي البدايــة بالبقــاء فــي مصــر
بالاتفــاق مــع الدولــة العثمانيــة ،ولكنــه عندمــا ســمع
بخبــر اتفــاق الدولــة العثمانيــة مــع بريطانيــا وروســيا
و إرســالها أســطو ًلا كبيــ ًرا إلــى مصــر ،لــم يجــد ُبــدًّا
مــن المواجهــة ،فتحــ َّرك نحــو دمشــق ،واحتــل غــزة
والرملــة .غيــر أنــه حينمــا وصــل إلــى عــكا التــي كانــت
تحــت قيــادة والــي صيــدا أحمــد باشــا الج ـزار ،لقــي
فيهــا مقاومــة شــديدة .وبعــد حصــار نابليــون لعــكا
لنحــو مــن شــهرين ،خــرج أحمــد باشــا الجــزار فــي
 ٢٠أيار/مايــو عــام ١٧٩٩م وهاجــم الفرنســيين وأوقـ َـع
بهــم ضــر ًرا كبي ـ ًرا ٢٦.بــدأ الاضط ـراب السياســي فــي
منطقــة فلســطين مــع احتــلال الفرنســيين لمصــر،
وكان ذلــك ســب ًبا للتوتــر بيــن المســلمين وغيــر
المســلمين فــي القــدس .وعلمــت الإ دارة المركزيــة
العثمانيــة أن نابليــون يصــدر بيانــات كاذبــة مــن أجــل
نيــل دعــم ســكان المنطقــة ،فأرســلت فرامانــات
تب ِّيــن أن نيــة الفرنســيين القضــاء علــى الإ ســلام فــي

هــذه الأماكــن المقدســة عبــر احتلالهــم المســاجد
والرباطــات الصوفيــة والأضرحــة والأوقــاف فــي
القــدس ٢٧.وحــدث تطــور آخــر آنــذاك وهــو تغيــر
فــي الهيــكل الإ داري للقــدس التــي يحكمهــا نــ َّواب
يع ِّينهــم والــي دمشــق ،ف ُع ِّيــن أبــو المـراق محمــد باشــا
متص ِّر ًفــا فــي القــدس علــى أســاس الملكيــة .وأُعط َيــت
لــه مقاطعــة يافــا وغــزة والرملــة .وكان الســبب وراء
قـرار الحكومــة المركزيــة هــذا تأميــن الدعــم اللوجســتي
للجيــش العثمانــي فــي محاربــة الفرنســيين .وقــد كان
لمتصــرف القــدس محمــد باشــا خدمــات كبيــرة
٢٨
للجيــش العثمانــي بتأمينــه الجنــد والذخيــرة والــدواء.

أﻣﺮ ﺑﺠﻠﺐ اﻟﻌﺴﺎﻛﺮ ﻣﻦ ﻣﺘﴫﻓﻴﺔ اﻟﻘﺪس ﳌﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴني
)(BOA. AE. SSLM. III, Nr: 229, Gömlek Nr: 13382.

Abdurrahman b. Hasan el-Cebertî, Acâʼibü’l-âsâr fi’t-Terâcim ve’l-ahbâr, Thk. Abdurrahim Abdurrahman Abdurrahim (Kahire:
Matbaatü Dâri’l-Kütübi’l-Mısriyye, 1998), 3/78-102; Darendeli İzzet Hasan Efendi, Ziyânâme Sadrazam Yusuf Ziya Paşa’nın
Napolyon’a Karşı Mısır Seferi (1798-1802), Prep. M. İlkin Erkutun (İs tanbul: Kitabevi Yayınları, 2009), 118-121; Ahmed Cevdet Paşa,
Tarih-i Cevdet, (Dersaadet: Matbaa-i Âmire, 1858), 7/84-91; M. C. Şehabettin Tekindağ, «Yeni Kaynak ve Vesikaların Işığı Altında
Bonaparte’ın Akkâ Muhâsarası», Tarih Dergisi, 15/ 20 (1965), 1-20.
27
BOA. A. DVNS. MHM. d, Nr: 207, 172-173.
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ف ُع ِّيــن محمــد باشــا وال ًيــا علــى مصــر أو ًلا ثــم وال ًيــا
علــى دمشــق وأميـ ًرا للحــج .لكــن تعييــن محمــد باشــا
فــي هــذه المناصــب كان ســب ًبا لحــدوث نــزاع بينــه
وبيــن أحمــد باشــا الجـزار الــذي ذاع صيتــه فــي مواجهــة
نابليــون بونابــرت .فاســتولى أحمــد باشــا الجـزار على غزة
والرملــة وع َّيــن فيهمــا رجالــه ،وحاصــر يافــا .ولــم يقــف
أهــل القــدس أو ًلا بجانــب أ ٍّي مــن َ
هذيــن الحاك َميــن
الف َّذيــن فــي المنطقــة .غيــر أن حاجــة محمــد باشــا
لكثيــر مــن المــال والبضائــع لخدمــة الجيــش العثمانــي
ولجــو َءه إلــى النــاس دائ ًمــا لتأميــن حاجاتــه كان ســب ًبا
لوقــوف علمــاء القــدس وأعيانهــا بجانــب أحمــد باشــا
الجـزار .ول َّمــا زادت شــكاوى النــاس مــن محمــد باشــا،
ع َّينتــه الإ دارة المركزيــة وال ًيــا علــى دياربكــر .وبذلــك
خرجــت إدارة لـواء القــدس مــن نظــام الملكيــة وعــادت
إلــى مــا كانــت عليــه منص ًبــا ُيع َّيــن فيــه َمــن لــه رتبــة
وزيــر أو أميــر .لذلــك ظــل أحمــد باشــا الج ـزار يحــاول
أن يتولــى إدارة منطقــة فلســطين و إن ُع ِّيـ َـن للـواء القــدس
محافــظ دميــاط أحمــد باشــا .وكانــت الإ دارة المركزيــة
ـدس عبــر نائــب لهــا لأن
العثمانيــة قلقــة بشـأن إدارة القـ َ
أحمــد باشــا الجــزار الــذي كان أميــ ًرا للحــج آنــذاك
كان منشــغ ًلا بمحاربــة الوهابييــن الذيــن شــكلوا خط ـ ًرا
كبيــ ًرا .واســتطاع أحمــد باشــا الجــزار عــام ١٨٠٣م
أن يحكــم ل ـواء القــدس بفضــل وعــوده بحفــظ النظــام
فــي الل ـواء ،لكــن وفاتــه بعــد عــام كان ســب ًبا لتطــورات
٢٩
جديــدة فــي القــدس.
احتاجــت الدولــة العثمانيــة لحاكــم قــوي يعــرف
المنطقــة جيــدًا مــن أجــل مواجهــة الوهابييــن .فــكان
أول اســم ُيرشَّ ــح لهــذه المهمــة أبــو المــراق محمــد
باشــا الــذي أُب ِعــ َد عــن المنطقــة لنزاعــه مــع أحمــد
باشــا الج ـزار .ف ُع ِه ـ َد لمحمــد باشــا ل ـواء جــدة و إيالــة

ــح لــه التــزام كثيــر
الحبشــة عــام ١٨٠٤م ٣٠.و ُم ِن َ
مــن المناطــق فــي فلســطين لتلبيــة حاجتــه مــن مــال
وبضائــع وذخائــر للقضــاء علــى الخطــر الوهابــي فــي
الحجــاز ٣١.وهــذا كلــه كان يعنــي وقــوف محمــد
باشــا مــرة أخــرى أمــام أهــل القــدس الذيــن كانـوا ســب ًبا
فــي إبعــاده عــن المنطقــة .ف ـراح الباشــا يطبــق سياســة
صارمــة علــى النــاس كأنــه مالــك لأراضــي فلســطين.
وظــل يجمــع الضرائــب قسـ ًرا مــن النــاس لا ســيما مــن
غيــر المســلمين علــى الرغــم مــن زيــادة الشــكاوى التــي
وصلــت إلــى إســطنبول .وعندمــا دخــل غــزة مــع جنــده،
كلَّفــت الإ دارة المركزيــة فــي إســطنبول والــي صيــدا
ســليمان باشــا بمواجهتــه ،ثــم لجـأ أبــو المـراق محمــد
٣٢
باشــا إلــى والــي مصــر محمــد علــي باشــا.
فنفهــم مــن ذلــك وجــود صـراع علــى الســلطة بيــن
الحــ َّكام المحلييــن فــي المنطقــة القريبــة مــن خطــر
الوهابييــن فــي الحجــاز .ول َّمــا نشــب حريــق فــي كنيســة
القمامــة عــام ١٨٠٨م ،وقعــت أزمــة كبيــرة بيــن الدولــة
والمجتمــع .إذ شــارك الإ نكشــاريون فــي الص ـراع بيــن
الكاثوليــك الأرمــن والــروم الأرثوذكــس بعــد عــدم
الاتفــاق فــي موضــوع إصــلاح الكنيســة .ول َّمــا تدخلــت
الدولــة ،تمــرد الإ نكشــاريون ،وطــردوا نائــب القــدس
واســتولوا علــى القلعــة .وكان والــي دمشــق يوســف
باشــا مشــغو ًلا آنــذاك بقمــع التمــرد فــي طرابلــس الشــام،
فطلــب العــون مــن والــي صيــدا ســليمان باشــا لقمــع
التمــرد فــي القــدس .إلا أن تهديــدات يوســف باشــا
ث َّبتــت موقــف الإ نكشــاريين فلــم يتراجعــوا .فأرســل
يوســف باشــا فرقــة عســكرية إلــى القــدس وقمــع التمــرد
هنــاك ،ولكــن ضعفــه فــي التعامــل مــع قضيــة الحجــاز،
كانــت ســب ًبا لعزلــه مــن المنصــب.

Abdullah Çakmak, Osmanlı Kudüs’ünde Devlet ve Toplum (1798-1841), (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2019), 44-54.
BOA. A. DVNS. ASK. MHM. d, Nr: 221, 102.
31
Adil Menna, Livâü’l-Kuds fî evâsıtı’l-ahdi’l-Osmanî, (Beyrut: Müessesetü Dirâseti’l-Filistîniyye, 2008), 24.
32
Çakmak, Osmanlı Kudüs’ünde Devlet ve Toplum, 55-56.
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١٢٦

ﻣﺸﻬﺪ ﻟﻠﺤﺮم اﻟﴩﻳﻒ وﻗﺒﺔ اﻟﺼﺨﺮة ﰲ ﻋﻬﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﻴﺪ اﻟﺜﺎين )أرﺷﻴﻒ (IRCICA FAY١٣٤٢٤٣

ف ُع ِّيــن والــي مصــر محمــد علــي باشــا للتعامــل مــع
قضيــة الحجــاز ،وكان محمــد علــي باشــا حاك ًمــا
قويًّــا عــ َّزز خزينتــه بسياســاته الزراعيــة والتجاريــة،
ونجــح فــي بنــاء جيــش حديــث .فدخــل محمــد علــي
باشــا مــع ولدَيــه طوســون و إبراهيــم باشــا الص ـرا َع مــع
الوهابييــن عــام ١٨١١م ،واســتطاع أن ينتصــر علــى
الوهابييــن و ُينهــي احتلالهــم للحجــاز عــام ١٨١٩م.
وأُعط َيــت ولايــة دمشــق لوالــي صيــدا ســليمان باشــا،
وعــ َّم الاســتقرار والســكينة فــي القــدس فــي عهــده،
وبــدأت حركــة عم ـران آنــذاك فــي المســجد الأقصــى
٣٣
لا ســيما فــي الصخــرة والمســجد القبلــي.

وظلــت التغييــرات السياســة الحاصلــة فــي
الأراضــي الواقعــة تحــت الحكــم العثمانــي تؤثــر
فــي القــدس بطريقــة غيــر مباشــرة .إذ لمــا تمــرد
غيــر المســلمين فــي إيالــة مــورا عــام ١٨٢١م ،كان
هنــاك احتمــال تحــرك غيــر المســلمين فــي القــدس،
فجــ َرت إصلاحــات كبيــرة فــي قلعتهــا .وحاولــت
الدولــة العثمانيــة أن تحفــظ النظــام فــي القــدس عبــر

سياســة التـوازن بيــن والــي دمشــق ووالــي صيــدا .لكــن
زيــادة والــي دمشــق مصطفــى باشــا الضرائــب عــام
١٨٢٥م بحجــة عــدم كفايــة الضرائــب التــي تُج َمــع
مــن الألويــة التابعــة لــه ســ َّب َبت ثــورة شــعبية بقيــادة
ـب القــدس
الرعايــا غيــر المســلمين .فطــر َد الأهالــي نائـ َ
مــن المدينــة واســتولوا علــى القلعــة ،وع َّين ـوا المســؤول
عــن التســليح يوســف آغــا الجاعونــي ومحافــظ القلعــة
أحمــد آغــا العســلي وهمــا مــن الأُ َســر الكبيــرة لقيــادة
الثــورة .وكان الثــ َّوار يعتقــدون أن إدارة والــي دمشــق
المكلَّــف بمنصــب أميــر الحــج للقــدس تح ِّملهــم
مســؤولية كبيــرة ،وكانــوا يــرون الحــل الحاســم فــي
انفصــال القــدس عــن ولايــة دمشــق وخروجهــا مــن
عهــدة أميــر الحــجُ .كلِّــف والــي صيــدا بقمــع هــذه
الثــورة كمــا حــدث فــي الســابق .ولــم يرغــب الث ـ َّوار
بالوصــول إلــى اتفــاق ،فأرســل والــي صيــدا عبــد اللــه
باشــا فرقــة عســكرية للســيطرة علــى المدينــة .فتدخــل
يؤخــذ مــن
علمــاء القــدس ليوقفــوا الثــورة علــى ألا َ
٣٤
أهــل القــدس إلا الضرائــب المعتــادة.

Menna, Livâü’l-Kuds, 26-31.
Başkanlık Osmanlı Arşivi (BOA), Hatt-ı Hümâyûn, [HAT.], BOA. HAT, Nr: 541, Gömlek Nr: 26730; BOA. HAT, Nr: 772, Gömlek
Nr: 36194; BOA. HAT, Nr: 1229, Gömlek Nr: 47940.
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حــ َّل الســلطان العثمانــي محمــود الثانــي جيــش
الإ نكشــارية عــام ١٨٢٦م ،وكانــت حصــة ولايــة
دمشــق فــي الجيــش الجديــد )العســكرية المنصوريــة
المحمديــة( ألــف عســكري ،وحصــة لــواء القــدس
أربعيــن عســكريًّا .ول َّمــا عــارض أهــل القــدس إعطــاء
عســاكر للجيــش ،أمــرت الدولــة بإعطــاء أهــل القــدس
 ١٧٥٠٠قرشً ــا بــد ًلا مــن العســاكر .ولكــن عندمــا لــم
تســتطع الدولــة أن تحصــل علــى هــذا المبلــغ ،أحدثــت
تغيي ـ ًرا إداريًّــا فــي ألويــة القــدس ونابلــس ولجــون التــي
كانــت تابعــة لولايــة دمشــق لمــدة طويلــة .إذ صــارت
هــذه الألويــة الثلاثــة عــام ١٨٣٠م تابعــة لولايــة
صيــدا بشــرط أن تدفــع لخزينــة المقاطعــات ٢٠٠٠
أقجــة ولخزينــة دمشــق مــن أجــل الوحــدات الخاصــة
فــي الحجــاز  ٧٥٠أقجــة ســنويًّا لأن ولاة الشــام لا
يســتطيعون إدارة هــذه الألويــة كمــا ينبغــي بســبب
مهمــة إمــارة الحــج ٣٥.وبذلــك ذهبــت طلبــات أهــل
القــدس ُســدى ،بعــد أن صــارت تاب ًعــة لولايــة صيــدا
بــد ًلا مــن تبعيتهــا لمركــز الدولــة مباشــرة ،ولأنهــا كانــت
ملزمــة بدفــع مبلــغ ســنوي لشــؤوون الحــج كمــا كانــت
فــي الماضــي .بقــي ل ـواء القــدس تاب ًعــا لولايــة صيــدا
حتــى عــام ١٨٦٥م ،وخرجــت مــن ســيطرة الدولــة
العثمانيــة بيــن عا َمــي  ١٨٤١-١٨٣١إذ حكمهــا والــي
مصــر محمــد علــي باشــا.

طلبــت الدولــة العثمانيــة الدعــم مــن والــي مصــر
محمــد علــي باشــا لقمــع التمــرد فــي مــورا بعــد أن
قضــى علــى خطــر الوهابييــن ،ولكــن محمــد علــي باشــا
قطــع دعمــه وتمــرد حيــن امتنعــت الدولــة العثمانيــة عــن
تلبيــة طلباتــه وابنــه .فأرس ـ َل عــام ١٨٣١م ابنــه إبراهيــم
باشــا نحــو الشــام بجيــش قوامــه  ٢٤٠٠٠جنــدي.
وكان أول هــدف للق ـوات المصريــة غــزة ،ثــم اســتولت
علــى القــدس ويافــا مــن غيــر سـ ٍ
ـفك للدمــاء ٣٦.وبذلــك
بــدأ عهــد محمــد علــي باشــا فــي القــدس بيــن عا َمــي
١٨٤١ -١٨٣١م .وكانــت سياســة الباشــا الصارمــة
فــي موضــوع التجنيــد والضرائــب ســب ًبا لسلســلة مــن
الثــورات فــي القــدس .واســتطاع محمــد علــي باشــا أن
يقضــي علــى هــذه الثــورات بخبــرة ابنــه إبراهيــم باشــا،
ولا بــد هنــا أن نب ِّيــن أن إدارة القــدس كانــت فــي عهــد
فهــم هــذا
الباشــا محصــورة بالمجــال العســكري ،و ُي َ
الأمــر مــن القضايــا التــي كانــت تــرد إلــى محكمــة
القــدس التــي بقــي النــاس يعيشــون فيهــا بالحقــوق
التــي منحتهــم إياهــا الدولــة العثمانيــة مــن ثلاثــة قــرون
إلــى عهــد محمــد علــي باشــا .ويمكــن القــول إن
الــدول الأوروبيــة التــي كانــت تريــد أن ِ
توصــل نفوذهــا
السياســي إلــى القــدس منــذ وقــت طويــل قــد حققــت
آمالهــا فــي عهــد محمــد علــي باشــا.

ﺣﻔﻞ اﻓﺘﺘﺎح ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺎء ﰲ ﺷﺎرع ﺷﻴﻤﻨﺪﻳﻔﺮ ﰲ اﻟﻘﺪس واﻟﺪﻋﺎء ﺑﻬﺬه اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ،وﻛﺎن ذﻟﻚ اﻟﻴﻮم ﻣﺼﺎدﻓًﺎ ﻟﺠﻠﻮس اﻟﺴﻠﻄﺎن ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﻴﺪ اﻟﺜﺎين
ﻋﲆ ﻋﺮش اﻟﺤﻜﻢ )أرﺷﻴﻒ (IRCICA FAY١٤٣٩١٧
BOA. HAT, Nr: 554, Gömlek Nr: 27425.
S. N. Spyrdion, «Annals of Palestine, 1821-1841», Journal of the Palestine Oriental Society, 18, (1938), 84.
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ففــي عــام ١٨٣٨م فتحــت بريطانيــا أول قنصليــة لهــا
فــي القــدس ،وتبعتهــا بروســيا وفرنســا والنمســا وروســيا.
حاولــت بريطانيــا أن تحمــي اليهــود خاصــة ،وســعت
لزيــادة نفــوذ البروتســتانت فــي القــدس .وزادت فرنســا
مــن تأثيرهــا فــي الكاثوليــك والــروس فــي الأرثوذكــس.
فــكان مــن الضــروري مراقبــة الأحــوال فــي القــدس
بعــد زيــادة اهتمــام غيــر المســلمين بالأماكــن المقدســة
فــي القــدس ،والمؤسســات التــي بنوهــا ،وزيــادة عــدد
الزائريــن كل عــام .لذلــك حققــت مرحلــة الإ صلاحــات
الإ داريــة )التنظيمــات( التــي بــدأت بقانــون »خــط
غولخانــة الشــريف« الصــادر عــام ١٨٣٩م تغييــر ٍ
ات
كبيــرة فــي إدارة القــدس.

بالخدمــات العامــة التــي قدَّمتهــا الدولــة والمبانــي
التــي أنشــأتها مثــل المصــارف والفنــادق والمســارح
٣٧
والبلديــات والحدائــق.
إن الســبب وراء هــذه التغييــرات فــي الحيــاة فــي
القــدس بــد ًءا مــن النصــف الثانــي مــن القــرن التاســع
عشــر هــو اهتمــام الإ دارة المركزيــة للدولــة العثمانيــة
بالمدينــة .وقــد وصــل هــذا الاهتمــام إلــى أوجــه فــي
عهــد الســلطان عبــد الحميــد الثانــي .ولا بــد هنــا مــن
يضــا زادت اهتمامهــا
توضيــح أن الــدول الأوروبيــة أ ً
٣٨
بالقــدس ،وليــس ســلاطين الدولــة العثمانيــة فقــط.
وكان الإ ذن بفتــح قنصليــات للــدول الأوربيــة فــي
القــدس فــي فتــرة احتــلال والــي مصــر محمــد علــي
باشــا عامــ ًلا أساســ ًّيا فــي زيــادة هــذه الــدول نفوذهــا
فــي المدينــة المقدســة .وعندمــا أرادت القنصليــات أن
تزيــد مــن نفوذهــا فــي منطقــة فلســطين كاملــة ،كان
علــى الدولــة العثمانيــة أن تتخــذ التدابيــر الضروريــة
لمواجهتهــا .وزاد عــدد الأوربييــن فــي المنطقــة بتأثيــر
الهجــرات اليهوديــة إلــى فلســطين فــي أواخــر القــرن
ـث اليهودييــن
التاســع عشــر ٣٩.وكان العامــل الــذي حـ َّ
علــى الهجــرة إنمــا هــو الصهيونيــة التــي ولــدت فــي
ظــل النظــم الفكريــة السياســية الغربيــة التــي كانــت
فــي النصــف الثانــي مــن القــرن التاســع عشــر .وكانــت
الصهيونيــة حركــة عالميــة تهــدف إلــى إقامــة دولــة
مســتقلة لليهــود فــي فلســطين و إحيــاء اليهوديــة بجميــع
مؤسســاتها علــى هــذه الأرض ٤٠.وقــد تشــ َّكلت
جمعيــات كثيــرة باســم »أحبــاء صهيــون« فــي مناطــق
شــتى مــن أوروبــا انطلاقًــا مــن آراء الدكتــور بينســكر
الــذي كان مــن المدافعيــن عــن هــذه الحركــة .وكان
مجــال النشــاط الأساســي لهــذه الجمعيــات ســعيهم
لإ قامــة مســتوطنات فــي فلســطين ٤١.وهنــا لا بــد أن
نذكــر اســمين مهميــن فــي هــذا الش ـأن وهمــا :تيــودور
هرتــزل والبــارون إدمونــد دي روتشــيلد.

ومــع عــودة القــدس إلــى الحكــم العثمانــي عــام
١٨٤١م أُ ِ
نشــ َئت مؤسســات جديــدة بتأثيــر مرحلــة
الإ صلاحــات الإ داريــة ،إذ اف ُت ِت َحــت بلديــة القــدس عــام
١٨٦٣م ،وأُقيــ َم مجلــس إدارة لتنظيــم إدارة اللــواء.
وكان دخــول نظــام البرقيــة )التلغــراف( إلــى القــدس
عــام ١٨٦٥م وافتتــاح الطريــق بيــن القــدس ويافــا عــام
١٨٦٨م عام َليــن أساسـ َّيين لانفتــاح القــدس علــى العا َلــم
الخارجــي وزيــادة عــدد زائريهــا ونموهــا الاقتصــادي.
وكان مبنــى الحكومــة الــذي ُبنـ َـي عــام ١٨٦٨م دلي ـ ًلا
علــى صلــة القــدس والمــدن المجــاورة بالعاصمــة
إســطنبول عمل ًّيــا ورمزيًّــا .وبذلــك انتقــل مركــز القــوة
السياســية فــي فلســطين مــن مدينــة عــكا بمينائهــا إلــى
القــدس البعيــدة نســب ًّيا عــن الســاحل .وصــارت القــدس
متصرفيــة تابعــة لمركــز الدولــة العثمانيــة مباشــرة بعــد
صــدور )نظــام الولايــات( عــام ١٨٧١م .وهــذا مــا فتــح
الطريــق أمــام أشــراف القــدس الذيــن ُعرِفــوا بتأثيرهــم
فــي المجــال الدينــي ل ُيظ ِهــروا أنفســهم فــي المجــال
الإ داري .وصــار للأش ـراف دور كبيــر فــي إدارة القــدس
جعــل تيــودور هرتــزل للصهيونيــة هويــة سياســية،
بعــد أن وصلــوا إلــى عضويــة مجلــس الإ دارة فــي وســعى لحــث اليهــود علــى الهجــرة إلــى فلســطين.
المدينــة ،وهيئــة المحكمــة ،ورئاســة البلديــة ،ووظائــف واعتقــد أن نشــر فكــرة »عــداء الســامية« ســيقنع
كثيــرة فــي دوائــر الدولــة .وتبدلــت الحيــاة فــي المدينــة اليهــود بالهجــرة.
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وكان يــرى أن زرع هــذه الفكــرة فــي أذهــان اليهــود
ســيجعلهم يشــعرون بأنهــم غربــاء فــي مجتمعاتهــم ،ف ُي ِّســرع
ذلــك عمليــة هجرتهــم إلــى فلســطين ٤٢.إلا أن تجمــع
اليهــود فــي فلســطين واتخاذهــم لهــا وط ًنــا كان مخالفًــا
حريصــا علــى
لسياســات عبــد الحميــد الثانــي الــذي كان ً
دوره فــي خلافــة المســلمين ،فاتخــذ مجموعــة مــن التدابيــر
للحــدث مــن هــذه الهجــرات انطلاقًــا مــن خطــر هــذه
الهجـرات اليهوديــة إلى فلســطين علــى إدارة الدولة العثمانية
للأماكــن المقدســة ٤٣.ويمكــن عــرض هــذه التدابيــر علــى
أربعــة أقســام ،وأولهــا كان مــن مســؤولية وزارة الخارجيــة.
فــكان علــى الــوزارة أن تســعى دبلوماسـ ًّيا فــي الخــارج كل
الســعي لمنــع الــدول مــن تبنــي الصهيونيــة .أمــا القســم
الثانــي مــن التدابيــر فــكان مــن مســؤولية وزارة الداخليــة،
إذ كان عليهــا أن تتخــذ جميــع التدابيــر الضروريــة لمنــع
أنشــطة الصهيونيــة فــي فلســطين ،وتتواصــل مــع الــولاة فــي
المنطقــة ،وتج ِّهــز ال ِقــوى الأمنيــة لمواجهــة أي حــالات
اســتثنائية .وأمــا القســم الثالــث فــكان إعفــاء البــاب العالــي
اليهــود الذيــن يتســللون إلــى فلســطين علــى الرغــم مــن
كل التدابيــر مــن حقــوق الامتيــازات الأجنبيــة ،وحرمانهــم
مــن حمايــة الــدول الأوروبيــة لهــم .لذلــك كان البــاب
العالــي ُي ِ
دخــل الصهاينــة الذيــن يتســللون إلــى فلســطين

وكتــب هرتــزل رســالة أخــرى للســلطان عبــد الحميــد الثانــي
يذكــر فيهــا إمكانيــة ســداد جميــع ديــون الدولــة العثمانيــة
فــي البورصــة الأوروبيــة ،بشــرط أن يــأذن الســلطان لليهــود
بالاســتيطان فــي فلســطين ويمنحهــم الحــق بـإدارة ذاتيــة .غيــر
أن الســلطان عبــد الحميــد الثانــي رفــض هــذه العــروض .وفــي
عــام ١٩٠٢م عرضــت الدولــة العثمانيــة هــذه المــرة لتيــودور
عرضــا ،وهــو الســماح لليهــود بالاســتيطان فــي أي
هرتــزل ً
أرض مــن أراضــي الدولــة العثمانيــة مــا عــدا فلســطين بشــرط
أن يكونـوا مــن رعاياهــا مقابــل إطالــة مــدة ســداد ديــون الدولــة
العثمانيــة .لكــن لــم يتفــق الطرفــان بعــد إصـرار تيــودور هرتــزل
علــى الســماح لليهــود بالاســتيطان فــي فلســطين أو علــى
٤٥
الأقــل فــي منطقــة عــكا بمــا فيهــا حيفــا.

فــي رعايــا الدولــة العثمانيــة ليراقــب تحركاتهــم .وأمــا
القســم الرابــع والأخيــر مــن التدابيــر فــكان يتعلــق بمنــع
مركــز الســجلات العقاريــة المهاجريــن اليهــود مــن شــراء
أراض فــي فلســطين .وكانــت خطــة عبــد الحميــد الثانــي
مــن هــذه التدابيــر لا ســيما القســم الثالــث والرابــع منــه أن
يتخلــى اليهــود الذيــن ُيح َرمــون مــن حمايــة دولــة أجنبيــة
و ُيم َنعــون مــن شـراء الأراضــي عــن أحلامهــم فــي فلســطين
ويعــودوا إلــى ديارهــم ٤٤.زار تيــودور هرتــزل إســطنبول
وعــرض علــى الدولــة
والتقــى بالإ دارييــن العثمانييــن،
َ
بعضــا مــن العــروض المغريــة لتنفيــذ خطتــه فــي
العثمانيــة ً
تحويــل فلســطين إلــى موطــن لليهــود .وكان مــن بيــن هــذه
العــروض اســتفنار اليهــود الذيــن كانـوا أصحــاب نفــوذ كبيــر
فــي الصحافــة الغربيــة مــن أجــل إنهــاء تشــويه الســمعة التــي
بدأهــا الأرمــن بحــق الســلطان عبــد الحميــد الثانــي .أمــا
عرضــه الثانــي فــكان مباشــرة لعبــد الحميــد الثانــي حيــن
عرضــا يتعلــق بإنقــاذ الدولــة
اســتطاع أن يلتقــي بــه ،وكان ً
العثمانيــة مــن مشــكلاتها الماليــة .فطلــب الســلطان مــن
هرتــزل بعــد هــذا العــرض أن ُي ِعـ َّد تقريـ ًرا بإطالــة مــدة ســداد
ديــون الدولــة العثمانيــة .وعــرض هرتــزل علــى الســلطان
التقريــر الــذي أع ـدَّه بعــد شــهر.

أﻣﺮ مبﻨﻊ اﻟﻴﻬﻮد ﻣﻦ اﻟﺴﻜﻦ ﰲ أراﴈ ﻓﻠﺴﻄني

اﻟﺴﻠﻄﺎن ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﻴﺪ اﻟﺜﺎين وﺗﻴﻮدور ﻫﺮﺗﺰل

أمــا البــارون إدمونــد دي روتشــيلد ٤٦فعلــى عكــس تيــودور
هرتــزل كان يؤيــد الهجــرات ِســ ًّرا ويراهــا الخطــوة الأولــى
لإ قامــة دولــة يهوديــة فــي فلســطين ٤٧.فصــار ينفــذ أنشــطة
ســرية فــي فلســطين علــى الرغــم مــن التدابيــر التــي اتخذتهــا
الدولــة العثمانيــة .وأقــام بضــع مســتوطنات علــى الأراضــي
التــي اشــتراها فــي فلســطين .وكانــت التقاريــر التــي تــرد إلــى
مقــر الصــدر الأعظــم مــن حــ َّكام المنطقــة تذكــر بتفصيــل
أنشــطة اليهــود لا ســيما فــي متصرفيــة القــدس .وثمــة
معلومــات مهمــة فــي الرســالة التــي كتبهــا بوياجيــان مهــران
الــذي كان ملاز ًمــا للقائــم مقــام فــي متصرفيــة القــدس،
بتاريــخ  ٢٧أيلول/ســبتمبر عــام ١٨٩١م .يذكــر مهــران فــي
هــذه الرســالة إقامــة بعــض الجمعيــات اليهوديــة وعلــى رأســهم
روتشــيلد مســتوطنات علــى الأراضــي التــي اشــتروها بيــن حيفــا
وغــزة ،وأن هــذه الجمعيــات تــؤدي أعمالهــا الزراعيــة بحرفيــة
وتخ ـ ِّرج مهــر ًة فــي الصناعــة والتجــارة ،وأنهــا ســتكون صاحبــة
الكلمــة فــي القــدس ومــا حولهــا مــع مــرور الوقــت ،وأنــه إذا
اســتمرت الأح ـوال علــى هــذا المن ـوال ،ف ـإن المســلمين وغيــر
المســلمين ســيبيعون أراضيهــم ويســلمون البلــدة المقدســة
لليهــود ،والأهــم مــن ذلــك كلــه أن دولــة إس ـرائيل لــن تقــوم
٤٨
بالحــرب بــل بشــراء الأرض.
Öke, Siyonizm ve Filistin Sorunu, 51-57.

Roger Garaudy, Siyonizm Dosyası / Nezih Uzel, (İstanbul: Pınar Yayınları, 1983), 119-120.
Avcı, Kudüs (1890-1914), 79.
44
Öke, Siyonizm ve Filistin Sorunu, 78.
42
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 ٤٦بدأت علاقة أسرة روتشيلد مع الدولة العثمانية أثناء الحرب العثمانية الروسية التي قا َمت في عا َمي  .١٨٢٩-١٨٢٨وقد استدانت الدولة العثمانية من هذه الأسرة مرتَين في عهد السلطان
عبد الحميد الثاني .للاطلاع على العلاقة بين روتشيلد والدولة العثمانية ،انظر:
Mustafa Balcıoğlu ve Sezai Balcı, Rothschildler ve Osmanlı İmparatorluğu, (Ankara: Erguvanî Yayınevi, 2017).
47
Balcıoğlu ve Balcı, Rothschildler, 211.
48
Başkanlık Osmanlı Arşivi (BOA), Yıldız Perakende Umumi Evrakı [Y. PRK. UM], Nr: 23, Gömlek Nr: 66.
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ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﻷرﺷﻴﻒ
أرﺷﻴﻒ رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ )(BOA

وذك ـ َر تقريــر آخــر ور َد إلــى مقــر الصــدر الأعظــم بعــد عــام أن يهــو ًدا جــاؤوا مــن روســيا
إلــى حيفــا واســتوطنوا فــي قــرى تابعــة لروتشــيلد ويهــودي آخــر ،وأن عددهــم وصــل إلــى
 .١٤٠٠ونقــل مقــر الصــدر الأعظــم هــذا التقريــر إلــى قصــر يلــدز بتاريــخ  ٦أيلول/ســبتمبر
عــام  ،١٨٩٣فأصــدر الســلطان عبــد الحميــد الثانــي الأمــر الآتــي:

Ali Emiri Tasnifi III. Selim Evrakı [AE. SSLM. III], Nr: 132, Gömlek Nr: 8042; Nr: 178, Gömlek Nr: 10632; Nr: 229,
Gömlek Nr: 13382.
Bab-ı Asafi Divan-ı Hümayun Askerî Mühimme Kalemi [BOA. A. DVNS. ASK. MHM.], Nr: 11, 127; Nr: 221, 102.
Bab-ı Asafi Divan-ı Hümayun Mühimme Kalemi [A. DVNS. MHM. d.], Nr: 3, judg. 1020 ve 1025; Nr: 4, judg.
;851; Nr: 5, judg. 612; Nr: 23, judg. 169; Nr: 6, judg. 104; Nr: 6, judg. 1344; Nr: 25, judg. 2974; Nr: 25, judg. 960
Nr: 28, judg. 686; Nr: 31, judg. 271; Nr: 33, judg. 627; Nr: 46, judg. 297; Nr: 59, judg. 57; Nr: 207, 172-173.

”إننــا جوا ًبــا علــى المحضــر الــذي وصلنــا بعــد المناقشــات فــي مجلــس

;Hatt-ı Hümâyûn, [HAT.], Nr: 541, Gömlek Nr: 26730; Nr: 554, Gömlek Nr: 27425; Nr: 772, Gömlek Nr: 36194

الــوكلاء فــي موضــوع عــدم إســكان اليهــود فــي الأراضــي المذكــورة،

Nr: 1229, Gömlek Nr: 47940.

نصــدر هــذا الأمــر والفرمــان الســلطاني ونبلِّــغ مقــر الصــدر الأعظــم كــي

Tapu Tahrir Defterleri [TT.d.], Nr: 998, 291; Nr: 1015, 1.

يحقِّق ـوا فــي أســباب تشــكل القــرى اليهوديــة فــي حيفــا علــى الرغــم
مــن الأوامــر الســلطانية فــي هــذا الش ـأن ،ونؤكــد علــى ضــرورة اتخــاذ

أرﺷﻴﻒ اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸوﻗـﺎف )(VGMA.

التدابيــر اللازمــة لمنــع وقــوع المحظــور فــي هــذا الموضــوع“.

٤٩

Nr: 608-2, 235/178.

ظــل روتشــيلد يشــتري الأراضــي فــي فلســطين عبــر مندوبيــه هنــاك علــى الرغــم مــن
الفرمانــات التــي كانــت تمنــع اســتطيان اليهــود علــى أراضــي فلســطين .وكان هــؤلاء
المندوبــون مطلعــون علــى حقــوق الإ ســلام والحقــوق العثمانيــة ،وكان ـوا علــى علاقــة دائمــة
مــع الح ـ َّكام المحل ِّييــن فــي الأمــور المتعلقــة بهــذا الموضــوع مثــل المســاومة علــى الســعر،
وســندات الطابــو التــي فيهــا مشــكلات ،والاســتملاك ،وفــرض الضرائــب علــى الفلاحيــن.
واســتطاع إدمونــد دي روتشــيلد عبــر هــذه العلاقــات أن يشــتري أراضــي كثيــرة علــى الخــط
الممتــد مــن حيفــا إلــى يافــا ،وأرســل إدارييــن ومزارعيــن وأطبــاء ومعلميــن ومهندســي إلــى
هــذه المســتوطنات التــي أقامهــا هنــاك .وبذلــك اســتطاع روتشــيلد أن يضــع الأســس الأولــى
للاســتطيان اليهــودي الدائــم فــي فلســطين ٥٠.ومــع احتــلال بريطانيــا لفلســطين فــي الحــرب
العالميــة الأولــى انتهــى حكــم الدولــة العثمانيــة للقــدس وفلســطين الــذي دا َم لأربعــة قــرون.

اﻟﻜﺘﺐ ﻓﻲ اﻷرﺷﻴﻒ
Silahşör. Fetihnâme-i Diyâr-ı Arab, (İstanbul: Süleymaniye El Yazmaları Kütüphanesi, Nur-ı Osmaniye, 4087),
1a-70a.

اﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
الجبرتــي ،عبــد الرحمــن بــن حســن .عجائــب الآثــار فــي التراجــم والأخبــار .تحقيــق :عبــد الرحيــم عبــد الرحمــن عبــد الرحيــم.
القاهــرة :مطبعــة دار الكتــب المصريــة.١٩٩٨ ،
مناع ،عادل .أعلام فلسطين في أواخر العهد العثماني ) .(١٩١٨-١٨٠٠بيروت :مؤسسة دار السعادة الفلسطينية.١٩٩٥ ،

Başkanlık Osmanlı Arşivi (BOA), Yıldız Sarayı Hususi Evrakı [Y.A. HUS.], Nr: 279, Gömlek Nr: 160.
Balcıoğlu ve Balcı, Rothschildler, 413-414.
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مناع ،عادل .لواء القدس في أواسط العهد العثماني .بيروت :مؤسسة دار السعادة الفلسطينية.٢٠٠٨ ،
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اﻟﻤﺮاﺟﻊ ﺑﺎﻟﻠﻐﺎت اﻷﺧﺮى
Şair Nedim Efendi. Müneccimbaşı Tarihi Tercümesi. 3 Cilt (Dersaadet: Matbaa-i Âmire, 1285).
Tekindağ, M. C. Şehabettin. «Yeni Kaynak ve Vesikaların Işığı Altında Bonaparte’ın Akkâ Muhâsarası», Tarih
Dergisi 15/ 20 (1965): 1-20.
Tütüncü, Mehmet. «Kudüs ve Sultan I. Süleyman», Düşünce ve Tarih Dergisi (Ağustos 2016): 40-49.
Uzunçarşılı, İsmail Hakkı. Osmanlı Tarihi. 2 Cilt. Ankara: TTK Basımevi, 1983.
Ze’evi, Dror. Kudüs 17. Yüzyılda Bir Osmanlı Sancağında Toplum ve Ekonomi / Serpil Çağlayan. İstanbul:
Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2000.

Abd Hasâvne, Esmâ Câdullah. Âilâtü’l-Kudsi’l-müteneffizeti fî’n-nısfı’l-evvel mine’l-karni’s-aâmin aşar: Dirâsetü min hilâli’l-vesâiki’ş-şeriyye. Yermük Üniversitesi, 2005.
Ahmed Cevdet Paşa. Tarih-i Cevdet. 7 Cilt. Dersaadet: Matbaa-i Âmire, 1858.
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ﺟﺎن دﻓَﺠﻲ*

اﺣﺘﻼل ﻓـﻠﺴﻄﻴﻦ :ﻣﻦ وﻋﺪ ﺑﻠﻔﻮر
إﻟﻰ ﻗﻴﺎم إﺳﺮاﺋﻴﻞ
ﻣﻘﺪﻣﺔ

شــ َّكلت الأشــهر الأخيــرة مــن عــام  ١٩١٧مرحلــ ًة
مهمـ ًة لفلســطين فــي الحــرب العالميــة الأولــى ،فمنــذ ذلــك
التاريــخ انتهــى الحكــم العثمانــي القائــم علــى أســاس العــدل
فــي أراضــي فلســطين ولا ســيما القــدس ،وبــدأت عمليــة
الاحتــلال فــي ظــل الانتــداب البريطانــي .وعملــت بريطانيــا
مــع المنظمــة الصهيونيــة العالميــة مــن أجــل مصالحهــا
الاســتراتيجية فــي فلســطين ١.وبعــد وفــاة تيــودور هرتــزل
وكان إعــلان الحــرب العالميــة الأولــى فرص ـ ًة للصهاينــة
عــام  ١٩٠٤تولــى حاييــم وايزمــان عضــو الهيئــة التدريســية
فــي كليــة الكيميــاء بجامعــة مانشســتر قيــاد َة الحركــة بقيــادة وايزمــان لتحقيــق بنــد »الحصــول علــى تأييــد دولــة
الصهيونيــة عــام  ،١٩٠٥ونقـل مركــز الحركــة إلــى بريطانيــا .عظمــى« الــذي ُع ـ َّد مبــدأً مــن مبــادئ المؤتمــر الصهيونــي
َ
ٔ
وكان وايزمــان كيميائيــا طــور الأســيتون المســتعمل فــي فــي بــازل عــام  ،١٨٩٦إذ حصل ـوا علــى تاييــد بريطانيــا.
َ
َّ
ًّ

صناعــة المتفجــرات ،واســتطاع أن يلبــي حاجــة بريطانيــا
للمتفجـرات التــي اســتعملتها أثنــاء الحــرب العالميــة الأولــى،
حســن علاقاتــه مــع المســؤولين البريطانييــن الذيــن
وبذلــك َّ
يعملــون فــي مجلــس اللــوردات ،فــكان مــن أصدقائــه:
ديفيــد لويــد جــورج ،والســير مــارك ســايكس ،وآرثــر
٢
جيمــس ،وبلفــور ،وهربــرت صموئيــل.

* الدكتور جان َدفجي عضو في الهيئة التدريسية في قسم التاريخ في كلية الآداب بجامعة أرجي َيسcdeveci@erciyes.edu.tr .
 ١للاطلاع على أنشطة المنظمة الصهيونية العالمية في بريطانيا منذ عام  ،١٩٠٥انظر:
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Barnet Litvinoff, The Letter and Papers of Chaim Weizmann (Jerusalem: Transaction Books, 1983).
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Andrew Mango-Robert Mcnamara, T.G. Frasaer, Modern Ortadoğu’nun Kuruluşu (İstanbul: Remzi Kitabevi, 2011), 95. David Fromkin,
Barışa Son Veren Barış / Mehmet Harmancı (İstanbul: Epilson Yayınları, 2004), 248. Ilan Greilsammer, Siyonizm / Işık Ergüden (Ankara:
Dost Yayınları, 2007), 51.
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فقــد زعــم الصهاينــة أن تأييــد بريطانيــا لإ قامــة وطــن المذكــورة ،لأن بريطانيــا عملــت مــع المنظمــة الصهيوينــة
لليهــود فــي فلســطين ســيمنع تهديــد أي دولــة عظمــى العالميــة مــن أجــل مصالحهــا الاســتراتيجية فــي فلســطين.
لقنــاة الســويس والأراضــي المجــاورة لهــا .وتتطابقــت هــذه
شــاركت بريطانيــا فــي مؤتمــر باريــس للســلام فــي
الفكــرة مــع المصالــح الاســتراتيجية المتعلقــة بخــط الشــرق كانــون الثاني/ينايــر  ١٩١٩وجلســت فــي صفــوف
ٔ
الاوســط-الهند لمجلــس الحــرب البريطانــي فــي حكومــة المنتصريــن فــي الحــرب .وانطلــق الصهاينــة إلــى باريــس
ديفيــد لويــد جــورج .وبعــد لقــاء وزيــر الخارجيــة البريطانــي
بتأييــد دولــة عظمــى مــن أجــل جعــل الــرأي العــام
آرثــر بلفــور مــع كثيــر مــن الصهاينــة ،أرس ـ َل رســال ًة للــورد
العالمــي يقبــل طلباتهــم قبــل الانتــداب .أتــم مجموعــة
روتشــيلد أحــد قــادة الصهاينــة تع ِّبــر عــن تعاطــف بريطانيــا
مــن الصهاينــة بقيــادة وايزمــان فــي  ٣شــباط/فبراير
مــع الصهاينــة »لإ قامــة وطــن قومــي للشــعب اليهــودي
ـان المنظمــة الصهيونيــة بش ـأن فلســطين الــذي
فــي فلســطين« ٣.فأعلنــت بريطانيــا عــن تأييدهــا لليهــود  ١٩١٩بيـ َ
عبــر وعــد بلفــور الــذي ن ُِش ـر فــي  ٢تشــرين الثاني/نوفمبــر س ـ ُي َطرح فــي مؤتمــر باريــس للســلام ،وقدَّمــوه للمســؤولين
َ
يضــا
عــام  ،١٩١٧وكان ذلــك نقطــة تحــول مهمــة فــي عمليــة المق َّربيــن مــن الحكومــة البريطانيــة .وقُــر َِئ البيــا ُن أ ً
الانتــداب البريطانــي فــي فلســطين ،لأن هــذا الوعــد ُع ـ َّد أمــام اللجنــة المنظمــة لمؤتمــر باريــس للســلام بتاريــخ ٢٧
٦
وثيقــة قانونيــة أساســية للانتــداب فــي فلســطين .واتخــذت شــباط/فبراير .١٩١٩
طلــب وايزمــان فــي بيانــه أمــام
َ
اف بحــق اليهــود فــي إقامــة وطــن قومــي فــي
بريطانيــا خطــوة أخــرى إضافــة إلــى إعــلان الوعــد ،ألا اللجنــة الاعتـر َ
فلســطين ،و إقام ـ َة إدارة انتــداب بريطانــي فــي فلســطين،
وهــي احتــلال فلســطين.
َ
ٔ
ســيس مجلــس لتمثيــل اليهــود
ا
وت
بلفــور،
وعــد
وتنفيــذ
َ
ٔ
فقــد طلــب رئيــس الــوزراء البريطانــي لويــد جــورج اثنــاء الذيــن يعيشــون فــي فلســطين ،وتســهي َل هجــرة اليهــود
الحــرب العالميــة الأولــى مــن الجنــرال إدمونــد هنــري
إلــى فلســطين وفتـ َـح الطريــق لاســتطيانهم ٧.وقــد قُ ِب َلــت
هاينمــان اللنبــي أن يحتــل القــدس بحلــول عيــد الميــلاد
أكثــر هــذه الطلبــات فــي مؤتمــر باريــس للســلام ،وأُعط َيــت
عــام  ١٩١٨ليكــون ذلــك هديــة للشــعب البريطانــي والعا َلــم
صبغــة الرســمية فــي مؤتمــر ســان ريمــو المنعقــد فــي -١٦
المســيحي .ورأى لويــد جــورج أن الحملــة الصليبيــة
الأخيــرة ســتنتهي باحتــلال القــدس .وبعــد احتــلال  ٢٥مــن نيســان  ،١٩٢٠وبذلــك دخلــت فلســطين فــي
القــدس التــي كانــت مــن المراكــز الرئيســة التــي اســتعملتها الانتــداب البريطانــي .وحلــت إدارة الانتــداب المدنيــة
الدولــة العثمانيــة لإ دارة فلســطين تســارعت عمليــة احتــلال محــل الإ دارة العســكرية البريطانيــة التــي كانــت قائمــة فــي
فلســطين والمناطــق المجــاورة لهــا .واســتمر الجنــرال فلســطين منــذ احتلالهــا عــام  .١٩١٧ومــع بدايــة الحكــم
اللنبــي بتحركاتــه العســكرية فاحتــل جنــوب فلســطين فــي البريطانــي بــدأت عمليــة التغييــر الســكاني فــي فلســطين
 ٢٣كانــون الثاني/ينايــر  ،١٩١٧وحيفــا فــي  ٢٣أيلــول /بالقـرارات التــي كان يصدرهــا كل مفـ ِّوض ســام ُيع َّيــن مــن
ســبتمبر  ،١٩١٨ودمشــق فــي  ١تشــرين الأول/أكتوبــر لنــدن .واكتســبت الهج ـرات اليهوديــة التــي كانــت تُ َعــد
ساســا قانون ًّيــا فــي
 ،١٩١٨وبيــروت فــي  ٨تشــرين الأول/أكتوبــر .١٩١٨ ٤غيــر قانونيــة فــي عهــد الدولــة العثمانيــة أ ً
وبذلــك اســتطاع إقامــة إدارة عســكرية عليــا باســم )إدارة حكــم الانتــداب البريطانــي .وبذلــك بــدأ العــرب الذيــن
أراضــي العــدو المحتلــة( بالتعليمــات التــي نشــرها فــي  ٢٦يعيشــون فــي فلســطين بفقــدان تأثيرهــم فــي إدارة فلســطين
تشــرين الأول/أكتوبــر  ١٩١٨فــي البلــدان التــي نســميها شــي ًئا فشــي ًئا ،لأن المف َّوضيــن والموظفيــن الإ دارييــن كان ـوا
اليــوم فلســطين وســوريا ولبنــان ٥.وزال منــذ ذلــك التاريــخ يعملــون مــع المنظمــة الصهيونيــة العالميــة .ســتتحدث
الحكــم القائــم علــى أســاس العــدل والأمــان فــي البلــدان هــذه المقالــة عــن التطــورات الحاصلــة فــي فلســطين بيــن
عا َمــي  ١٩١٧و ١٩٤٨عبــر الهجــرات اليهوديــة.
 ٣للاطلاع على المزيد من النقاشات عن وعد بلفور ،انظر:

Jonathan Schneer, Balfour deklarasyonu / Ali Cevat Akkoyunlu (İstanbul: Kırmızı Kedi, 2012), 129-172.
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Mathew Hughes, Allenby and British Strategy in The Middleeast 1917-1919 (London: Frank Cass,1999), 20-21.
5
FO 371/3384, 1918. Gudrun Kramer, A History of Palestine (Princeton: Princeton University Press, 2011), 155.

 ٦وقَّع على بيان المنظمة الصهيونية بشأن فلسطين بتاريخ  ٣شباط/فبراير  ١٩١٩ك ٌّل من :اللورد روتشيلد باسم المنظمة الصهيوينة واليهود في فلسطين ،ووايزمان ،وسوكولو ،و إسرائيل
روسوف باسم المنظمة الصهيونية في روسيا ،وجوليان ماك باسم المنظمة الصهيونية في أمريكا ،وستيفن وايس ،وهاري فريدنولد ،وجاكوب دي هاس ،وماري فيلس ،ولويس روبنسون،
وبرنارد فليكسنر .وكان هؤلاء هم الذين يديرون المجلس الذي ش َّكلته الدول المنتصرة في الحرب العالمية الأولى في مؤتمر باريس للسلام .وكان في المجلس رؤساء حكومات أمريكا
وبريطانيا وفرنسا و إيطاليا ووزراء خارجيتها وممثلان عن اليابان.
Mango, Mcnamara, Frasaer, Modern Ortadoğu’nun Kuruluşu, 96, 154, 156.
7
Alan Taylor, İsrail’in doğuşu / Mesut Karaşahan (İstanbul: Pınar Yayınları, 2001),43-44.

١٣٧

اﻟﻘﺪس

المدينة التي تتوق إلى السلام

اﻻﻧﺘﺪاب اﻟﱪﻳﻄﺎين واﻟﻬﺠﺮات اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ ﰲ ﻓﻠﺴﻄني
ـرض لويــد جــورج علــى الســير هربــرت صموئيــل الــذي
عـ َ
كان مطل ًعــا علــى أدق التفاصيــل فــي موضــوع فلســطين ،أن
يتولــى منصــب المفــوض الســامي المدنــي فــي فلســطين،
وكان هــذا العــرض فــي فنــدق رويــال بمدينــة ســان ريمــو
فــي  ٢٤نيســان/أبريل  ٨ .١٩٢٠ولــم يكــن تعييــن الســير
ـض
هربــرت صموئيــل أولَ حاكــم مدنــي علــى فلســطين محـ َ
مصادفــة ،فقــد كان صموئيــل مــن أســرة يهوديــة عاشــت
لســنوات طويلــة فــي بريطانيــا ،وكان علــى صلــة وثيقــة بحاييم
وايزمــان رئيــس المنظمــة الصهيونيــة العالميــة الذي تعـ َّرف إليه
فــي  ١٠كانــون الأول/ديســمبر  .١٩١٤وعم ـ َل فــي اللجنــة
التــي ش ـ َّكلها الصهاينــة مــن أجــل كتابــة وعــد بلفــور عــام
 .١٩١٧وكان مــن أعضــاء الوفــد الصهيونــي فــي مؤتمر باريس
للســلام عــام  ١٩١٩وق ـدَّم لهــم المشــورة .وكانــت الوثيقــة
ال ُمسـ َّماة »بيــان المنظمــة الصهيونيــة بشـأن فلســطين« قــد
أعدَّتهــا مجموع ـ ٌة صغيــر ٌة برئاســة الســير هربــرت صموئيــل
فــي  ٣شــباط/فبراير  ١٩١٩بعــد سلســلة مــن الاجتماعــات،
وكانــت هــذه المجموعــة مك َّونــة مــن الســير ألفــرد مونــد
وحاييــم وايزمــان وناعــوم ســوكولو الذيــن كان ـوا يتولــون مها ًمــا
فــي حكومــة لويــد جــورج ٩.فلعبــت هــذه الخلفيــة التاريخيــة
مفوضــا ســام ًيا.
دو ًرا مه ًمــا فــي تعييــن صموئيــل ً
وبعــد قبــول هربــرت صموئيــل الوظيفــة أعلــ َم وزيــ ُر
الخارجيــة اللــورد كــورزون الجنــرالَ اللنبــي الــذي كان
فــي مكتــب بريطانيــا بمصــر ببــدء الحكــم المدنــي فــي
فلســطين مــن تاريــخ  ١تموز/يوليــو  .١٩٢٠وطلــب كــورزون
مــن اللنبــي أن يســلِّم هربــرت صموئيــل جميــل الوثائــق
والمراســلات فــي أرشــيفهم المتعلقــة بالصهيونيــة و«الوطــن
القومــي لليهــود« ١٠.وأراد صموئيــل والمف َّوضــون الســامون
الذيــن جــاؤوا مــن بعــده أن يحكمـوا فلســطين باســم ملــك
بريطانيــا وحكومتــه الموقَّــرة .وســعى المف َّوضــون الســامون
لإ نشــاء كتلــة بمشــاركة سياســية مــن زعمــاء العــرب واليهــود
والمســيحيين ،لكــن العــرب واليهــود رفضـوا التعــاون .وكان
مــن بيــن الأســباب الأساســية للن ـزاع تجاهــل المف َّوضيــن

العــرب فــي موضــوع حكــم فلســطين ،وتنظيــم الأنشــطة
َ
الصهيوينــة فــي فلســطين ،والهجــرات اليهوديــة المتزايــدة
يو ًمــا بعــد يــوم.
تســارعت هجــرة اليهــود إلــى فلســطين أثنــاء الانتــداب
البريطانــي .وكان الســبب الأساســي فــي تســريع الصهاينــة
هجراتهــم إعلانهــم للـرأي العــام العالمــي أن فلســطين وطــن
قومــي لليهــود .وقــد ُو ِض َع حجر الأســاس للمنظمــة التي تن ِّظم
الهجــرة إلــى فلســطين فــي إطــار وثيقــة الانتــداب التــي أعلنتها
عصبــة الأمــم بش ـأن فلســطين فــي  ٢٤تموز/يوليــو .١٩٢٢
وكان فــي مقدمــة التعهــدات التــي قدمتهــا بريطانيــا لعصبــة
الأمــم تحســين هجــرات اليهــود إلــى فلســطين وأعدادهــم
ومنظماتهــم واقتصادهــم .وكانــت المنظمــة التــي ســتقدِّم
لبريطانيــا المشــورة لتنفيــذ تعهداتهــا هــي الوكالــة اليهوديــة
التــي تنفــذ أنشــطة المنظمــة اليهوديــة فــي فلســطين .فــكان
عمــل الوكالــة اليهوديــة تقديــم المشــورة للمفوضين الســاميين،
بوصفهــا الممثــل الوحيــد للصهاينــة فــي فلســطين .فالوكالــة
مثـ ًلا كانــت صاحبــة القـرار فــي هجــرة اليهــود من دولــة أخرى
إلــى فلســطين .وبذلــك صــارت للهجــرات اليهوديــة إلــى
١٠
ـاس قانونـ ٌّـي فــي إدارة الانتــداب البريطانــي.
فلســطين أسـ ٌ
كانــت الهجــرات اليهوديــة قبــل الحــرب العالميــة
الأولــى تُعــد غيــر قانونيــة مــن غيــر إذن الدولــة العثمانيــة.
وكان عــدد اليهــود فــي فلســطين نح ـ ًوا مــن  ١٢,٠٠٠عــام
 ،١٨٤٥ووصــل إلــى  ٥٨,٠٠٠عــام  ١١ .١٩١٤وأعلــن
مفوضــا ســام ًيا فــي
الســير هربــرت صموئيــل بعــد تعيينــه ً
فلســطين بتاريــخ  ١تموز/يوليــو  ١٩٢٠عــن قــرار لإ نشــاء
)قســم الهجــرة إلــى فلســطين( بتاريــخ  ٢٦آب/أغســطس
 ١٩٢٠وذلــك لمراقبــة الهج ـرات اليهوديــة إلــى فلســطين.
وبــدأ قســم الهجــرة عملــه فــي فلســطين مــن تاريــخ  ١أيلــول/
ســبتمبر  ،١٩٢٠ودخلــت التنظيمــات القانونيــة المتعلقــة
بالهج ـرات اليهوديــة حيــز التنفيــذ عبــر هــذا القســم .وقــد
جعــل صموئيــل لقســم الهجــرة إلــى فلســطين مها ًمــا هــي:
مراقبــة الهجــرات إلــى فلســطين وتنظيمهــا ،ومنــح إذن
الســكن والمغــادرة للمســافرين القادميــن إلــى فلســطين،
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مفوضــا فلســطين علــى الاســتيعاب ١٨.فقــد هاجــر فــي عهــد
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١٣٨

ومنــح وثيقــة الجنســية المؤقتــة للمســتوطنين فــي
فلســطين ،و إجــراء التنظيمــات القانونيــة المتعلقــة بــكل
ذلــك ١٣.وبذلــك بــدأ قســم الهجــرة إلــى فلســطين بتطبيــق
التنظيمــات القانونيــة التــي تن ِّظــم الهجــرات الفرديــة أو
الجماعيــة إلــى فلســطين بيــن عا َمــي  ١٩٢٠و،١٩٢٥
فاكتســبت الهجـرات التــي كانــت غيــر القانونيــة فــي عهــد
الدولــة العثمانيــة صبغـ َة الشــرعية أثنــاء الانتــداب البريطانــي
عبــر هــذه التنظيمــات.
وقــد ُع ِّيــن موظفــون مــن البريطانييــن واليهــود فــي إدارة
هــذا القســم الــذي ين ِّظــم الهجــرات باســم المفــ َّوض
الســامي .فشــغل العقيــد موريــس مثـ ًلا منصــب مدير القســم
ون َّفــذ تعليمــات هربــرت صموئيــل .وكانــت أكثــر الهجـرات
إلــى فلســطين تن َّظــم مــن مينــاء يافــا ،لذلــك ُع ِّيــن )ن.
آي .مينــدل( مدي ـ ًرا للمينــاء .أمــا القــدس فكانــت مرك ـ ًزا
لمتابعــة شــؤون المهاجريــن وتســجيل قيودهــم الأساســية.
وتولــى دينيــس كوهيــن مســؤولية مكتــب الهجــرة هنــاك.
و ُع ِّيــن ألبــرت مونتيفيــوري هيامســون نائ ًبــا لمديــر قســم
الهجــرة ١٤.وكان العامــل الأساســي لتعييــن صموئيــل
لهــؤلاء الذيــن ُذ ِكــ َرت أســماؤهم أنهــم كانــوا أعضــاء
فــي المنظمــة الصهيونيــة والوكالــة اليهوديــة .وبذلــك
صــار الصهاينــة قادريــن علــى تغييــر البنيــة الســكانية فــي

فلســطين بصــورة مباشــرة ١٥.إن عــدم وجــود أي فلســطيني
)مســلم أو مســيحي أو درزي( فــي هــذه التعيينــات يب ِّيــن
بوضــوح نيــة البريطانييــن فــي موضــوع الهجـرات اليهوديــة.
وصــارت الوكالــة اليهوديــة مؤثــرة فــي إدارة الانتــداب
البريطانــي بصــورة كاملــة ،ولــم تتغيــر فكــرة التعــاون مــع
الوكالــة اليهوديــة و ا ْٕن تب ـدَّل الأشــخاص فــي المناصــب.
بــدأ تغ ُّيــر التــوازن الســكاني فــي فلســطين نتيجــة
الهجــرات اليهوديــة بعــد التنظيمــات القانونيــة .فخــلال
الحــرب العالميــة الأولــى تناقــص عــدد اليهــود حتــى وصــل
نحــو مــن  ٥٥,٠٠٠إلــى  ٦٠,٠٠٠مــن مجمــوع عــدد
ســكان فلســطين الــذي بلــغ  ٥٩٠,٠٠٠عــام .١٩١٩
أمــا فــي عهــد هربــرت صموئيــل فقــد ارتفــع عــدد اليهــود
نتيجــة الهجــرات اليهوديــة حتــى وصــل إلــى ١٢١٫٧٢٥
مــن مجمــوع عــدد الســكان الــذي بلــغ  ٨٤٧٫٣٢٨عــام
 ١٦ .١٩٢٥ويمكــن أن نقــول بتعبيــر آخــر إن عــدد اليهــود
زاد خــلال  ٣٨ســنة أي بيــن عا َمــي  ١٩٢٠-١٨٨٢حتــى
وصـ َل إلــى  ،٦٦٫٥٧٤ولكــن هــذا العــدد تضاعــف خــلال
عهــد صموئيــل الــذي امتــد لخمــس ســنوات ،حتــى وصـ َل
إلــى  .١٢١٫٧٢٥وتب ِّيــن هــذه الأرقــام الدعــم الــذي قدمتــه
إدارة الانتــداب البريطانــي فــي ســنواتها الأولــى لإ قامــة
)الوطــن القومــي لليهــود( فــي فلســطين.

سمح قسم الهجرة لليهود فيها أن يهاجروا إلى فلسطين.
 ١٦ثمة تقارير َّ
مفصلة عن الدول التي َ
١٧

وضع الكاتب َ
هذين الجدو َلين بعد البحث في التقارير .تتضمن هذه الأرقام أعداد المواليد اليهود في فلسطين.
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١٣٩

اﻟﻘﺪس

المدينة التي تتوق إلى السلام

وبلــغ عــدد اليهــود مــع المواليــد  ١٥١٫٦٥٦بحلــول عــام
 ،١٩٢٨وبلــغ مجمــوع عــدد ســكان فلســطين .٩٣٥٫٩٥١
وظلــت المســاعي لإ قامــة وطــن قومــي لليهــود فــي فلســطين
بعــد عهــد اللــورد بلامبــر ،أي فــي عهــد المفــوض الســامي
الســير جــون شانســيلور ) (١٩٣١-١٩٢٨ثــم الســير آرثــر
وتشــوب ) (١٩٣٧-١٩٣١ثــم الســير هارولــد مــاك ميشــيل
) (١٩٤٤-١٩٣٧ثــم الســير آلان كونينغهــام )-١٩٤٥
 .(١٩٤٨وزاد عــدد ســكان اليهــود يو ًمــا بعــد يــوم أثنــاء
حكــم البريطانييــن لفلســطين بيــن عا َمــي .١٩٤٧-١٩٢٢
وكان وصــول الحــزب النــازي إلــى الحكــم فــي ألمانيــا
عــام  ١٩٣٣قبــل الحــرب العالميــة الثانيــة ســب ًبا لزيــادة

هجــرة اليهــود بيــن عا َمــي  ١٩٣٦-١٩٣٣حيــن ظهــرت
فكــرة معــاداة الســامية .وتضاعــف عــدد المســتوطنين فــي
فلســطين لأن الهجــرات آنــذاك كانــت أكبــر الهجــرات.
فقــد هاجــر  ٢١٣٫٦٢٩يهوديًّــا إلــى فلســطين بيــن عامــي
 ١٩٣٩-١٩٣٢وفقًــا لإ حصــاءات الانتــداب البريطانــي
وســجلات الوكالــة اليهوديــة .وفــي القــدس مثــ ًلا كان
عــدد اليهــود  ٥٣٫٨٠٠عــام  ،١٩٣١ووصــل هــذا العــدد
إلــى  ٨٢,٠٠٠عــام  .١٩٣٩أمــا فــي تــل أبيــب التــي كانــت
مرك ـ ًزا لاســتيطان اليهــود فقــد كان عــدد اليهــود ٤٦,٣٠٠
عــام  ،١٩٣١وبلــغ عددهــم  ١٧٧,٠٠٠عــام .١٩٣٩

العام

اﻟﻌﺮب
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ﺗﻮزع ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن ﰲ ﻓﻠﺴﻄني ﺑني ﻋﺎﻣﻲ ١٩٤٦-١٩٢٢

ويظهــر فــي الجــدول أن عــدد اليهــود الــذي كان البريطانييــن أن يســيطروا علــى اليهــود الذيــن بات ـوا ينتشــرون
 ١٧٤٫١٣٩عــام  ١٩٣١قــد تضاعــف بنســبة  ٪ ٩خــلال بــلا ضابــط فــي أرجــاء فلســطين ،وبــدأت تتضــح ردود
عا َمــي  ١٩٣٦-١٩٣٣ليصــل إلــى  .٣٨٢٫٨٥٧وزاد عــدد الفلســطينيين العــرب الذيــن أرادوا حمايــة أراضيهــم.
الســكان العــرب فــي المــدة نفســها بنحــو مــن .١٢٠,٠٠٠
ردود الفلسطينيين العرب على بريطانيا والصهاينة
ونســتطيع أن نقــارن عــدد الســكان اليهــود فــي عــام ١٩٢٢
كانــت مــن أهــم أســباب ردود الفلســطينيين العــرب مــن
وعــام  ١٩٣٦كــي يســهل علينــا تحديــد زيــادة عــدد اليهــود
فــي فلســطين أثنــاء الانتــداب البريطانــي .ففــي عــام  ١٩٢٢المســلمين والمســيحيين علــى بريطانيــا -إضافــة إلــى أســباب
كان عــدد اليهــود  ٩٤٫٧٥٢أي  ٪١٢تقريبــا مــن مجمــوع أخــرى -هــو احتــلال بريطانيــا لأراضيهــم وتغييــر المنظمــة
ً
عــدد الســكان .أمــا فــي عــام  ١٩٣٦فقــد صــار عــدد الصهيونيــة العالميــة للتــوزع الســكاني فــي فلســطين عــن
ساســا
اليهــود  ٣٨٢٫٨٥٧أي  ٪٢٨مــن مجمــوع عــدد الســكان .طريــق الوكالــة اليهوديــة ،فكانــت هــذه الــردود قائمـ ًة أ ً
علــى َ
هذيــن الســب َبين حتــى عــام .١٩٤٨
ومــع مــرور الســنوات صــار مــن العســير علــى المســؤولين
 ١٩إن السبب الأساسي في انخفاض عدد اليهود المهاجرين بين عا َمي  ١٩٢٨-١٩٢٥هو العامل الاقتصادي .ولهذا بدأت الهجرة من فلسطين إلى بلدان مختلفة في تلك المرحلة .فقد هاجر ١٦٫١٥٠
يهودي في المرحلة المذكورة.
Colonial Office, Council of The League of Nations On The Administration of Palestine and Transjordan 1928, (London: His Majesty’s
Stationery Office Hmso, 1929), 91.
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١٤٠

وكانــت طلبــات الفلســطينيين العــرب مــن الــرأي
العــام العالمــي وبريطانيــا هــي :إلغــا ُء وعــد وزيــر الخارجيــة
البريطانــي آرثــر بلفــور للصهاينــة ال ُمع َلــن بتاريــخ  ٣تشــرين
الثاني/نوفمبــر عــام  ١٩١٧والــذي يتضمــن ســعي الحكومــة
الملكيــة لإ قامــة وطــن قومــي لليهــود فــي فلســطين،
ووقــف هجــرات اليهــود بإدعــاء الصهاينــة فــي الحكومــة
ُ
البريطانيــة وجــود حقــوق لهــم فــي الأراضــي التــي يعيــش
فيهــا الفلســطينيون العــرب ،و إلغــا ُء توظيــف اليهــود فــي
مكاتــب الإ دارة المدنيــة البريطانيــة ،ومنـ ُـع الوكالــة اليهوديــة
مــن شــراء الأراضــي الزراعيــة الخصبــة فــي فلســطين عبــر
٢٥
صنــدوق النقــد القومــي اليهــودي.
وقــد ع َّبــر الفلســطينيون العــرب عــن ردود أفعالهــم
انطلاقًــا مــن مثــل هــذه الأســباب والطلبــات ،وتجســد
ذلــك بداي ـ ًة مــع أحــداث احتفــالات النبــي موســى بتاريــخ
 ٦-٤نيســان/أبريل  ،١٩٢٠وأحــداث يافــا  ٧-١أيار/مايــو
 ،١٩٢١وأحــداث حائــط المبكــى )البــراق( عــام ،١٩٢٩
و إض ـراب العــرب عــام  ١٩٣٣الــذي خــلا مــن أي أعمــال
عنــف ،وردود أفعــال أخــرى تحولــت مــن حيــن لآخــر إلــى
مواجهــة بيــن المجتم َعيــن .وكانــت بريطانيــا تديــر الأمــور
عبــر لجــان تشــ ِّكلها بعــد كل حادثــة مــن أجــل تهدئــة
العــرب الذيــن معهــم الحــق ،ومنــع زيــادة نفقاتهــا الماليــة
فــي المنطقــة .وكانــت تقاريــر اللجــان تجــد العــرب علــى
حــق ،إلا أن المف َّوضيــن الســاميين مــا كانــوا يحكمــون
فلســطين بنــا ًء علــى هــذه التقاريــر ،وهــذا مــا كان يزيــد
مــن التوتــر فــي المنطقــة يو ًمــا تلــو آخــر ٢٦.وقــد فصلــت
المواجهــات الكبــرى بيــن عا َمــي  ١٩٣٩-١٩٣٦المجتم َعيــن
بصــورة لا يمكــن الجمــع بينهمــا لاحقًــا .فقــد شــ َّكلت
المواجهــات التــي بــدأت بيــن المجتم َعيــن بتاريــخ ١٥
نيســان/أبريل  ١٩٣٦مرحلــ ًة جديــد ًة فــي فلســطين ،إذ
كانــت حادثــة قتــل المنظمــة الصهيونيــة الإ رهابيــة الهاجانــاه
لفلاحيــن فلســطين َّي َين ســب ًبا لتفاقــم الوضــع وخــروج الأمــور
َ
عــن الســيطرة .واســتمر ذلــك ببــدء الفلســطينيين مقاطعــة
تجاريــة فــي كثيــر مــن المراكــز بتاريــخ  ١٨نيســان/أبريل
٢٧
يضــا.
 ،١٩٣٦وكانــت مقاطعــ ًة أضــ َّرت ماديًّــا بهــم أ ً
وكانــت نتيجــ ُة تشــبث الفلســطينيين العــرب بأرضهــم

ســيس زعمــاء العــرب للجنــة العربيــة العليــا بتاريــخ
تأ َ
 ٢٥نيســان/أبريل  .١٩٣٦وكانــت المــرة الأولــى التــي
اجتمعــت فيهــا عناصــر مختلفــة )المســيحيون والمســلمون
والنشاشــيبيون والحســينيون وجماعــة الاســتقلال( تحــت
ســقف واحــد فــي ظــل الانتــداب البريطانــي ،وبذلــك
اجتمــع العــرب تحــت قيــادة واحــدة لأول مــرة فــي حكــم
الانتــداب .وأعلنــت اللجنــة العليــا أن الإ ضــراب ســينتهي
مــع حــد الهجــرة اليهوديــة ،ووقــف بيــع الأراضــي ،و إقامــة
إدارة تمثِّــل الفلســطينيين العــرب .واســتمرت الأحــداث
بــدوام الهجمــات مــن اليهــود والعــرب ط ـوال صيــف عــام
 .١٩٣٦وعندمــا اتخــذت بريطانيــا إج ـراءات صارمــة لوقــف
الهجمــات ،كان قــد مــات  ١٠٠٠مــن العــرب و ٨٠مــن
اليهــود ٢٨.ولحقــت أضــرار كبيــرة بالاقتصــاد والمجتمــع
العربــي فــي فلســطين بعــد نهايــة الإ ض ـراب .وكانــت تفرقــة
البريطانييــن للقيــادة الفلســطينية التــي كان مــن الممكــن أن
تتطــور علــى يــد الفلســطينيين العــرب ســب ًبا لحــدوث ف ـراغ
فــي الســلطة اســتمر تأثيــره طويـ ًلا حتــى صــار جمــع القيــادة
أمـ ًرا محــا ًلا .وكانــت عمليــة مــلء هــذا الفـراغ مــن نصيــب
قــادة الــدول العربيــة الناشــئة ،وصــارت القضيــة الفلســطينية
لهــم وســيل ًة لشــرع َّية سياســاتهم الداخليــة.

ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻓﻠﺴﻄني وﻗﻴﺎم إﴎاﺋﻴﻞ
انتهــى الإ ضـراب بتعليمــات مــن اللجنــة العربيــة العليــا بعــد
بيــان بريطانيــا إرســالها للجنــة بيل إلى المنطقــة .وكانت بريطانيا
ترســل دائ ًمــا اللجــان مــن أجــل التحقيــق فــي المواجهــات فــي
فلســطين بــد ًءا مــن عــام  .١٩٢٩وقــد أوصــت اللجــان المبعوثــة
الحكومــ َة فــي لنــدن بالنظــر فــي طلبــات المجتمــع العربــي
الفلســطيني والحــد مــن الهجــرة اليهوديــة .غيــر أن الق ـرارات
المســتندة إلــى توصيــات اللجــان كان يمنــع تطبيقَهــا مســاعي
رئيــس المنظمــة الصهيونيــة وايزمــان أو جماعــات الضغــط
٢٩
الصهيونيــة فــي مجلــس اللــوردات.
انطلقــت لجنــة بيــل إلــى فلســطين َوزا َر ْت مناطــق كثيــرة
فيهــا مــن أجــل التحقيــق بيــن تشــرين الثاني/نوفمبــر ١٩٣٦
وكانــون الثاني/ينايــر  .١٩٣٧وعرضــت اللجنــة تقريرهــا
لمجلــس اللــوردات فــي شــهر تموز/يوليــو مــن عــام .١٩٣٧
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اﻟﻘﺪس

المدينة التي تتوق إلى السلام

وا َّدعــى التقريــر اســتحالة بقــاء نظــام الانتــداب ،وأوصــى
بتقســيم فلســطين إلــى ثــلاث مناطــق ،بحيــث يكــون قســم
لدولــة عربيــة وقســم لدولــة يهوديــة وتكــون القــدس تحــت
حكــم بريطانيــا ومراقبتهــا .لكــن الصهاينــة رفضــوا التقريــر
تحــت ذريعــة أن القســم المخصــص لهــم غيــر كاف،
وعــارض العــرب تقســيم فلســطين وبــدؤوا مــن جديــد التعبيــر
عــن ردودهــم عــام  .١٩٣٧وواجهــوا اليهــود والبريطانييــن
حتــى شــهر آذار/مــارس مــن عــام  .١٩٣٩وكانــت حصيلــة
هــذه المواجهــات مقتــل  ٣٠٠٠مــن العــرب و ٢٠٠٠مــن
٣٠
اليهــود وكثيــر مــن البريطانييــن.

أعــد ماكدونالــد وثيقــة ُسـ ِّم َيت »الكتــاب الأبيــض ،«١٩٣٩
وأُع ِلـ َـن عنهــا بتاريــخ  ١٧أيار/مايــو  .١٩٣٩وتضمنــت هــذه
الوثيقــة اســتقلال فلســطين بمراقبــة بريطانيــة خــلال ١٠
ســنوات ،والإ ذن باســتيطان  ٧٥٠٠٠يهــودي فــي فلســطين
خــلال خمــس ســنوات ،ثــم الإ ذن لليهــود بالاســتيطان بعــد
هــذا التاريــخ علــى شــرط قبــول العــرب ذلــك .أمــا موضــوع
بيــع الأراضــي لليهــود الــذي كان يثيــر غضــب العــرب فقــد
٣٢
ـص ليشــمل مناطــق مع َّينــة.
قُلِّـ َ
وكانــت هــذه الوثيقــة ال ُمع َل َنــة علام ـ ًة علــى تغيــر سياســة
بريطانيــة فــي موضــوع فلســطين التــي كانــت قائمــة منــذ
وعــد بلفــور عــام  .١٩١٧وحــدث اختــلاف فــي فهــم العــرب
والصهاينــة للعبــارة التاليــة الـواردة فــي الوثيقــة» :تعلــن حكومــة
الملــك بصــورة لا لبــس فيهــا أنــه ليــس من سياســتها أن تصبح
فلســطين دولــة يهوديــة« .وكانــت بريطانيــا تســعى لمنــع
القــادة العــرب الذيــن كانــت تــدرك أن النفــط والمطــارات
وشــبكات المواصــلات موجــودة فــي بلدانهــم ،مــن أن يميلـوا
إلــى المحــور الألمانــي الســوفييتي .فشــر َع اليهــود بالتعبيــر
عــن رد فعلهــم علــى قــرار بريطانيــا هــذا عبــر مظاهــرات
مختلفــة فــي فلســطين ٣٣.واكتفــى زعمــاء الصهاينــة بالتنديــد
بالوثيقــة البيضــاء فــي مؤتمــر الصهاينــة المنعقــد فــي جنيــف
بتاريــخ  ١٦آب/أغســطس  .١٩٣٩لأن هتلــر الــذي احتــل
تشيكوســلوفاكيا فــي  ١٥آذار/مــارس  ١٩٣٩وقَّـ َـع علــى اتفاقيــة
بيــن النازييــن والســوفييت بتاريــخ  ٢٣آب/أغســطس ١٩٣٩
مــن أجــل احتــلال بولونيــا ٣٤.وبــدأت الحــرب العالميــة فــي
مركــز أوروبــا بتاريــخ  ١أيلول/ســبتمبر  ١٩٣٩واســتمرت حتــى
عــام  .١٩٤٥وكان ذلــك يعنــي عيــش اليهــود فــي ألمانيــا
وبولونيــا أيا ًمــا عســيرة .ور َّد الصهاينــ ُة علــى الوثيقــة البيضــاء
باســتراتيجية واقعيــة أثنــاء الحــرب العالميــة الثانيــة ،وقــد ع َّبــر
عنهــا بــن غوريــون بقولــه» :ســنحارب إلــى جانــب بريطانيــا
وكأنــه لا وجــود للوثيقــة البيضــاء ،وســنكافح الوثيقــة البيضــاء
٣٥
وكأنــه لا وجــود للحــرب«.

بــدأت بريطانيــا تتســاءل عــن مــدى جــدوى وجودهــا
فــي فلســطين بعــد الثــورة عليهــا ،غيــر أن اقت ـراب الحــرب
العالميــة الثانيــة وسياســات إيطاليــا وألمانيــا التوســعية ذ َّكــرت
القــادة البريطانييــن بأهميــة الشــرق الأوســط ،ذلــك أنــه كان
عليهــم ألا يتجاهل ـوا مــدى حــرص الــدول العربيــة الناشــئة
علــى القضيــة الفلســطينية ،لأن هــذه الــدول كانت ســتطلب
التعــاون مــع بريطانيــا فــي موضــوع حقــول النفــط فــي
الحــرب الوشــيكة .ومــن أجــل تطبيــق هــذه الاســتراتيجية
قــرر رئيــس الــوزراء نيفيــل تشــامبرلين ووزيــر الخارجيــة
البريطانــي أنطونــي إيــدن فــي اجتمــاع الــوزراء المنعقــد
بتاريــخ  ٢٢كانــون الأول/ديســمبر  ١٩٣٧أن يرســلوا لجنــة
إلــى فلســطين بقيــادة جــون وودهيــد .وكانــت مهمــة
اللجنــة البحــث فــي تنفيــذ خطــة تقســيم فلســطين أو عــدم
تنفيذهــا .وأثنــاء عمــل اللجنــة ُع ِّيــن مالكولــم ماكدونالــد
وزيــ ًرا لــوزارة المســتعمرات البريطانيــة ،فافتتــح ماكدونالــد
مؤتم ـ َر لنــدن فــي قصــر ســانت جيمــس بتاريــخ  ٧شــباط/
فبرايــر  ١٩٣٩مــن غيــر أن ينتظــر ق ـرارات اللجنــة .وشــارك
فــي هــذا المؤتمــر مــع الفلســطينيين العــرب ممثلــون مــن
مصــر والعــراق والســعودية واليمــن والأردن .أمــا المنظمــة
شــخصا
الصهيونيــة العالميــة فقــد مثَّلتهــا هيئــة مــن ٤٢
ً
بقيــادة حاييــم وايزمــان ٣١.إلا أن إصــرار العــرب واليهــود
علــى طلباتهــم أثنــاء المؤتمــر جعــل مــن العســير إيجــاد حــل
وفــي إطــار هــذه السياســة بلــغ عــدد اليهــود المنضميــن إلــى
للتفاهــم .ووجــدت بريطانيــا ح ـ ًّلا لمشــكلة فلســطين فــي القـوات البريطانيــة فــي الشــرق الأوســط عــام ٢١,٠٠٠ ،١٩٤٣
إطــار اســتراتيج َّياتها الخاصــة وبتأثيــر الحــرب الوشــيكة فــي يهــودي ،ولكــن هـؤلاء اليهــود كانـوا يعملــون فــي قطــاع النقــل
أوروبــا .فبعــد انتهــاء المؤتمــر بتاريــخ  ١٥آذار/مــارس  ١٩٣٩والبنــاء ولــم يشــاركوا فــي المواجهــات حاميــة الوطيــس.
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وأمــام سياســة الصهاينــة الواقعيــة هــذه ،أجــرى بعــض مــن
الــدول العربيــة وقســم مــن الفلســطينيين ٣٦العــرب لقــاءات مــع
ألمانيــا النازيــة والســوفييت .وقــد اج ُت َثــت المجتمعــات اليهوديــة
فــي أوروبــا عبــر المحرقة/الهولوكوســت التــي طبقهــا النازيــون علــى
اليهــود أثنــاء الحــرب العالميــة الثانيــة .ففــي بولونيــا وحدهــا قُ ِتــل
 ٢,٨٠٠,٠٠٠يهــودي بطــرق شــتى .وكان  ٢٥٠,٠٠٠يهــودي قــد
ُه ِّجــروا ليعيشـوا فــي معســكرات مــع نهايــة الحــرب ٣٧.وكانــت
الهولوكوســت عنصـ ًرا داف ًعــا لطبقــة النخبــة فــي الولايــات المتحدة
الأمريكيــة كــي يســهموا فــي مشــكلة البحــث عــن وطــن لليهــود،
فبــدأ كثيــر مــن اليهــود الأمريــكان بدعــم الدولــة اليهوديــة التــي
سـ ُتقَام فــي فلســطين .وكان مؤتمــر بيلتمــور الــذي أقامــه الصهاينة
الأمريــكان عــام  ١٩٤٢دليــ ًلا علــى كــون الولايــات المتحــدة
الأمريكيــة مركـ ًزا للصهيونيــة .وقــد أعلــن المؤتمــر إطــلاق بريطانيــا
٣٨
العنــان للهجـرات اليهوديــة و إقامــة دولــة يهوديــة فــي فلســطين.
ودافــع الرئيــس الأمريكــي هــاري ترومــان عــام  ١٩٤٥عــن هــذا
المؤتمــر ومقرراتــه ،وكان مــدركًا لتأثيــر جماعــات الضغــط
الصهيونيــة فــي الحــزب الديمقراطــي ٣٩.وصــار هــذا الدعــم
الأمريكــي علامـ ًة علــى بــدء فقــدان بريطانيــا تأثيرهــا فــي النظــام
الجديــد الــذي ُي َقــام فــي الشــرق الأوســط .وكان هــذا المؤتمــر
تخـ َـذة
الصهيونــي حقيقـ ًة إعــاد َة تعريــف بأحــد أهــم القـرارات ال ُم َ
فــي المؤتمــر الصهوينــي الأول عــام  ،١٨٩٧ألا وهــو الحصــول
علــى تأييــد دولــة عظمــى لإ قامــة وطــن قومــي لليهــود.
وكان عــدم اهتمــام بريطانيــا بموضــوع الهجــرات اليهوديــة
علــى الرغــم مــن ضغــط أمريــكا وزعمــاء الصهاينــة ســب ًبا لزيــادة
التوتــر بيــن الطرفَيــن .وســعى حــزب العمــال الصاعــد حدي ًثــا
إلــى ســدة الحكــم فــي بريطانيــا لإ يجــاد حلــول تقنــع العــرب
والصهاينــة والـرأي العــام العالمــي .أمــا الصهاينــة فكانـوا ينظمــون
الهجــرات اليهوديــة بصــورة غيــر رســمية .وكان الســبب فــي
ـوت ٢٥٧
تسـريع المنظمــات السـرية الصهيونيــة مــن أنشــطتها مـ ُ
يهــودي فــي انفجــار ســفينة باتريــا فــي مينــاء حيفــا بتاريــخ ٢٥
ومــوت  ٧٦٩يهــودي نتيجــة
تشــرين الثاني/نوفمبــر ،١٩٤٠
ُ
ٔ
غــرق ســفينة ســتروما المنطلقــة مــن رومانيــا فــي البحــر الاســود

بعــد إعاقــة بريطانيــا لحركتهــا فــي شــباط/فبراير  .١٩٤٢وكان
لمنظمــات الدفــاع الصهيونيــة الإ رجــون والهاجانــاه والســتيرن
هدفــان :الفلســطينيون العــرب والإ دارة البريطانيــة .وبــدأت
هــذه المنظمــات بعــد عــام  ١٩٤٤بالهجــوم علــى الموظفيــن
البريطانييــن فــي فلســطين متجاهليــن »الوثيقة البيضــاء« .وكانت
هــذه المنظمــات مســؤولة عــن مقتــل وزيــر الشــرق الأوســط
البريطانــي اللــورد مويــن عــام  ،١٩٤٤وتفجيــر مكاتــب الهجــرة
فــي تــل أبيــب والقــدس ،ومقتــل  ٩٢شــخص فــي تفجيــر فنــدق
٤٠
الملــك ديفيــد الــذي كان مركــز الإ دارة البريطانيــة.
ومــع زيــادة مثــل هــذه الحــوادث أعلــم وزيــر الخارجيــة
البريطانــي أرنســت بيفيــن مســؤولي الأمــم المتحــدة في شــباط/
فبرايــر  ١٩٤٧بنهايــة الانتــداب البريطانــي علــى فلســطين .وقــد
شــكلت الأمــم المتحــدة اللجنــة الخاصــة للأمــم المتحــدة
بشــأن فلســطين ) (UNSCOPمــن ممثليــن مــن الســويد
وهولنــدا وتشيكوســلوفاكيا ويوغســلافيا وأســتراليا وكنــدا والهنــد
و إيــران وغواتيمــالا والأورغــواي والبيــرو لإ عــداد تقريــر بعــد
التحقيــق فــي المشــاكل فــي فلســطين ٤١.قب ـ َل الفلســطينيون
العــرب التعــاون مــع هــذه اللجنــة مــن أجــل المطالبــة بحقوقهــم
المشــروعة .وعقــدت اللجنــة لقــاءات مــع الصهاينــة والــدول
العربيــة الأخــرى لتقديــم تقريرهــا فــي آب/أغســطس .١٩٤٧
واختلفــت اللجنــة فــي توصياتهــا ،فقــد دعم ممثلو الهنــد و إيران
ويوغســلافيا خطــة الأقليــة وهــي إقامــة دولــة فيدراليــة يعيــش فيها
اليهــود والعــرب جن ًبــا إلــى جنــب ،أمــا ممثلــو الســويد وهولنــدا
وتشيكوســلوفاكيا وكنــدا وغواتيمــالا والأورغــواي والبيــرو فقــد
دعم ـوا خطــة الأكثريــة وهــي إقامــة دولــة يهوديــة ودولــة عربيــة
وبقــاء القــدس فــي إدارة الأمــم المتحــدة .وتحــدث التقريــ ُر
عــن اجتمــاع الدول َتيــن عبــر اقتصــاد متكامــل وبقــاء منطقــة
خاصــا تحــت مراقبــة دوليــة.
القدس-بيــت لحــم مركـ ًزا ســكن ًيا ًّ
ِض التقريــر علــى الأمــم المتحــدة فــي  ١أيلول/ســبتمبر
وقــد ُعـر َ
عــام  ١٩٤٧بعــد التصويــت عليــه مــن ممثلــي اللجنــة ،وكانــت
نتيجــة التصويــت موافقــة  ٧دول واعتــراض  ٣وامتنــاع دولــة
٤٢
عــن التصويــت وهــي أســتراليا.
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١٤٣

اﻟﻘﺪس

المدينة التي تتوق إلى السلام

ﻣﺮاﺟﻊ اﻷرﺷﻴﻒ اﻟﻤﻨﺸﻮرة وﻏﻴﺮ اﻟﻤﻨﺸﻮرة

ﻧﺘﻴﺠﺔ
وافقــت الأمــم المتحــدة علــى خطــة الأكثريــة بالتصويــت
والقــرار رقــم  ١٨١بتاريــخ  ٢٩تشــرين الثاني/نوفبــر عــام
 ،١٩٤٧بعــد تأييــد  ٣٣دولــة ورفــض  ١٣دولــة وامتنــاع
نــص القــرار علــى إقامــة
 ١١دولــة عــن التصويــت .وقــد َّ
دولــة عربيــة فــي غــزة ونابلــس والخليــل وبئــر الســبع ،أمــا
الدولــة اليهوديــة فكانــت تشــمل تــل أبيــب ويافــا وحيفــا
والنقــب وســهل الحولــة .ولــم يعتــرف العــرب والــدول
العربيــة بقـرار الأمــم المتحــدة الــذي ينــص علــى إقامــة دولــة
يهوديــة علــى أراضيهــم .أمــا الصهاينــة فقبلـوا القـرار بصــورة
عامــة لأنــه مــا كان يش ـ ِّكل أي عائــق أمــام هجــرة اليهــود.
عجــب الطرفَــان ببقــاء القــدس خــارج حدودهمــا.
ولــم ُي َ
أمــا الحكومــة البريطانيــة فقــد أعلنــت عــن عــدم تنفيذهــا
لق ـرار الأمــم املتحــدة واســتدعت الجن ـرال آلان كونينغهــام
الــذي كان آخــر مفــوض ســام لإ دارة الانتــداب البريطانــي
فــي فلســطين إلــى لنــدن بتاريــخ  ١٤أيار/مايــو عــام .١٩٤٨
وبعــد انســحاب بريطانيــا مــن المنطقــة أعلنــت الوكالــة
اليهوديــة فــو ًرا قيــام دولــة إســرائيل فــي  ١٤أيار/مايــو عــام
 .١٩٤٨و ُع ِّيــن حاييــم وايزمــان أول رئيــس دولــة لإ ســرائيل
رئيســا للــوزراء بعــد أدائــه اليميــن أمــام
وديفيــد بــن غوريــون ً
صــورة تيــودور هرتــزل.
واســتطاعت إســرائيل بعــد قيامهــا توســعة نفوذهــا فــي
فلســطين عبــر الحــروب التــي خاضتهــا مــع العــرب في ســنوات
 ،١٩٤٩-١٩٤٨و ،١٩٥٦و ،١٩٦٧و ،١٩٧٣و .١٩٨٢ففــي
حــرب عــام  ١٩٤٩-١٩٤٨زادت إســرائيل مــن المســاحة
المخصصــة لليهــود بقــرار الأمــم المتحــدة مــن  ٪٥٦إلــى
 .٪٨٠واســتطاعت فــي الحــرب التــي بدأتهــا فــي  ٥حزيـران/
يونيــو  ١٩٦٧أن تهــزم الق ـوات العســكرية المصريــة والأردنيــة
والســورية خــلال ســتة أيــام ،ووســعت حدودهــا لتصــل إلــى قنــاة
السـويس ونهــر الأردن وتضــم هضبــة الجـولان التــي تقــع علــى
مســافة  ٤٨كيلومتــر مــن دمشــق .وكان اتفــاق إس ـرائيل مــع
مصــر التــي تُ َعـ ُّد إحدى الدول َتين الل َتين تشــكلان خط ًرا مباشـ ًرا
علــى إس ـرائيل فــي الشــرق الأوســط ،إشــار ًة إلــى بــدء نظــام
جديــد فــي المنطقــة .فبعــد عقــد اتفاقيــة كامــب ديفيــد عــام
 ١٩٧٩انســحبت إسـرائيل مــن شــبه جزيــرة ســيناء عــام .١٩٨٢
وبــدأت اتفاقيــة الســلام أوســلو برعايــة أمريكيــة فــي عــام ١٩٩٣
بعد الانتفاضة الفلســطينية ) (١٩٩٣-١٩٨٧التي اشــتعلت في
مرحلــة نهايــة الحــرب البــاردة .وقد شـ َّكلت التأثيرات السياســية
والاجتماعيــة آنــذاك مرحلـ ًة جديــد ًة اســتمرت إلــى يومنــا هــذا.
فهــذه المرحلــة التــي تُس ـ َّمى عمليــة الســلام لا تتطابــق مــع
ُوصف بالســلام
اســمها لِمــا تحملــه من مشــاكل كثيــرة ،فهي ت َ
مــن جانــب ،وتُ َعــد مرحلــة بــدأت فيهــا إس ـرائيل الهجمــات
علــى الفلســطينيين باســتخدام القــوة المفرطــة.

اﻟﻘﺪس

بــدأ الحكــم البريطانــي فــي فلســطين باحتــلال القــدس
عــام  ١٩١٧وانتهــى بتاريــخ  ١٤أيار/مايــو عــام .١٩٤٧
لكــن مــع قيــام إســرائيل صــار للاحتــلال ُبعــد آخــر،
وكانــت إدارة المفوضيــن الســاميين للمنطقــة لمــدة تُ َعــ ُّد
قصيــرة مــن أعقــد مراحــل تاريــخ فلســطين .فقــد صــار اســم
الاحتــلال فــي تلــك المرحلــة مرادفًــا للهجــرات اليهوديــة
المدعومــة فــي كافــة الظــروف .فدعــم بريطانيــا للهج ـرات
اليهوديــة إلــى فلســطين إنمــا هــو أســاس المشــاكل الكبــرى
التــي تُناقَــش هــذه الأيــام .وبهــذا الدعــم اســتطاعت
المنظمــة الصهيونيــة العالميــة فــي المرحلــة بيــن عا َمــي
 ١٩٤٨-١٩٢٢أن تتحــول مــن الخطــاب السياســي للوكالــة
اليهوديــة إلــى كيــان دولــة فــي فلســطين.
أمــا عــدد ســكان اليهــود الــذي كان يبلــغ  ١٢,٠٠٠عــام
 ١٨٤٥فــي فلســطين ،فقــد وصــل إلــى  ٦٥٠,٠٠٠عــام ١٩٤٨
بفضــل الهجــرات المنظمــة .وقــد وطَّنــت الوكالــة اليهوديــة
التــي كانــت تعمــل تحــت إدارة المنظمــة الصهيونيــة العالميــة
اليهــو َد المهاجريــن باســتراتيجية من َّظمــة فــي المناطــق الســاحلية
والأراضــي الخصبــة عمو ًمــا .وأقــام اليهــود كيانــات سياســية
واجتماعيــة وأمنيــة واقتصاديــة كثيــرة مثــل )الهيســتادروت،
والهاجانــاه ،والإ رجــون( .وكان وجــود جماعــات ضغــط لهــذه
المنظمــات خــارج فلســطين ســب ًبا فــي ربــط اليهــود بعضهــم
ببعــض فــي أرجــاء العا َلــم ،ولذلــك اســتطاعت دولــة إسـرائيل أن
تبنــي مؤسســاتها فــي مــدة قصيــرة بعــد الإ عــلان عــن قيامهــا.
لــم ُيس ـ َمح للفلســطينيين العــرب بإقامــة مؤسســاتهم أثنــاء
وحـ َر َم ال ُحـ َّكا ُم البريطانيــون الفلســطينيين
الانتــداب البريطانــيَ .
العــرب مــن إيجــاد قيــادة لهــم بعــد الأحــداث التــي جــرت عــام
ِ
ــي القــادة
 ،١٩٢٠و ،١٩٢١و ،١٩٢٩و .١٩٣٩-١٩٣٦ونُف َ
العــرب إلــى خــارج فلســطين واع ُت ِقــل الكثيــر منهــم .ولــم يكــن
للفلســطينيين العــرب كيــان عســكري وسياســي عــام  ١٩٤٨ومــا
كانــت لديهــم أي اســتراتيجية.
أمــا فــي أيامنــا هــذه فنجــد أنــه مــن أهــم المشــكلات
الأساســية بيــن إسـرائيل وفلســطين نتيجــة الهجمات الإ سـرائيلية
وعمليــة الســلام المدعومــة أمريك ًّيــا :وضـ ُـع القــدس ،ومشــكل ُة
اللاجئيــن الفلســطينيين الذيــن ُه ِّجــروا مــن أراضيهــم بعــد
الهج ـرات اليهوديــة والحــروب ،ومشــكل ُة الاســتيطان اليهــودي
المســتمر .وممــا يلفــت الانتبــاه صمــت القــادة العــرب علــى
سياســة إسـرائيل التــي تحــاول الســيطرة علــى كامــل فلســطين.
وبينمــا كان قــادة الــدول العربيــة فــي الماضــي يســتغلون مــا
يجــري فــي فلســطين مــن أجــل خطاباتهــم الوطنيــة التــي تدعــم
سياســاتهم الداخليــة ،نجدهــم اليــوم يميلــون إلــى الحفــاظ على
مناصبهــم ببقائهــم فــي صمــت ُمط ِبــق.
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لذلــك لــم يعــد هنــاك معنــى لمفهوم الســيادة فــي عا َلم دوﻟﺔ إﴎاﺋﻴﻞ وﺗﻐﻴري ﰲ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺴﻴﺎﳼ ﻟﻠﻘﺪس

اﻟﻘﺪس ﻣﻮﺿﻮع ﻟﻠﺠﺪل اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ
القــدس مدينــة ُص ِن َعــت فــي الســماء وأُن ِز َلــت إلــى الأرض.
هــي مدينــة الإ لــه ومدينــة النــاس أجمعيــن.
)الشاعر :سزائي قره قوج(
* ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴني ﻣﺮﺟﺎن
كانــت القــدس دائ ًمــا نقطــة التقــاء المجا َليــن
الدينــي والسياســي لمكانتهــا المهمــة فــي الأديــان
الســماوية .وكان للوضــع الراهــن بعــد الحــرب
عميــق فــي قــدَر المدينــة
العالميــة الأولــى أثــ ٌر
ٌ
ــح الطريــق لقضيــة مــن أطــول
والمنطقــة ،وفُ ِت َ
القضايــا العالقــة فــي العصــر الحديــث .وكان
وعــد بلفــور الــذي صــدر فــي  ٢تشــرين الأول/
نوفمبــر عــام ١٩١٧م الخطــوة الأولــى لإ قامــة دولــة
»أجنبيــة« علــى أرض فلســطين بدعــم مــن الخــارج.
وضحــت الحكومــة البريطانيــة بهــذا الوعــد
وقــد أ َ
١
بأنهــا ستســعى لإ قامــة وطــن لليهــود فــي فلســطين،
وبــدأت بتنفيــذ قــرار كان لــه تأثيــر عميــق فــي
مســتقبل المنطقــة .وكان عــد ُم اعتــراف بريطانيــا
بحــق العــرب أصحــاب الأرض فــي فلســطين فــي
ـاس تحــول القضيــة الفلســطينية
تقريــر مصيرهــم أسـ َ
إلــى مشــكلة ســيادة مــن البدايــة ،و ا ْٕن كان قيــام
دولــة إســرائيل عــام ١٩٤٨م.
ســمح صــك »الانتــداب علــى فلســطين«
َ
الــذي قُ ِبـ َل فــي عصبــة الأمــم بتاريــخ  ٢٤تموز/يوليــو
عــام ١٩٢٢م ٢بإمكانيــة خلــق الظــروف المناســبة
لإ قامــة دولــة يهوديــة ،فــي معــرِض تحديــد وضــع

إدارة الانتــداب البريطانــي .فالمــادة الثالثــة مــن
هــذا الصــك كانــت لا تـأذن بإقامــة كيــان سياســي
يســتطيع بــه العــرب الذيــن يشــكلون الأغلبيــة أن
يســتفيدوا مــن حقوقهــم فــي الســيادة ،و ا ْٕن كانــت
المــادة نفســها تشــير إلــى تعزيــز إدارة الانتــداب
للســلطة المحليــة .لذلــك كانــت المهمــة الأساســية
لإ دارة الانتــداب تمييــز فلســطين عــن غيرهــا مــن
البلــدان العربيــة .وقــد اســتطاع العــرب الذيــن
يشــكلون الأغلبيــة فــي الأراضــي التــي انســحبت
منهــا بريطانيــا وفرنســا بعــد انتدابهمــا إثــر ســقوط
الإ دارة العثمانيــة أن يقيمـوا دولهــم .لكــن لــم ُيعـ َ
ـط
العــرب تحــت إدارة الانتــداب فــي فلســطين حـ َّـق
تقريــر المصيــر ،وأُقي َمــت دولــة للهيــود المهاجريــن
٣
خلا ًفــا لمبــدأ »حســن النيــة« فــي القانــون الدولــي.
ونتـ َـج عــن ذلــك عــدم الاعتـراف بحــق الفلســطينيين
بالســيادة بنشــر فكــرة الوقــوف بجانــب إســرائيل،
وتطبيــقِ سياســة بعيــدة تما ًمــا عــن معاييــر الأخــلاق.
وقــد جعــل تجاهـ ُل معاييــر الأخــلاق فــي العلاقــات
الدوليــة وأولويــ ُة المصالــح الوطنيــة مناقشــ َة حقــوق
الســيادة علــى أســس عادلــة أم ـ ًرا ُمحــا ًلا.

يتجاهــل آلام غيــره ويســتند إلــى المصالــح ،وفُ ِتـ َـح المجــال
للظلــم علــى الصعيــد الدولــي ٤.والقضيــة الأساســية التــي
لا بــد مــن الوقــوف عندهــا هنــا حقيقــ ُة دوام القضيــة
الفلســطينية لســنوات طويلــة بــلا حــل بســبب ترجيــح
مصالــح الــدول القويــة علــى الأخــلاق .فالركــن الأساســي
لمشــكلة القضيــة الفلســطينية غيــاب العــدل فــي مرحلــة
تأســيس الدولة بين أصحاب أرض فلســطين والمســتوطنين
اليهــود .وكان هنــاك تلميــح ب ـأن الحــل الدائــم لا يكــون
إلا بالاعتـراف بســيادة إسـرائيل المطلقــة ،أثنــاء إقامــة دولــة
للمجتمــع المهاجــر بإعطائــه الامتيــازات والضغـ ِـط الدائــم
علــى أصحــاب الأرض ليترك ـوا مــا فــي أيديهــم.

إن الســبب الأساســي لعــدم إيجــاد حــل بيــن الطرفَيــن
ـاب التـوازن بينهمــا أثنــاء المفاوضــات .فإسـرائيل تمــارس
غيـ ُ
سياســاتها اعتمــا ًدا علــى القــوى الدوليــة الأخــرى أكثــر مــن
اعتمادهــا علــى قوتهــا علــى الرغــم مــن أنهــا دولــة قوميــة،
وبذلــك تتلاعــب بالمجتمــع الدولي وتســعى لفــرض ضغط
نفسي على الفلسطينيين ٥.وبذلك لا تبقى للفلسطينيين
فرصــة للمنــاورة السياســية وأن يكونـوا أصحــاب الكلمــة فــي
عمليــة المفاوضــات .ويتجاهــل المجتمــع الدولــي إسـرائيل
التــي تــرى نفســها تــارة خــارج النظــام الدولــي أو أعلــى منــه،
ولا تعبـأ بالحقــوق الدوليــة فــي كثيــر مــن الأحيــان ،ولكــن
هــذا المجتمــع الدولــي نفســه يرى كفاح الفلســطينيين من
جوانــب أخــرى .ولــم ُيس ـ َمح للفلســطينيين أن يســتعملوا
حقهــم فــي الســيادة علــى الرغــم مــن اســتخدام إس ـرائيل
قــوة وديبلوماســية تتجــاوز قــدرة دولــة قوميــة .ومــن هنــا فُ ِتــح
المجــال لانتشــار فكــرة أن إسـرائيل أكبــر مــن دولــة قوميــة،
أمــا فلســطين التــي تُ ِر َكــت عاجــزة حتــى عــن رســم حدودها
٦
فصــار ُين َظــر إليهــا علــى أنهــا أقــل مــن دولــة قوميــة.

مــع الإ عــلان عــن قيــام دولــة إس ـرائيل فــي  ١٤أيــار/
مايــو عــام ١٩٤٨م صــار وضــع القــدس أكبــ َر موضــوع
للجــدل والنقــاش فــي المنطقــة .ففــي عهــد الانتــداب
البريطانــي لــم تكــن هنــاك ممارســات راديكاليــة تتعلــق
بوضــع القــدس علــى الرغــم مــن الضغــوط والتضييــق علــى
العــرب .حتــى إن اللجنــة التــي ش ـ َّكلتها إدارة الانتــداب
لدراســة وضــع القــدس أكـدَت فــي قراراهــا المع َلــن فــي ٨
حزيران/يونيــو عــام ١٩٣١م ٧بـأن القــدس للفلســطينيين أو
بعبــارة أخــرى للمســلمين .وش ـدَّد الق ـرار علــى أن الحــرم
الش ـريف ومــا حولــه للمســلمين كام ـ ًلا ،و ا ْٕن أ ِذ َن لليهــود
بالدخــول إلــى الحائــط الغربــي )حائــط المبكــى( مــن أجل
العبــادة .غيــر أن الإ ذن مــع مــرور الوقــت لقـوات الاحتــلال
بضغــوط سياســية بالدخــول إلــى منطقــة لا بــد أن تكــون
تحــت ســيادة الفلســطينيين فــي حــال تطبيــق الحقــوق
الدوليــةُ ،يظ ِهــر اســتراتجية ال ِقــوى الدوليــة التــي كانــت
حاكمــة آنــذاك .وكان تعقيـ ُد إقامــة الفلســطينيين لدولتهــم
بهــذه الاســتراتيجية وتجاهــ ُل ال ِقــوى الدوليــة لمطالــب
الفلســطينيين علــى الرغــم مــن موقــف الحركــة الصهيونيــة
العدائــي عامـ ًلا فــي عــدم الســماح لإ قامــة دولــة فلســطين
وتعمــق الخــلاف وعــدم الوصــول إلــى حــل.

وقــد دعـ َم انتصــا ُر القــوى الصهيونيــة علــى التحالــف
العربــي فــي الحــرب التــي دارت بيــن عا َمــي -١٩٤٨
١٩٤٩م وجــو َد دولــة إســرائيل علــى أرض فلســطين
وغ َّيـ َر الهيــكل السياســي للقــدس تغييـ ًرا جذريًّــا .وســعت
إســرائيل التــي احتلــت القــدس الغربيــة إلــى شــرعنة
وجودهــا بحجــة وجــود الأردن فــي القــدس الشــرقية.

Berdal Aral, Küresel Güvenlikten Küresel Tahakküme BM Güvenlik Sistemi ve İslam Dünyası (İstanbul: Küre Yayınları, 2016), 62.
Ahmet Davutoğlu, “Küresel ve Bölgesel Dengeler, Ortadoğu Barış Süreci”, içinde Filistin Çıkmazdan Çözüme, (İstanbul: Küre
Yayınları, 2003), 5.
6
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7
United Nations, “The status of Jerusalem - Study (31 August 1997)”, 1997, https://unispal.un.org/DPA/DPR/unispal.nsf/181c4
bf00c44e5fd85256cef0073c426/533b4714451b48bf0525651b00488d02?OpenDocument.
8
Rashid Khalidi, The Iron Cage: The Story of the Palestinian Struggle for Statehood, Reprint edition (Boston, Mass: Beacon
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وزادت إس ـرائيل مــن سياســتها التوســعية فــي القــدس
فــي المراحــل اللاحقــة نتيجــة صمـ ِ
ـت المجتمــع الدولــي
أمــام إسـرائيل التــي ليســت لهــا شــرعية لأنها قــوة احتلال،
ونتيجــة موقـ ِ
ـف الأمــم المتحــدة الــذي يعتــرف بســيادة
إس ـرائيل رغــم التحذي ـرات فــي هــذا الش ـأن .ففــي عــام
١٩٤٨م صدر قرار بنقل البرلمان الإ سـرائيلي )الكنيســت(
إلــى القــدس ،وبــدأ الكنيســت بإصــدار التشــريعات مــن
القــدس عــام ١٩٥٠م ١٠.فــكان مــن أبــرز مظاهــر الســيادة
الحقيقيــة للدولــة الصهيونيــة علــى القــدس نقلهــا البرلمــان
الإ سـرائيلي إلــى المدينــة ،وكان ذلــك تطبي ًقــا لاســتراتيجية
جعــل القــدس جــز ًءا مــن إســرائيل .وم َّهــدت الهزيمــة
الكبــرى للعــرب فــي حــرب حزيران/يونيــو عــام ١٩٦٧م
الســبي َل لتوســيع حــدود إسـرائيل ،ولجعــل الوضــع الراهــن
فــي القــدس لصالــح الدولــة الصهيونيــة ،وض َّمــت إسـرائيل
ـدس الشــرقي َة إلــى بلديتهــا ،وادعــت ســيطرتها
بحربهــا القـ َ
علــى المدينــة كام ـ ًلا .وأشــا َرت الجمعيــة العامــة للأمــم
المتحــدة المجتمعــة بعــد الحــرب فــي  ٤تموز/يوليــو إلــى
قلقهــا مــن التطــورات فــي القــدس بالق ـرار رقــم ،٢٢٥٣
وأعلنــت عــن عــدم شــرعية هجــوم إسـرائيل وســعيها لتغييــر
الوضــع الراهــن فــي القــدس ١١.وبعــد أن لــم تعبـأ إسـرائيل
بق ـرارات الجمعيــة العامــة دعــا مجلــس الأمــن إس ـرائي َل
إلــى التخلــي عــن سياســتها ،وتطبيــق قـرار الجمعيــة العامة
بقــرار يتعلــق بالوضــع الراهــن بالقــدس صــد َر فــي ٢١
١٢
أيار/مايــو عــام ١٩٦٨م.
زادت الإ دارة الصهيونيــة مــن ادعــاء ســيطرتها علــى
القــدس مــع عــدم اتخــاذ عقوبــات جديــة مــن دول العا َلــم
ومــع الدعــم الكبيــر مــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة
لإ ســرائيل ،علــى الرغــم مــن قــرارات الأمــم المتعلقــة

بانســحاب إســرائيل مــن الأراضــي التــي احتلتهــا عــام
١٩٦٧م .وكان مــن أبــرز مظاهــر هيمنــة إســرائيل علــى
القــدس القانــون الأساســي المتعلــق بالقــدس الــذي أُط ِلــق
عليــه »قانــون القــدس« والــذي قُ ِبـ َل فــي الكنيســت بتاريــخ
 ٣٠تموز/يوليــو عــام ١٩٨٠م .فقــد وردت فــي هــذا
القانــون عبــارة »القــدس الكاملــة الموحــدة هــي عاصمــة
إسـرائيل« ١٣وهــذا مــا أجــج الصـراع بيــن الطرفَيــن ،وأعـ َّد
الأرضيــة القانونيــة لفــرض إسـرائيل ســيطرتها علــى القــدس.
و إذا وضعنــا بالحســبان أن هيــكل دولــة إسـرائيل و إجراءاتهــا
قائمــة علــى القوانيــن الأساســية لعــدم وجــود دســتور للدولة،
نجــد أن إسـرائيل جعلــت القــدس كاملـ ًة ضمــن حدودهــا
بقــرار لــه حكــ ُم دســتور ،متجاهلــ ًة جميــع القــرارات
المتعلقــة بالوضــع الراهــن الخــاص بالقــدس .وكان هــذا
القــرار ســع ًيا لإ زالــة أي محاولــة لإ قامــة دولــة فلســطينية
مســتقلة عاصمتهــا القــدس الشــرقية .وأعلــن مجلــس
الأمــن بالق ـرار رقــم  ٤٧٨الصــادر فــي  ٢٠آب/أغســطس
عــام ١٩٨٠م قلقــه مــن هــذا القانــون الــذي أصدرتــه الدولــة
الصهيونيــة ،وأكــدت علــى بطلانــه ١٤.وكان مــن أهــم
جوانــب الق ـرار رقــم  ٤٧٨الطلــب -لأول مــرة -مــن الــدول
التــي تعــد طر ًفــا ثال ًثــا التعبيــر عــن رفضهــا ادعــاء إس ـرائيل
ـب ســحب الــدول التــي
ســيطرتها علــى القــدس .وكان طلـ ُ
لهــا بعثــات دبلوماســية لــدى إسـرائيل ســفاراتها مــن القدس
خطــو ًة مهمـ ًة فــي حمايــة الوضــع الراهــن فــي القــدس على
صعيــد المجتمــع الدولــي .وكان مــن العوامــل الأساســية
فــي تعــذر إيجــاد حــل دائــم حتــى اليــوم عــد ُم التزام إسـرائيل
بالقـرارات التــي صــدرت ،وقبــول الــدول العظمــى بمــا فيهــا
مجلــس الأمــن ســيطرة إسـرائيل علــى القــدس وباقي مناطق
فلســطين علــى أنهــا واقــع لا مفــر منــه.

“First Knesset”, erişim: 05 Şubat 2020, https://knesset.gov.il/review/ReviewPage.aspx?kns=1&lng=3.
“UN General Assembly Decision of 2253”, 04 Temmuz 1967, https://unispal.un.org/DPA/DPR/unispal.nsf/0/A39A906C89D3E98
685256C29006D4014.
12
“Security Council Resolution of 252, S/RES/252”, 21 Mayıs 1968, https://unispal.un.org/DPA/DPR/unispal.nsf/0/46F2803D78A0
488E852560C3006023A8.
13
“Basic Law: Jerusalem the Capital of Israel”, 5740 § (1980), http://knesset.gov.il/laws/special/eng/BasicLawJerusalem.pdf.
14
“Security Council Resolution of 478, S/RES/478 (1980)”, 20 Ağustos 1980, https://unispal.un.org/DPA/DPR/unispal.nsf/0/DDE59
0C6FF232007852560DF0065FDDB.
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١٤٨

م َّه ـ َد عــدم الت ـزام إس ـرائيل بق ـرارات الأمــم المتحــدة
الســبي َل لعمليــة الســلام بيــن فلســطين و إس ـرائيل برعايــة
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة .وظهــرت مبــادرات كثيــرة
مثــل مدريــد وأوســلو وواشــنطن وكامــب ديفيــد لا ســيما
فــي تســعينيات القــرن الماضــي لحــل هــذه القضيــة .لكــن
التركيــز علــى مصالــح إســرائيل فــي هــذه المفاوضــات
لــم يســمح بوصــول هــذه المفاوضــات إلــى المســتوى
ــت ســياد َة فلســطين فــي متاهــات.
المطلــوب ،وأدخ َل ْ
وكانــت اتفاقيــة واشــنطن عــام ١٩٩٣م بعــد مؤتمــر مدريــد
للســلام عــام  ١٩٩١خطــو ًة مهم ـ ًة لتحقيــق الســلام بيــن
نصــت الاتفاقيــة علــى انســحاب القـوات
الأطـراف .فقــد َّ
العســكرية الإ س ـرائيلية مــن غــزة وأريحــا وتشــكيل حكومــة
انتقاليــة ١٥.إلا أن الاتفاقيــة لــم تثمــر أي نتائــج لعــدم
تحديــد أي عقوبــات فــي حــال عــدم التـزام إسـرائيل ببنــود
الاتفاقيــة ،وحص ـ ِر ســلطة فلســطين فــي القطــاع الغربــي

وغــزة وتأجيــلِ البحــث فــي قضيــة القــدس .وقــد تباط ـأت
إس ـرائيل فــي ســحب قواتهــا ،وظلــت تبنــي المســتوطنات
فــي القــدس والقطــاع الغربــي .وكانــت الاتفاقيــة مــن هــذا
الجانــب تنــص -بــد ًلا مــن اســتقلالهم -علــى إدارة ذاتيــة
ضيقــة للشــعب الفلســطيني لا تتوافــق مــع حقهــم فــي
تقريــر مصيرهــم ١٦.ولــم تعتــرف هــذه الاتفاقيــة بســيادة
فلســطين بــل قلَّلــت مــن شـأنها لأنهــا علَّقــت كثيـ ًرا مــن
الشــؤون السياســية المهمة من هيكل الســلطة الفلســطينية
١٧
ومســؤولياتها وحتى انتخاباتها بموافقة الإ دارة الصهيونية.

إدارة ﺗﺮاﻣﺐ واﻟﺴﻌﻲ ﻟﴩﻋﻨﺔ وﺿﻊ اﻟﻘﺪس
وصلــت مســاعي رئيــس الولايــات المتحــدة الأمريكيــة
دونالــد ترامــب فــي شــرعنة الإدارة الصهيونيــة إلــى أعلــى
مســتوياتها بقـرار نقــل الســفارة الأمريكيــة لــدى إسـرائيل إلــى
القدس والصادر في شــهر كانون الأول/ديســمبر عام ٢٠١٧م.
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وقــد نق ـ َل هــذا الق ـرار الــذي كان لــه صــدى كبيــر الوضــع ســيزيد مــن قــوة إسـرائيل علــى الصعيــد الدولــي،
فــي أنحــاء العا َلــم وســب ًبا فــي ردود فعــل جديــة ،وتطبي ُقــه ويزيــد مــن تعقيــد القضيــة الفلســطينية ويلعــب دو ًرا مه ًمــا
فــي أيار/مايــو عــام ٢٠١٨م ،الجــدلَ حــول وضــع القــدس فــي عــدم الوصــول إلــى حــل.
إلــى جوانــب أخــرى ،ووضــع عقبــات أمــام الكفــاح
وعندمــا نضــع بالحســبان اســتمرارية المشــكلة
الفلســطيني .فــكان عــدم اعتــراف الولايــات المتحــدة الفلســطينية بســبب عــدم وجــود جـ ٍّو عــادل للمفاوضــات
التــي تعــد لاع ًبــا أساس ـ ًّيا فــي السياســة العالميــة -بهــذا منــذ البدايــة وعــد الاعتـراف بســيادة فلســطين الداخليــة
الق ـرار -بوضــع القــدس الــذي تخــل بــه إس ـرائيل دائ ًمــا والخارجيــة ،فإننــا نجــد أن توســيع إســرائيل للأراضــي
ســع ًيا لتقليــل فرصــة قيــام دولــة فلســطينية مســتقلة لهــا التــي تدعــي الســيطرة عليهــا عقبـ ٌة كبيــر ٌة أمــام اســتقلال
١٨
ســيادة تامــة علــى أراضيهــا .إن موقــف الولايــات فلســطين وطلــب الاعتـراف بســيادتها .وكانــت إسـرائيل
المتحــدة الأمريكيــة التــي تــرى القــدس مدينــة موحــدة منــذ قيامهــا تُع ـ َّرف علــى أنهــا وطــن اليهــود فــي أنحــاء
كمــا ورد فــي »قانــون القــدس« الإ سـرائيلي الصــادر عــام العا َلــم ،ولكــن لــم يكــن لذلــك أرضيــة قانونيــة .أمــا
١٩٨٠م مــن غيــر تفريــق بيــن القــدس الشــرقية والغربيــة مــع إعــلان القانــون الجديــد فقــد صــار هــذا الوضــع
علــى النقيــض مــن ق ـرارات الأمــم المتحــدة والمجتمــع قانون ًّيــا ،و ُع ِّرفَــت إســرائيل علــى أنهــا الوطــن القومــي
الدولــي إنمــا هــو موقــف لــه آثــار ســلبية كبيــرة علــى لجميــع اليهــود .وجــاءت المــادة الأولــى مــن القانــون
القاعــدة السياســية لأي حــل يتعلــق بمســتقبل القــدس .الــذي يجعــل حــق تقريــر المصيــر لليهــود فقــط علــى
وقــد زادت محاولــة ترامــب شــرعنة سياســة إس ـرائيل الشــكل الآتــي:
التوســعية مــن مجــال المنــوارة لــلإ دارة الصهيونيــة
وشــ َّجعتها لاتخــاذ قــرارات أكثــر راديكاليــة تؤثــر فــي
أ  -أرض إســرائيل هــي الوطــن التاريخــي للشــعب
المنطقــة بكاملهــا .ويمكــن القــول إن قانــون الدولــة
اليهــودي ،وفيهــا قامــت دولــة إســرائيل.
القوميــة لليهــود فــي إسـرائيل الــذي يعــد امتــدا ًدا لمحاولــة
ب  -دولــة إســرائيل هــي الدولــة القوميــة للشــعب
يوضــح مفهــوم الســيادة فــي
ترامــب مــا هــو إلا مثــال ِّ
اليهــودي ،وفيهــا يقــوم بممارســة حقــه الطبيعــي
الفلســفة الصهيونيــة .قُ ِبــل هــذا القانــون بموافقــة ٦٢
والثقافــي والدينــي والتاريخــي لتقريــر المصيــر.
صوتًــا ومعارضــة  ٥٥صوتًــا فــي ســاعة مبكــرة مــن
 ١٩تموز/يوليــو عــام ٢٠١٨م  ١٩ولــه أهميــة كبيــرة مــن
ج  -ممارســة حــق تقريــر المصيــر فــي دولــة إسـرائيل
٢٠
حيــث توســعة الأراضــي التــي تدعــي إس ـرائيل ســيطرتها
حصريــة للشــعب اليهــودي.
عليهــا .وبهــذا القانــون الجديــد ســتط ِّبق إسـرائيل سياســة
فهــم مــن مــواد القانــون التــي قُ ِب َلــت أن الإ دارة
و ُي َ
الاســتيطان والتوســع التــي ليســت لهــا أي أســاس فــي
الصهيونيــة تســعى مســبقًا لمنــع أي مواطــن غيــر يهــودي
الحقــوق الدوليــة ولا القيــم الإ نســانية ،تطبي ًقــا قائ ًمــا علــى
مــن طلــب أي نــوع مــن أنــواع الاســتقلال أو الإ دارة
الســيادة المطلقــة لدولــة القوميــة .ولا شــك أن هــذا
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18
Muhammed Hüseyin Mercan, “Reconsidering the Palestine Issue in the Shade of Israels Expanding Sovereignty Claim”, New
Middle Eastern Studies 8/2 (2018): 69.
19
Jonathan Lis ve Noa Landau, “Israel Passes Controversial Jewish Nation-State Bill After Stormy Debate”, Haaretz, 19 Temmuz
2018, https://www.haaretz.com/israel-news/israel-passes-controversial-nation-state-bill-1.6291048.
20
“Basic Law: Israel - The Nation State of the Jewish People”, 05 Eylül 2018, http://knesset.gov.il/laws/special/eng/
BasicLawNationState.pdf.

١٥٠

الذاتيــة .وتجعــل مـواد هــذا القانــون مواطنــي إسـرائيل مــن للــدول الأخــرى لــدى فلســطين فــي القــدس الشــرقية.
غيــر اليهــود مواطنيــن »آخريــن« لأنهــا تجعــل مــن إسـرائيل
تســتمر محــاولات إسـرائيل فــي تغييــر البنيــة الســكانية
الوطــن التاريخــي لليهــود .وبذلــك تعيــد إسـرائيل تعريــف
فــي القــدس الشــرقية منــذ عــام ١٩٦٧م بــدون انقطــاع،
المواطنــة التــي تعــد مــن المعاييــر الأساســية لدولــة القوميــة
وتط ِّبــق اســتراتيجيات مختلفــة لتحويــل القــدس إلــى مدينة
الحديثــة ،وتفــ ِّرق بيــن مواطنيهــا متجاهلــة المعاييــر
يهوديــة تما ًمــا .وتســعى الإ دارة الصهيونيــة إلــى تهجيــر
الإ نســانية والأخلاقيــة .ولهــذه المــادة مــن القانــون جانــب
المســلمين مــن القــدس الشــرقية بالضغــوط الاقتصاديــة
مهــم يتعلــق بالوجــود السياســي لفلســطين وســيادتها.
والماديــة ،وتهــدف إلــى جعــل القــدس كمــا تشــاء .وصل
فــإذا كنــا نعلــم أن المســتوطنات الإ ســرائيلة فــي زيــادة
مســتمرة فــي كثيــر مــن المناطــق التــي تعــود للفلســطينيين مجمــوع عــدد المســتوطنات الإ ســرائيلية فــي القــدس
لا ســيما فــي القــدس الشــرقية ،ف ـإن إس ـرائيل لــن تقبــل الشــرقية والقطــاع الغربــي إلــى  ٢٠٠مــع حلــول عــام
مطالــب غيــر اليهــود فــي أراضيهــا والمتعلقــة بتحديــد ٢٠١٩م ،ويعيــش فيهــا أكثــر مــن  ٧٥٠ألــف مســتوطن
مصيرهــم ،وستســتعمل أمــام مثــل هــذه المطالــب جميــع أســكنتهم الإ دارة الصهيونيــة هنــاك ٢١.وتظهــر هــذه
الوســائل معتمــد ًة علــى الصلاحيــات التــي يمنحهــا لهــا الأرقــام أن إســرائيل التــي تزيــد مــن عــدد المســتوطنين
حــق الســيادة .وهــذا يعنــي بعبــارة أخــرى أن مطالــب اليهــود فــي منطقــة مهمــة مــن القــدس ،تســعى لفــرض
الفلســطينيين بالاســتقلال ستمســي مرفوضــة بالقوانيــن ســيطرتها الكاملــة علــى القــدس بتقليــل عــدد المســلمين
فــي القســم الشــرقي مــن المدينــة فــي الســنوات المقبلــة.
التــي تضعهــا إس ـرائيل.
وتُعــ ِّرف المــادة الســابعة مــن القانــون زيــادة
المســتوطنات اليهوديــة علــى أنهــا »قيمــة قوميــة« وتصــف
حــث الدولــة علــى الاســتيطان بأنــه واجــب مهــم .فمــن
الواضــح أن ذهنيــة النظــام السياســي الــذي يــرى فــي
إنشــاء المســتوطنات الجديــدة قيمــة وطنيــة ذهنيـ ٌة بعيــد ٌة
أشــد البعــد عــن الحــل الدائــم .ويظهــر موقــف إس ـرائيل
الحقيقــي بتأكيــد قانــون الدولــة القوميــة علــى فكــرة
»القــدس الكاملــة الموحــدة« التــي وردت فــي قانــون
القــدس عــام ١٩٨٠م ،وتجاهلــه أي محــاولات لإ قامــة
دول َتيــن تضــم القــدس الشــرقية أو أي حــق للفلســطينيين
فــي القــدس .ومــن الواضــح فــي الوضع الراهن أن إسـرائيل
التــي تهيمــن علــى كامــل القــدس لــن تســمح بإقامــة دولة
فلســطينية عاصمتهــا القــدس الشــرقية أو بفتــح ممثليــات

ومــن المخاطــر الجديــدة علــى القضيــة الفلســطينية
ومســتقبل القــدس مســود ُة خطــة الســلام التــي س ـ َّماها
ساســا
دونالــد ترامــب باســم )صفقــة القــرن( والتي تهدف أ ً
إلــى شــرعنة دولــة إس ـرائيل بســند قانونــي .وهــذه الخطــة
ساســا خطــة تهــدف إلــى ضمــان حدود إسـرائيل
ال ُم َعـدَّة أ ً
وتتجاهــل تما ًمــا القانــون الدولــي ،و ا ْٕن بـدَت ظاهـ ًرا علــى
أنهــا دعــم للاقتصــاد الفلســطيني وتهــدف إلــى تحقيــق
الاســتقرار فــي المنطقــة .وقــد لقيــت صفقــة القــرن ردود
فعــل كبيــرة علــى الصعيــد الدولــي ،وقــد يكــون الدع ـ ُم
الوضــع
الــذي قــد يجــده ترامــب مــن العالــم العربــي و
ُ
الجديــد بعــد عهــد رئيــس دولــة فلســطين محمــود عبــاس
ســب ًبا لمخاطـ َر شــتى قــد تتحــول لصالــح إسـرائيل.

Aral, Bitmeyen İhanet: Emperyalizm Gölgesinde Filistin Sorunu ve Uluslararası Hukuk, 166.
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اﻟﻤﺮاﺟﻊ ﺑﺎﻟﻠﻐﺎت اﻷﺧﺮى
ﻧﺘﻴﺠﺔ
إن القــدس أهــم ركيــزة للقضيــة الفلســطينية وســتبقى أســاس أي حــل أو صـراع بيــن الأطـراف .ويتغيــر وضــع القــدس
مــن يــوم لآخــر منــذ قيــام إس ـرائيل ،وثمــة محــاولات لجعــل المدينــة كاملــة عاصم ـ ًة للدولــة الصهيونيــة .وقــد شــهدت
القــدس صرا ًعــا عني ًفــا فــي المجــال السياســي ،و ُي َعـ ُّد ســعي الدولــة الصهيونيــة فــرض ســيطرتها الفعليــة علــى كامــل المدينــة
قانون ًّيــا مــن أكبــر العقبــات أمــام قيــام دولــة فلســطينية مســتقلة و إيجــاد حــل للقضيــة الفلســطينية .إن دعــم الولايــات
ـبب لاتخــاذ الإ دارة
المتحــدة لعنجهيــة إس ـرائيل وتعنتهــا علــى الرغــم مــن القانــون الدولــي وق ـرارات الأمــم المتحــدة سـ ٌ
الصهيونيــة خطـوات جرئيــة فــي السياســة العالميــة ،ولتجاهــل حقــوق الفلســطينيين .وفــي ظــل هــذه الأوضــاع كان غيــاب
أي إرادة حقيقــة مــن ال ِقــوى والمنظمــات العالميــة لإ نهــاء سياســة الاحتــلال الإ سـرائيلية ســب ًبا ليشــهد الفلســطينيون اليــوم
أعقــد مرحلــة مــن مراحــل تاريخهــم .وســتكون زيــادة أعــداد اليهــود فــي القــدس الشــرقية مــع زيــادة عــدد المســتوطنات
الجديــدة فــي المســتقبل القريــب ســب ًبا لمواجهــة الفلســطينيين مشــاك َل أكبــر ،وضعـ ِ
ـف احتمــال قيــام دولــة فلســطينية
عاصمتهــا القــدس الشــرقية.

فــلا بــد مــن البحــث عــن طــرق لحــل قضيــة الص ـراع المســتمر علــى القــدس منــذ عش ـرات الســنين علــى أســس
عقلانيــة بــد ًلا مــن الخطابــات الحماســية وبنــاء اســتراتيجيات جديــدة تتجاهــل ســيادة إسـرائيل .و إذا أخذنــا بالحســبان أن
الأحـزاب السياســية التــي تتبنــى الفكــر الصهيونــي قــد ضعفــت قوتهــا ولــو نســب ًّيا فــي المجتمــع الإ سـرائيلي فــي الســنوات
الأخيــرة ،فإنــه يمكــن إيجــاد حلــول دائمــة لوضــع القــدس وفلســطين المســتقلة بدعــم مــن الأطـراف المعارضــة لــلإ دارة
الصهيونيــة .وعلــى هــذا الأســاس يمكــن بفضــل المكاســب علــى الصعيــد السياســي إعاق ـ ُة الإ دارة الصهيونيــة وظهــو ُر
وضــع راهــن جديــد فــي المنطقــة ،وفتـ ُـح صفحــة جديــدة فــي القضيــة الفلســطينية .أمــا فــي حــال عــدم وضع اســتراتجيات
جديــدة لإ يجــاد حــل و إيقـ ِ
ـاف الممارســات غيــر القانونيــة للدولــة الصهيونيــة ،ف ـإن فلســطين كاملــة ولا ســيما القــدس
ســتكون تحــت الهيمنــة الإ سـرائيلية ،ولــن يثمــر الكفــاح الفلســطيني الــذي اســتمر لعشـرات الســنين شــي ًئا .لذلــك ُي َعـ ُّد
وضـ ُـع اســتراتجية عقلانيــة حازمــة ملائمــة لفلســطين والقــدس علــى الصعيــد السياســي ووضـ ُـع هــذه الاســتراتيجية للتطبيــق
علــى صعيــد المجتمــع الدولــي حقيقـ ًة لا بــد منهــا مــن أجــل مســتقبل فلســطين والقــدس.
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اﻟﻘﺪس ﻓﻲ اﻟﻌﺮف اﻟﻴﻬﻮدي
ﻧﻮح أرﺻﻼن ﻃﺎش*
إن منطقــة مــا يســمى اليــوم بالشــرق الأوســط أولُ
منطقــة تشــهد نشــا ًطا وحركــة فــي تاريــخ البشــرية .هــذه
المنطقــة التــي مازالــت تحافــظ علــى هــذه الصفــة كانــت
مهــدًا للحضــارات دون انقطــاع ،كمــا كانــت حاضنــة
للحظــات الأولــى مــن تجــارب الإ نســان الحياتيــة .ومــن أكبــر
العوامــل التــي جعلــت هــذه المنطقــة منطقــة مركزيــة هــي
ولادة الأديــان الســماوية الثلاثــة فيهــا اليهوديــة والمســيحية
والإ ســلامية .وكانــت كثيــر مــن الأماكــن التــي تراهــا هــذه
الأديــان مقدســة فــي هــذه المنطقــة بالتحديــد.
لهــذا أصبحــت القــدس ودون منــازع مــن أهــم المــدن فــي
العالــم بــد ًءا مــن العصــور الأولــى للتاريــخ .هــذه المدينــة التــي
تغيــر ح َّكامهــا علــى مــر تاريخهــا أكثــر مــن أربعيــن مــرة؛ هــي
المدينــة الوحيــدة التــي يمكــن أن نتابــع أخبارهــا مــن خــلال
ثقافــات شــعوب مختلفــة .وفــي الوقــت نفســه تشــ َّكلت
الهويــة الدينيــة والسياســية لبنــي إس ـرائيل فــي هــذه المدينــة.
كمــا أدى ســيدنا عيســى نبــي المســيحية رســالته فــي هــذه
المدينــة .أمــا فــي الإ ســلام فقــد كانــت هــذه المدينــة القبلــة
الأولــى للمســلمين .وقــد عــاش كثيــر مــن الأنبيــاء الذيــن
يؤمــن المســلمون بهــم فــي هــذه المدينــة ،وشــهدت هــذه
المدينــة معجــزة الإ سـراء والمعـراج التــي حولــت رســالة النبــي
محمــد عليــه الصــلاة والســلام الــذي حمــل ميـراث التوحيــد
مــن هــؤلاء الأنبيــاء إلــى رســالة عالميــة .ولهــذه الأســباب
كلهــا ف ـإن القــدس ليســت مجــرد مدينــة عاديــة فقــط ،بــل
هــي تاريــخ حــي يشــهد علــى التاريــخ البشــري أجمــع.
كان محيــط هــذه المدينــة موطــن دويــلات صغيــرة نصــف

رحــل فــي عصــر الألفيــة الثالثــة قبــل الميــلاد حســب مــا
ُيعــرف عــن تاريخــه العميــق والمكتشــفات الأثريــة .وكانــت
هــذه الدويــلات الصغيــرة التــي أسســت تحالفــات لضمــان
مصالحهــا المحــدودة والمشــتركة علــى ضــوء الظــروف
المرحليــة والإ قليميــة ،قــد حافظــت علــى وجودهــا مــن
خــلال تبعيتهــا فــي تلــك الفتــرة للــدول القويــة التــي كانــت
ترغــب فــي الســيطرة علــى فلســطين مــن الناحيــة السياســية
والعســكرية والاســتراتيجية.

ومــن المعــروف أن مدينــة القــدس التــي كانــت مركــ ًزا
ســكن ًيا صغيــ ًرا فــي تلــك الفتــرة قــد بناهــا الكنعانيــون أو
أن أول ســكانها كانــوا مــن الكنعانييــن الســاميين )-٢٢٠٠
 ٣٠٠٠قبــل الميــلاد( .ففــي هــذا العصــر كان الكنعانيــون
الذيــن يمتلكــون مســتوى أعلــى مــن الثقافــة مقارنــة مــع
الأمــم المحيطــة أول شــعب يســتخدم الســلاح المصنــوع
مــن الحديــد ويعــرف فــن الحــرب معرفــة جيــدةً ١.وكانــت
يضــا قــد احتضنــت العمورييــن ذوي الأصــول
المدينــة أ ً
الســامية فــي الســنوات  ٢٢٠٠قبــل الميــلاد ٢.كمــا ُيعــرف
بـأن أول اســتيطان بشــري فــي القــدس كان بالقــرب مــن نبــع
جيحــون ،مصــدر الميــاه الأهــم فــي المدينــة ،فــي العصــر
٣
البرونــزي وهــو العصــر الــذي عــاش فيــه ســيدنا ابرهيــم.
وهنــا يمكــن اعتبــار بدايــة علاقــة اليهــود تاريخ ًيــا بالقــدس
كانــت مرتبطــة بســكن ســيدنا إبراهيــم فــي هــذه المدينــة.
حســب المعلومــات الموجــودة فــي العهــد القديــم أُســر ســيدنا
لــوط فــي المعــارك التــي كانــت تــدور بيــن أم ـراء المنطقــة.
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وبعــد أن أنقــذ ســيدنا إبراهيــم ابــن أختــه لو ًطــا وفــي طريــق
العــودة اســتضافه ملــك شــاليم ملكــي صــادق ٤.ويــرد فــي
المصــادر اليهوديــة اللاحقــة أن كلمــة »صــادق« مــن أســماء
بيــت المقــدس )بيــت هــا مقــداش( الــذي يرمــز للصــدق
والفضيلــة ،أي اســم مــن أســماء القــدس )أورشــليم( التــي
ُبن َيــت لاحقًــا .وكان اعتقــاد اليهــود بــأن كلمــة »ملكــي
صــادق« تعنــي »ملــك المدينــة الفاضلــة« وهــذا مــا دفعهــم
لربــط مدينــة »شــاليم« التــي عــاش فيهــا الملــك بمدينــة
»أورشــليم« أو »يوروشــاليم« أي القــدس ٥.وترجمــت
كلمــة »شــاليم« الــواردة فــي تفاســير التــوراة المكتوبــة فــي
العصــور الوســطى ٦بـ«القدس/أورشــليم« .علــى الرغــم مــن
محاولــة ربــط القــدس بســيدنا إبراهيــم فــي العــرف اليهــودي
٧
إلا أن الاكتشــافات الأثريــة لــم تدعــم هــذه الأمــر المزعــوم.
وعلــى عكــس القدســية التــي اكتســبتها القــدس فــي المصــادر
اليهوديــة اللاحقــة لــم يتــم الحديــث عــن القــدس أبـدًا داخــل
الجغرافيــا الواســعة مــن النيــل إلــى الفــرات التــي وعــد بهــا
ســيدنا إبراهيــم ٨.هــذا الصمــت اســتمر فــي الوعــود التــي
قدمــت لإ ســحاق ويعقــوب وموســى .ولــم يتــم التطــرق–
٩
بشــكل مشــابه– إلــى القــدس أبــدًا فــي الأرض الموعــودة
التــي قدمــت لذريــة ســيدنا إبراهيــم .وفــي الحقيقــة لــم يتكمن
هــؤلاء الأجــداد مــن دخــول الأرض الموعــودة مــن قبــل الإ لــه
وبالتالــي لــم يتمكن ـوا مــن دخــول القــدس.
تمكــن بنــو إسـرائيل مــن دخــول القــدس فــي عهــد يوشــع
خلــف ســيدنا موســى .وفــي عهــد يوشــع الــذي حكــم المنطقة
بالحــروب حي ًنــا وبالســلام حي ًنــا تــم الحفــاظ على حياة ســكان
المدينــة ولــم يرحل ـوا علــى الرغــم مــن مقتــل ملــك القــدس

أدونــي صــادق ١٠.هــذه الحالــة تظهــر عــدم اعتبــار يوشــع كمــا
أجــداده مدينــة القــدس مدينــة مهمــة ومتميــزة .إضافــة إلــى
ذلــك لــم يتمكــن بنــو إسـرائيل مــن البقــاء والعيــش فــي المدينــة
بشــكل دائــم.

باختصــار لــم تكــن مدينــة القــدس تحظــى بأهميــة أو
مقدســا لــدى بنــي إسـرائيل قبــل ســيدنا موســى
تحتــل مركـ ًزا ً
١١
وبعــده بقرنيــن.

اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻲ أدت إﱃ اﻟﺘﻘﺪﻳﺲ
تبــدأ أهميــة القــدس بالنســبة لليهــود مــع ســيدنا داوود.
تحــول ســيدنا داوود الــذي ُع ـرِف بقوتــه البدنيــة وتأثيــره فــي
النــاس مــن راع فــي إسـرائيل إلــى قائــد يجمــع قبائــل إسـرائيل
بمســاعدة مــن النبــي صموئيــل .وحقــق وحــدة سياســية بيــن
ه ـؤلاء القبائــل .وقــد ت ـ َّوج داوود الــذي انتهــج سياســة نشــطة
وناجحــة تجــاه الشــعوب الأخــرى فــي المنطقــة نجاحاتــه بفتح
القــدس .لكــن يجــب التنويــه هنــا إلــى أنــه لــم يتــم التطــرق فــي
العهــد القديــم إلــى أهميــة القــدس حتــى عهــد ســيدنا داوود.
إن ســيدنا داوود ،الــذي بنــى خي ًمــا مــن أجــل الكهنــة وتابــوت
العهــد إلــى جانــب القصــر ١٢،علــى الرغــم مــن رغبتــه في إنشــاء
معبــد لربــه فــي القــدس بعــد جلــب الصنــدوق المقــدس لــدى
اليهــود مــن الخليــل إلــى القــدس إلــى أنــه قــد أُبلــغ بـأن إنشــاء
المعبــد لــن يتــم علــى يــده بــل علــى يدي ملــك من ذريتــه يأتي
مــن بعــده ١٣.وهكــذا بــدأت مدينــة القــدس خــلال فترة ســيدنا
داوود تحظــى بأهميــة فــي تاريــخ بنــي إسـرائيل .ولكــن اختيــار
ســيدنا داوود لمدينــة القــدس مركـ ًزا سياسـ ًيا كان لغايــة سياســية
اســتراتيجية بهــدف تحقيــق الت ـوازن بيــن قبائــل بنــي إس ـرائيل
١٤
وليســت لأهميتهــا الدينيــة التــي اكتســبتها لاح ًقــا.
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حــ َّول ســيدنا ســليمان ،الــذي كان بطبيعــة مختلفــة
مقارنــة مــع أبيــه ،مدينــ َة القــدس إلــى مركــز مــن خــلال
المبــادرات السياســية والاقتصاديــة فــي الدولــة التــي ورثهــا
قويــة ومســتقرة .وبنــى المعبــد الــذي خطــط لــه والــده لبنائــه
فــي المدينــة .وبنــى المعبــد الــذي وصــف فــي العهــد القديــم
بـأدق التفاصيــل ،فــي المــكان الــذي كان ســيدنا داوود يذبــح
الأضاحــي فيــه فــي أعلــى نقطــة بالمدينــة وتســمى اليــوم عنــد
اليهــود بـ«معبــد التــل« أمــا عنــد المســلمين فتســمى بالحــرم
الشــريف .ومــع بنــاء المعبــد تحولــت مدينــة القــدس إلــى قبلــة
لبنــي إسـرائيل وبالتالــي تحولــت إلــى مدينــة دينيــة ١٥.ويمكــن
يضــا تقييــم هــذا التحــول بأنــه انفتــاح سياســي مختلــف
أ ً
لســيدنا ســليمان حيــث أكســب المدينــة بع ـدًا دين ًيــا بعــد
سياســة والــده الخاصــة بتحويــل القــدس إلــى مركــز سياســي.
بعــد وفــاة ســيدنا ســليمان انقســمت الدولــة فــو ًرا إلــى
دولتيــن .فــي الشــمال أسســت عشــرة قبائــل بقيــادة يربعــام
مملكــة إســرائيل مركزهــا نابلــس اليــوم .أمــا فــي الجنــوب
فقــد أسســت قبيلتــان )يهــوذا وبنياميــن( بقيــادة ابــن ســليمان
رحبعــام مملكــة يهــوذا ومركزهــا القــدس .كانــت العلاقــات
بيــن هاتيــن المملكتيــن بشــكل عــام علاقــة ص ـراع .وبنــت
المملكــة الشــمالية معابــد بيــت إيــل ودان بديـ ًلا عــن المعبــد
الموجــود فــي القــدس وبداخلهــا ســتة ثيـران .ويجــب التنويــه
إلــى أن بنــي إس ـرائيل الذيــن رجح ـوا إج ـراء طقــوس العبــادة
فــي معبــد يســمى بامــا لــم يقبل ـوا بالقــدس مرك ـ ًزا للعبــادة.
حيــث لــم يب ـ ِد بنــو إس ـرائيل أي رد فعــل علــى البامــا التــي
بنيــت فــي عــدة مــدن .بالإ ضافــة إلــى ذلــك تــم نهــب مدينــة
القــدس مــن حيــن لآخــر أثنــاء الهجمــات التــي قامــت بهــا
المملكــة الشــمالية ١٦.مــن ناحيــة أخــرى تظهــر عمليــات
النهــب هــذه بـأن مدينــة القــدس كانــت فــي تلــك المرحلــة
تحظــى بقدســية لــدى فئــة قليلــة فقــط مــن اليهــود .علــى

الرغــم مــن هــدم المعابــد المحليــة التــي كانــت تعتبــر بديلــة
للقــدس بهــدف مركزيــة العبــادة فــي عهــد مملكــة يهــوذا
حزقيــا ) ٧٢٧-٦٩٧قبــل الميــلاد( و يوشــيا ) ٦٤٠-٦٠٩قبــل
١٧
الميــلاد( إلا أنــه لــم يحقــق الكثيــر مــن النجــاح.

تــم اســقاط المملكــة الشــمالية مــن قبــل الآشــوريين
بعــد أن تنــاوب علــى حكمهــا العديــد مــن الحــكام والأســر
الحاكمــة .وبعــد عمليــة الاســتيلاء هــذه نُ ِفـ َـي بنو إسـرائيل إلى
أماكــن متعــددة فــي بــلاد الآشــوريين ) ٧٢٢قبــل الميــلاد(.
أمــا مملكــة يهــوذا الجنوبيــة ١٨فقــد هدمهــا إمبراطــور بابــل
نبوخذنصــر ،حيــث كانــت المملكــة قــد تحولــت بعــد
ســقوط المملكــة الشــمالية إلــى مملكــة نصــف مســتقلة تتبــع
للإ مبراطوريــة الآشــورية .وهــدم المعبــد وقتــل العديــد مــن
١٩
اليهــود أو أرســلوا إلــى المنفــى ) ٥٨٦قبــل الميــلاد(.

اﻟﻘﺪﺳﻴﺔ اﳌﺼﻄﻨﻌﺔ ﺑﺎدﻋﺎء اﻟﻈﻠﻢ ﰲ اﳌﻨﻔﻰ
كان نفــي اليهــود إلــى بابــل نقطــة تحــول لتاريــخ اليهــود.
أمــا بالنســبة لمدينــة القــدس فقــد كانــت نقطــة تحــول
فــي قدســيتها .تحولــت هــذه المدينــة إلــى مدينــة مقدســة
فــي أذهــان اليهــود بعــد هــذا التاريــخ حتــى وصلــت فكــرة
قدســيتها إلــى عقيــدة ٢٠.وبــرزت المدينــة رويــدًا رويــدًا
كمركــز معنــوي مهــم ليهــود القــدس والمغتربيــن عنهــا بعــد
النفــي حيــث كانــت القــدس ،التــي ل ّوثتهــا بشــاعة الوثنيــة
مــن حيــن لآخــر -لأســباب ثقافيــة و إقليميــة -عاصمــة لبنــي
إســرائيل حتــى تلــك المرحلــة ٢١.وتحولــت القــدس التــي
اكتســبت مــع النفــي هويــة الوطــن الأم ،إلــى عشــق وشــوق
يحلــم اليهــود ليــل نهــار بإروائــه .إن فكــرة التقديــس الــذي
بــدأت بالتجــذر فــي فتــرة المعبــد الثانــي بعــد النفي ترســخ في
ذاكــرة اليهــود بعــد هــدم المعبــد مــن قبــل الرومــان.

4
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»شاليم/شــالايم« تعنــي شــاليم أو ســليم وهــذا هــو اســم إلــه
الســاميين الغربييــن الــذي يســمى »شاليم/شــالمانو« وهــذا
يعنــي أن معنــى )أورشليم/أوروشــاليم( يصبــح »مدينــة شــاليم/
ســليم«ُ .يقــال بـأن هــذه التســمية هي تســمية صحيحــة نظ ًرا
لإ نســجامها مــع التســميات التــي كانــت تســتخدم فــي تلــك
الفتــرة للمــدن المنش ـأة .والإ شــارة فــي رســائل تــل العمارنــة
إلــى المدينــة باســم »بيــت شــاليم« يعــزز مــن فكــرة أن الاســم
لــه علاقــة بكلمــة »شــاليم« .لقــد ترجمــت كلمــة »ســاليم«
بـــ »الســلام« فــي هــذه الرســائل وفــي كتــاب يوســيفيوس
)حــروب اليهــود( وفــي ترجمــة أونكيلــوس التــوراة إلــى اللغــة
الآراميــة .فثمــة قبــول عــام علــى أن معنى«أورشــليم« هــو
»مدينــة الســلام« .ولقــد ترجــم ســعيد بــن يوســف الفيومــي
)٩٤٢-٨٨٢م( العالــم اليهــودي الأول الــذي ترجــم النصــوص
الدينيــة اليهوديــة المقدســة إلــى العربيــة فــي العصــور الوســطى،
ترج ـ َم كلمــة »أورشــليم« ال ـواردة فــي العهــد القديــم بـــ »دار
الســلام« وهــي بمعنــى )إشــعيا  (١٧ /٥١ ،٢٨ /٤٤وبـــ
٢٥
»مدينــة الســلام« )إشــعيا .(٢/٤٠

ثــم بعــد هــدم المعبــد للمــرة الثانيــة واعتبــا ًرا مــن فتــرة
تنائيــم )فــي القــرن الأول والثانــي بعــد الميــلاد( بــدأت القــدس
تحظــى باهتمــام خــاص فــي خطابــات رجــال الديــن اليهــود.
وبعــد منــع ســكن اليهــود فــي القــدس ومحيطهــا بعــد عصيــان
بــار كوخبــا تــم البــدء بإنتــاج ثقافــة تتعلــق بفضائــل العيــش
فــي المنطقــة ٢٢.حـ َّول اليهــود مدينــة القــدس لا ســيما بعــد
النفــي إلــى مدينــة فاضلــة مــن خــلال الخرافــات والأســاطير
التــي ابتدعوهــا فــي كل مناحــي الحيــاة في العقيــدة والعبادات
والحقــوق والسياســة والفنــون والآداب .وفــي الحقيقــة يجــب
أن نوضــح بـأن هــذا الشــوق فــي فتــرة ســيدنا داوود وســليمان
كان لعظمــة المكانــة أكثــر ممــا يكــون شــوقًا لمدينــة القدس.
وبســبب ازديــاد الشــوق تجــاه المدينــة بعــد الهــدم الثانــي
للمعبــد فـإن قدســية القــدس وعظمتهــا كان يعبــر عــن الشــوق
للمملكــة القديمــة ٢٣.كل هــذا الشــوق والخطابــات عــززت
مــن قدســية المدينــة علــى مــر العصــور فــي العقليــة اليهوديــة.
بعــد عــدة عصــور نجــح الصهاينــة مــن خــلال اســتغلال هــذا
الشــوق لــدى اليهــود فــي توحيــد هــذه الأيديولوجيــة لــدى
أتبــاع دينهــم فــي مناطــق مختلفــة مــن العالــم .عندمــا نعلــم
ولقــد ورد ذكــر المدينــة -إضافــة إلــى اســم »أورشــليم«
أن كلمــة »صهيــون« هــي إحــدى أســماء مدينــة القــدس فإننا المشــهور -بأســماء كثيــرة فــي الأســفار المختلفــة للعهــد
٢٤
يمكننــا القــول بـأن كلمة »الصهيونية« تعني »المقدســية« .القديــم ،منهــا :بيــوس )الحكمــاء (١٠/١٩؛ وصهيــون،
إن أكثــر كلمــة اســتخد َمت للقــدس فــي العهــد القديــم ومدينــة داوود )صموئيــل (٩ ،٧/٥؛ وأريــل )يشــوع (١/٢٩؛
كلمــة أورشــليم إذ ورد فــي كتــاب العهــد القديم اســم المدينة وموريــا )تواريــخ (١/٣؛ والمدينــة المقدســة )نحميــا (٨/١١؛
بشــكل عــام علــى الشــكل التالــي »أورشــليم« و«أورشــالايم« .ومدينــة الــرب )المزاميــر (١٨/١١؛ ومدينــة رب الجيــوش
علــى الرغــم مــن زعــم البعــض أن كلمــة أورشليم/شــاليم )المزاميــر (٨/٤٨؛ ومدينــة المؤمنيــن ومدينــة الســلام ومدينــة
تتكــون مــن قســمين القســم الأول منهــا يعنــي »الخــوف« الصــدق )يشــوع  (٢٦/١ودار العــدل )إرميــا  .(٢٦/١اســم
و )يــر( »الرؤيــة« و )ي ـرا( الامتلاك/التــو ّرث ،.هنــاك اعتقــاد المدينــة بالعربــي القــدس )القــدس( ُيعتقــد بأنهــا اشــتقت مــن
٢٦
عــام فــي العلــم ب ـأن جــذر الكلمــة هــو )ي ـرا (yarah/والتــي كلمــة )إرهاكــودش( مــن ســفر نحميــا.
تعنــي »إنشاء/تأســيس« .أمــا القســم الثانــي مــن الكلمــة
Safray-Safray, “Keduşat Erets Yisrael ve Yeruşalayim: Kavim le-Hitpathuto şel ha-Raayon”, Yahudim ve Yahadut be-Yeme Bet Şeni, haMişna ve ha-Talmud, Ed. Aharon Oppenhaimer ve dğr., (Kudüs: Yad Yitzhak Ben Tsvi, 1993),
345, 359; Hasanoğlu, “Yahudilikte Kudüs Algısı”,Geçmişten Günümüze Kudüs, Ed. Ahmet Kavas & Oth., (İstanbul: Ümraniye Belediyesi
Kültür Yayınları, 2019), 15.
23
Aydın, “Yahudiler/ Yahudilik Açısından Kudüs”, 116.
24
Hasanoğlu, “Yahudilikte Kudüs Algısı”, 19-20.
25
Avi-Yonah-Gibson, “Jerusalem: History”, EJd2, 11: 144; Harman, “Kudüs”, 26: 323; Aydın, “Yahudiler/ Yahudilik Açısından Kudüs”, 110-111.
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١٥٨

كمــا ذكــر فــي الأعلــى فقــد تــم ترجمــة كلمــة »شــاليم«
فــي تفاســير التــوراة فــي العهــد العصــور الوســطى بـــ »القــدس«
)أورشــليم( ٢٧.و ُيعتقــد فــي العــرف اليهــودي ب ـأن لمدينــة
٢٨
القــدس  ٧٠اسـ ًما كمــا هــو الحــال فــي اســم الإ لــه والتــوراة.

اﻷﺳﻄﻮرة اﻟﺘﻲ ﻏ ﱠﺬاﻫﺎ اﻟﺸﻮق
ادعــى الأدب المدراشــي اليهــودي ،متأثــ ًرا بالشــوق
بعــد النفــي ،أن مدينــة القــدس موجــودة قبــل خلــق
العالــم ،وأن ســيدنا آدم ُخ ِلـ َـق مــن الت ـراب الموجــود فــي
منطقــة المذبحــة فــي القــدس .لذلــك قدســية القدس-وف ًقــا
لهــذا الأدب -لــم تكتســب لاح ًقــا بــل هــي مقدســة منــذ
خلقــت ،وليــس )العالــم الصغيــر( وهــو الإ نســان فقــط بــل
٢٩
كل العالــم ُخ ِلـ َـق مــن صهيــون.

لا تتضــرر المبانــي ٣٢.كانــت القــدس قمــة الكمــال ورمــز
الجمــال وملكــة المــدن .قســم الخالــق الجمــال عندمــا
خلــق الدنيــا إلــى عشــرة أجـزاء خصــص تســعة منهــا لمدينــة
القــدس .ومــن لــم يـ َر القــدس لــم يـ َر شــي ًئا جميـ ًلا فــي حياته.
المقدســي كمــا القــدس هــو جميــل وصاحــب حكمــة .مــن
٣٣
يعيــش فــي القــدس س ـ ُيعفَى عنــه مرتيــن فــي اليــوم.

وبســبب اختيــار الإ لــه هــذه المدينــة لنفســه فـإن الأبديــة
والبركــة ســتكون فــي هــذه المدينــة ٣٤.والقــدس هــي المركــز
المباشــر لمخاطبــة الإ لــه لأن الصنــدوق موجــود فــي المعبــد
الكائــن فــي القــدس .والقــدس هــي القبلــة التــي يتجــه
يضــا
إليهــا اليهــود جمي ًعــا فــي عباداتهــم ٣٥.والقــدس هــي أ ً
مــكان الحــج قبــل هــدم المعبــد حيــث إن ذكــور اليهــود
مــن جهــة أخــرى فــإن فلســطين هــي مركــز الدنيــا ،كانـوا يذهبــون لزيارتهــا فــي الأعيــاد الســنوية الثلاثــة )الفصــح
٣٦
والقــدس والمعبــد هــي مركــز هــذه المنطقــة ،فالقــدس تقــع والأســابيع والمظلــة( ويقربــون الأضاحــي فيهــا.
فــي مركــز العالــم .والقــدس مســقط المعبــد الســماوي الــذي
ولإ حيــاء القــدس فــي ذاكــرة العــرف اليهــودي تــم ربــط
هــو مــكان إقامــة الــرب )شــهينا( أو )الســكينة( . ٣٠وذكــر
ٔ
الصــوم بشــكل عــام بمدينــة القــدس .وتــم إحــداث ايــام
علمــاء الديــن الذيــن قالـوا بـأن القــدس موجــودة فــي الأرض
للصــوم مرتبطــة بالقــدس منهــا صــوم »العاشــر مــن تيفيــت«
وفــي الســماء ،بــأن المعبــد الموجــود فــي الســماء مــازال
 ٣١وصــوم الســابع عشــر مــن تموز/يوليــو بمناســبة محاصــرة ملــك
موجــو ًدا علــى الرغــم مــن هــدم المعبــد الــذي فــي الأرض.
بابــل نبوخذنصــر لمدينــة القــدس ،وصــوم تســعة آف بمناســبة
كانــت القــدس مــن الناحيــة الحياتيــة بالنســبة للنــاس عبــارة
هــدم المعبــد )تشــعا بــي آف( وصــوم خمســة عشــر آف
عــن مدينــة ضامنــة للعيــش .لا تحــرق الحرائــق عنــد اشــتعالها
٣٧
أي مــكان فــي المدينــة والــزلازل لا تحــدث فيهــا و إن حدثــت بمناســبة يــوم انطفــاء نــار المعبــد بعــد الهــدم.
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تــم تحويــل إحيــاء الذكــرى إلــى عقيــدة حيــث ربطــت التراتيــل المقــروءة فــي الأيــام الخاصــة كعيــد
 وهــذا الربــط انعكــس علــى،«الفصــح وعيــد الكفــارة )يــوم كيبــور( بأنشــودة »الســنة القادمــة فــي القــدس
( علــى ســبيل المثــال تــم تخصيــص القســم الرابــع عشــر مــن دعــاء )القيــام فــي الصــلاة.يضــا
ً ٔالأدعيــة اليوميــة ا
« وينتهــي... مدينــة الرحمــة، هــذا القســم يبــدأ بكلمــات« لتبنــى القــدس مــن جديــد.بشــكل كامــل للقــدس
 وبهــذا الشــكل بــدأت عمليــة إحيــاء فكــرة القــدس بشــكل.«بكلمــات » لــك الثنــاء يــا إلهــي يــا بانــي القــدس
.يضــا
ً ٔدائــم فــي الأدعيــة اليوميــة ا

sos) وعلــى المنـوال نفســه تــم تجديــد أمــل القــدس لــدى الجماعــات اليهوديــة مــن خــلال إضافــة دعــاء
( فــي دعــاء المباركــةŞiv’a Berahot) (Birkat hatanim) ( مــن أجــل بنــاء مدينــة القــدس مــن جديــدtasis
 واختتــام رجــال الديــن اليهــود فــي العصــور الوســطى لفتاويهــم بدعــاء.للعــرس المكــون مــن ســبعة أقســام
 وهكــذا تــم تجديــد أمــل القــدس لــدى الجماعــات. « آميــن،»ليــرزق الــرب اليهــود إنشــاء المعبــد عاج ـ ًلا
.اليهوديــة مــن خــلال تخصيــص القســم الأخيــر مــن الدعــاء للقــدس

 فمدينــة القــدس هي المدينة التي ســيجمع.احتلــت القــدس مكانــة مهمــة فــي الاعتقــاد اليهــودي بالآخــرة
 ولهــذا ســتبنى القــدس مــن جديــد فــي.فيهــا المســيح عنــد قدومــه جميــع اليهــود المشــردين فــي المنفــى
 بعــد أن تبنــى مجــد ًدا سيســكن الإ لــه صهيــون فيهــا وســتتحول.المســتقبل والشــعوب ســتجتمع فــي القــدس
Bone)  ولهــذا الســبب الإ لــه هــو بانــي القــدس مجــد ًدا.ا ٕلــى مقــر الإ لــه مــن جديــد ا ٕلــى أبــد الأبديــن
يضــا فــإن القــدس
ً ٔ وحســب المعتقــدات اليهوديــة اŞohen Yeruşalayim .يضــا
ً ٔ( وســاكنه اYeruşalayim
 لذلــك القــدس هــي بمثابــة البــاب إلــى.ســتكون مــكان الحشــر والحســاب بعــد إحيــاء الموتــى يــوم القيامــة
 وفيمــا يتعلــق بالأمــور الخاصــة بالآخــرة فإنــه مــن المهــم المــوت فــي القــدس والدفــن.الجنــة أو إلــى جهنــم
. فهــي مــكان مهــم لخــلاص الإ نســان فــي العالــم الآخــر،فيهــا لكــي يســهل الحســاب
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ﻛﻨﻴﺴﺔ اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ  /ﻣﺪﺧﻞ ﻛﻨﻴﺴﺔ ﻛﺎﻣﺎﻣﻲ وداﺧﻠﻬﺎ )أرﺷﻴﻒ (IYV

لســيدنا عيســى مكانــة مركزيــة فــي الديانة المســيحية
التــي تعــرف عــن نفســها بأنهــا اســتمرارية لليهوديــة.
وحســب الديانــة المســيحية فــإن المســيح المنتظــر
فــي آخــر الزمــان تحقــق فــي شــخصية ســيدنا عيســى.
وعليــه ف ـإن شــخصية المســيح وبشــرى الخــلاص مــن
الخطيئــة الأصليــة التــي أتــى بهــا أضعفــت الاعتقــاد
بالشــعب المختــار وبــالأرض المقدســة الموعــودة بمــا
فيهــا القــدس .ولهــذا الســبب -وكمــا هــو الحــال فــي
كل اعتقــاد وأســاس فــي المســيحية -تــم ربــط قدســية
القــدس بحيــاة عيســى المســيح فيهــا .ومــع هــدم
مســجد ســليمان فــي العــام ٧٠م حـ َّل اعتقــاد »القــدس
الســماوية« مــكان الأرض المقدســة ومركزهــا القــدس
التــي فــي الأرض ١.ولكــن بعــض الأماكــن فــي القــدس
التــي يعتقــد بــأن عيســى المســيح عــاش فيهــا؛ ابــن
الإ لــه الأب الــذي نــزل إلــى الأرض بهيئــة بشــر ،يعنــي
الأماكــن التــي ولــد وبلــغ رســالته وصلــب علــى الصليــب
ودفــن فيهــا ،اعتبــرت أماكــن مقدســة ومركــ ًزا للحــج
فــي المســيحية .أدى ســيدنا عيســى وظيفــة التبليــغ
فــي منطقــة جليلــة فــي شــمال فلســطين .وعنــد الأخــذ
بعيــن الاعتبــار هــذه الحالــة فــإن نشــاطات ســيدنا
عيســى المتعلقــة بالقــدس قــد تشـ َّكلت بشــكل خــاص
فــي الأيــام الأخيــرة مــن حياتــه ٢.ومدينــة القــدس هــي
مدينــة مهمــة وتمتلــك أماكــن تســتحق الزيــارة ليــس
بســبب ســيدنا عيســى فقــط بــل بســبب احتضانهــا
قبــور الشــخصيات المهمــة والقديســين الذيــن عاصــروا

ســيدنا عيســى .وقبــر ســيدتنا »مريــم« ،التــي »ولــدت
الإ لــه« وأتــت بســيدنا عيســى وهــي عــذراء ،فــي مدينــة
القــدس .هــذا المــكان هــو مــن أكثــر الأماكــن زيــارة
مــن قبــل المســيحيين.

تعــد الســيدة مريــم أهــم شــخصية بعــد ســيدنا
عيســى فــي المســيحية .والقــدس هــي المدينــة التــي
ولــدت الســيدة مريــم فيهــا وقدســت ،حســب الروايــات
المذكــورة فــي المصــادر المســيحية ذُهــب بســيدتنا
مريــم وهــي طفلــة صغيــرة إلــى مســجد ســليمان وأدت
يميــن العذريــة .وانــزوت فــي المســجد ووهبــت نفســها
للإ لــه وعكفــت علــى العبــادة ليــل نهــار .وفــي كل
يــوم يزورهــا َم َلــك ويجلــب لهــا العديــد مــن الأطعمــة.
اختيــار ســيدتنا مريــم لهــذا النمــط مــن الحيــاة ســيكون
أحــد الأعمــدة التــي تســتند إليهــا مؤسســة الرهبانيــة.
يضــا انتقلــت ســيدتنا
وحســب المصــادر المســيحية أ ً
مريــم مــع طفلهــا ،حيــث كانــت تعيــش مــع خطيبهــا
يوســف فــي الناصــرة ،إلــى القــدس بعــد ولادة ســيدنا
عيســى بأربعيــن يو ًمــا وقدمــت أضحيــة فيهــا .تقــوم
ســيدتنا مريــم برفقــة ســيدنا عيســى -الــذي كان عمــره
حينهــا  ١٢ســنة وهــو ســن التكليــف -بالذهــاب إلــى
القــدس بمناســبة عيــد الفصــح وزيــارة معبــد ســليمان.
هنــا يدخــل ســيدنا عيســى فــي نقــاش مــع رجــال الديــن
اليهــود ويوقعهــم بإجاباتــه فــي الحيــرة .هــذه الحادثــة
حســب المعتقــدات المســيحية هــي إشــارة إلــى كــون
ســيدنا عيســى هــو المســيح المنتظــر.

* الأستاذ د .إسماعيل طاشبنار ،مدير معهد العلوم الاجتماعية في جامعة مرمرة وعضو الهيئة التدريسية في قسم تاريخ الأديان في كلية الإ لهيات بجامعة مرمرة.
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أمــا المعنــى الآخــر لهــذا الحادثــة التــي وقعــت فــي معبــد
القــدس بالنســبة للمســيحيين هــي انتهــاء اليهوديــة .ومنــذ
تلــك اللحظــة بــدأت فتــرة جديــدة تســمى المســيحية .لأن
٣
المســيح المنتظــر فــي القــدس مــن قبــل اليهــود قــد أتــى.

يوحنــا الــذي ُيعتقــد بأنــه كاتــب الإ نجيــل الرابــع والــذي
اســتأمنه ســيدنا عيســى علــى أمــه مريــم كان حوار ًيــا يقيــم
فــي القــدس .وتنقــل المصــادر المســيحية بـأن ســيدتنا مريــم
قــد توفيــت قــي القــدس عــن عمــر يناهــز التســعين عا ًمــا.
وعليــه ورد فــي كتــاب » «Transitus Mariaeالــذي
يعنــي »انتقــال ســيدتنا مريــم مــن هــذه الدنيــا« بـأن ســيدتنا
مريــم تدعــو وهــي فــي حالــة حــزن علــى وفــاة ســيدنا عيســى
وتســلم روحهــا فــي القــدس .وبعــد مراســم الجنــازة يدفــن
الحواريــون جســدها فــي قبــر يقــع بيــن يمــا يعــرف اليــوم
بالحــرم الشــريف وجبــل الزيتــون فــي وادي يهوشــافاط أو
مــا يعــرف ب ـوادي قــدرونُ .يعتقــد اليــوم ب ـأن قبرهــا موجــود
فــي كنيســة العــذراء التــي يوصــل إليهــا بعــد نــزول ســتين
درجــة .بينمــا تــروي المصــادر ب ـأن هــذا المــكان قــد ظهــر
بمبــادرة مــن الإ مبراطــورة بولشــيري فــي القــرن الخامــس
الميــلادي .وتــروي الحكايــات أن ال ُحجــاج المســيحيين
بــدؤوا زيــارة هــذا المــكان اعتبــا ًرا مــن القــرن الخامــس.
ونظ ـ ًرا لاعتقــاد المســيحيين ب ـأن جســد ســيدتنا مريــم قــد
رفــع إلــى الســماء فـإن القبــر المذكــور فــي يومنــا هــذا فــارغ.
وكطقــس مــن الطقــوس القديمــة يتــم فــي هــذا المــكان
إشــعال البخــور فــي ســاعات محــددة مــن اليــوم للاعتقــاد
بأنهــا تطــرد الأرواح الشــريرة .الغريــب فــي الموضــوع أنــه
علــى الرغــم مــن إشــارة المصــادر إلــى وفــاة ســيدتنا مريــم
فــي القــدس إلا أن المعلومــات التــي تتحــدث عــن إقامــة
ســيدتنا مريــم فــي أواخــر عمرهــا مــع الح ـواري يوحنــا فــي
أفــس ) (Efesســتكون ســب ًبا لظهــور الشــبهات حــول
مــكان وفــاة ســيدتنا مريــم .كمــا يوجــد بنــاءان مختلفــان
فــي القــدس يعتقــد ب ـأن ســيدتنا مريــم قــد توفيــت ودفنــت
فيهــا .وتعتبــر كنيســة الصعــود ) (Assomptionالتابعــة
للكاثوليــك ب ـأن ســيدتنا مريــم لــم تمــت فــي الحقيقــة بــل
وروحــا إلــى عنــد الإ لــه ٤.أمــا المبنــى الثانــي
رفعــت جسـدًا ً

الســالف الذكــر فــي قصــة وفــاة ســيدتنا مريــم فإنــه يعبــر
عــن العقيــدة الأرثوذكســية وكمــا هــو المعتقــد لــدى جميــع
المســيحيين فــي أن الســيدة مريــم قــد دخلــت فــي ســبات
المــوت وعــادت إلــى اللــه .هــذا القبــر يقــع داخــل ديــر ُبنــي
فــي مــكان هــذه الحادثــة .ومــع هــذا فـإن الاعتقــاد الســائد
٥
هــو أن قبــر ســيدتنا مريــم فــي مدينــة القــدس.

وفــي المقبــرة المعروفــة فــي وادي قــدرون بمقبــرة
القــدس يقــع إلــى جانــب قبــر ســيدتنا مريــم قبــر يعقــوب
أخــو عيســى المســيح الــذي يعتبــر مــن الشــخصيات المهمة
فــي التاريــخ المســيحي وقبــر أم ســيدتنا مريــم آنَّــا )Anne/
 (Annaوأبوهــا عمــران ) (Joachimوقبــر والــد ســيدنا
يحيــى ســيدنا زكريــا وقبــر العزيــز يوســف الــذي ُيعتقــد بأنــه
خطيــب ســيدتنا مريــم.

الغرفــة التــي يعتقــد أنهــا شــهدت تنــاول طعــام العشــاء
الأخيــر فــي القــدس تقــع فــي الطابــق الأعلــى مــن مــكان
تواجــد قبــر ســيدنا داوود .أمــا تعييــن مــكان قبــر ســيدنا
داوود ومــكان تنــاول العشــاء الأخيــر فقــد تــم فــي فتــرة
الصليبييــن فــي القــرن الثانــي عشــر حيــث انتشــرت روايــة
تخالطهــا الأســاطير حــول ذلــك .هــذا المــكان كان ســب ًبا
لظهــور الخلافــات والادعــاءات بالأحقيــة لســنوات طويلــة
بيــن اليهــود والمســيحيين.

قــام الســلطان ســليمان القانونــي بالتدخــل وتحويــل
المــكان إلــى جامــع .ولكــن هــذا المــكان فــي يومنــا هــذا
فقــد صفتــه علــى الرغــم مــن تصميمــه المعمــاري الخــاص
بالجوامــع والآيــات المكتوبــة علــى جدرانهــا ،وتحــول إلــى
مــكان ُيــزار مــن قبــل المســيحيين واليهــود والمســلمين
٦
يضــا.
أ ً

وفــي محكمــة اليهــود فــي ســنهندرين ُحكــم علــى
ســيدنا عيســى بالمــوت لأنــه اعتــرف خــلال اســتجوابه بأنــه
المســيح .وتبلــغ المحكمــة حاكــم رومــا بيلاطــس البنطــي
يضــا فــي أيامنــا هــذه
بحكمهــا .وتُعــرف كنيســة القيامــة أ ً
باســم »كنيســة القبــر المقــدس« الــذي تــم بنــاؤه فــي فتــرة
الصليبييــن .مــن طقــوس الحــج المهمــة لــدى المســيحية

Trimbur., ‘Jérusalem’, 683-685.
İsmail Taşpınar, “Katolik Assomptionistler Tarikatı ve Türkiye”, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 10/2004, 95-120.
5
E. Aman, ‘Église de Jérusalem’, Dictionnaire de Théologie Catholique, Ed: A. Vacant, 8: 1010.
6
Pelin Çift – Ö. Faruk Harman, Kudüs’ün Gizemli Tarihi, (İstanbul: 2016), 79-130.
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قطــع الحجــاج المســيحيين درب الآلام والوقــوف فــي كل
مرحلــة ،وق ـراءة الآيــات مــن الإ نجيــل ،والإ حســاس بالألــم
الــذي عاشــه عيســى المســيح .بعــض الحجــاج المســيحيين
يقومــون بحمــل الصليــب علــى ظهورهــم أثنــاء قطعهــم
الطريــق المكــون مــن أربعــة عشــر مرحلــة مــع استشــعار
الألــم الــذي عانــى منــه عيســى المســيح .والمواقــف
ومــع مرســوم ميــلان الــذي أصــدره إمبراطــور الرومــان
الخمســة الأخيــرة مــن طريــق الألــم هــذا يقــع داخــل كنيســة قســطنطين عــام  ٣١٣اكتســب وجــود المســيحيين فــي
القيامــة التــي تعتبــر أقــدس مــكان فــي العالــم المســيحي .القــدس الشــرعية .وفــي فتــرة الرومــان دافــع الوثنيــون الذيــن
يضــا هــي المــكان الــذي شــهد انعقــاد مجمــع انتقلــوا إلــى المســيحية عــن الميــراث القديــم لليهــود-
القــدس أ ً
كنســي للحوارييــن وهــو مــا ُيعتقــد بأنــه أول مجمــع كنســي المســيحيين الأوائــل .وفــي عــام  ٣٣٥وبعــد أداء والــدة
فــي تاريــخ المجمعــات الكنســية .تــم فــي مجمــع القــدس الإ مبراطــور قســطنطين الإ مبراطــورة هيلينــا عبــادة الحــج فــي
هــذا مناقشــة واتخــاذ قـرارات تتعلــق بالمعتقــدات الأساســية القــدس تحولــت كنيســة القيامــة وتــل الصليــب الــذي ُيعتقــد
للمســيحية والمســؤوليات الدينيــة لغيــر اليهــود .القــدس ب ـأن ســيدنا عيســى قــد صلــب فيهــا إلــى أماكــن مقدســة.
التــي شــهدت المراحــل الأخيــرة مــن حيــاة ســيدنا عيســى
وعثــرت الإ مبراطــورة هيلينــا علــى قطــع الخشــب التــي
اع ُتبــ َرت أقــدس أرض بالنســبة للمســيحيين .والمســلمين ُيعتقــد بأنهــا مــن بقايــا الصليــب .وتحولــت مدينــة القــدس
الذيــن يؤمنــون بســيدنا عيســى نب ًيــا وبســيدتنا مريــم علــى مــن جديــد -التــي فقــدت أهميتهــا السياســية لمجاورتهــا
أنهــا مقربــة مــن اللــه ،يعتقــدون ضمــن إطــار معتقداتهــم مدينــة قيصاريــة الســاحلية ســابقًا -إلــى مركــز معنــوي للديانــة
٨
بــأن الأماكــن المقدســة التــي عــاش فيهــا ســيدنا زكريــا المســيحية تقــام فيهــا عبــادة الحــج.
وزوجتــه والحواريــون هــي ذكــرى معنويــة لهــم.
وفــي الفتــرة التــي شــهدت المســيحية فيهــا انقســامات
وحســب المصــادر المســيحية ،ف ـإن جماعــة المقــدس عــام  ٤٥٥شــيدت الإ مبراطــورة ثيــودورا ديـ َر ســانت إتيــان فــي
حافظــت علــى وجودهــا بعــد ســيدنا عيســى لســنوات طويلــة القــدس ،وتوفيــت لاح ًقــا فيهــا .أمــا فــي عهــد الامبراطــور
تحــت قيــادة يعقــوب أخــو ســيدنا عيســى )وفــاة  .(٦٥جســتينيان ) (٥٢٧-٥٦٥فقــد تــم إنشــاء العديــد مــن الأبنيــة
وكمــا ذُكــر فــي العهــد الجديــد كتــاب المســيحية المقــدس الدينيــة منهــا الكنيســة الجديــدة التــي نــذرت لســيدتنا مريــم.
أن يعقــوب دافــع بشــدة مــن أجــل بقــاء الجماعــة المقدســية وفــي المجمــع الكنســي الــذي أقيــم فــي إزنيــك فــي عــام
مرتبطــة بالشــريعة .ولأجــل هــذا الأمــر دخــل فــي كفــاح  ٣٢٥تقــرر إعطــاء مدينــة القــدس الحــق فــي الأولويــة فــي
طويــل مــع بولــس .ولهــذا الســبب حافظــت المســيحية البرتوكــول بيــن رئاســة الأســاقفة .وبــدأت مدينــة القــدس
المقدســية المبكــرة علــى وجودهــا تحــت مســميات مختلفــة باســتخدام اســم البطريركــة اعتبــا ًرا مــن القــرن الســادس.
تحــت قيــادة يعقــوب كجماعــة موحــدة مرتبطــة بالشــريعة حســب المســيحيين فـإن الأســقفية فــي القــدس بــدأت مــع
لســنوات طويلــة .وفــي هــذا الســياق كانــت جماعــة القــدس يعقــوب أخــو ســيدنا عيســى ويواظــب عليهــا اليــوم بطريــرك
٩
التــي دافعــت عــن الميــراث اليهــودي هــي العقيــدة التــي الــروم الأرثوذكــس.
تمثــل البعــد عــن المســيحية المســتندة إلــى الاعتقــاد الــذي
ومــع الحمــلات الصليبيــة التــي ترأســتها البابويــة فــي
عمــل بولــس علــى ربطهــا بالثقافــة الهيلينيــة والرومانيــة
العصــور الوســطى وقعــت القــدس عــام  ١٠٩٩تحــت
والقائلــة بــأن »المســيح الــذي ضحــى بنفســه مــن أجــل
احتــلال المســيحيين الغربييــن .وفــي فتــرة الصليبييــن
العفــو عــن الخطيئــة الأصليــة للإ نســانية« .وبالإ ضافــة إلــى

يضــا أصــدر الرومــان فــي عــام  ٣٥قــرا ًرا بمطــاردة
هــذا أ ً
واعتقــال الجماعــة المســيحية الجديــدة .وســيكون هــذا
الأمــر لاح ًقــا ســب ًبا لتــرك الجماعــة والالت ـزام بالشــريعة إلــى
تبنــي الثقافــة الهيلينيــة بــد ًلا مــن الالت ـزام بالشــريعة والثقافــة
٧
اليهوديــة ،وســب ًبا لتــرك القــدس.

Philippe Blaudeau, ‘Jérusalem’, Christianisme, (Paris: 2010), 312-314.
İsmail Taşpınar, ‘Yahudilik ve Hıristiyanlık’ta Kudüs’, Kudüs, Tarih, Şehir Toplum, Ed.: Yunus Çolak-Latif Karagöz, (İstanbul: 2019), 1-16.
9
E. Aman, ‘Église de Jérusalem’, Dictionnaire de Théologie Catholique, Ed.: A. Vacant, 8: 1010.
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أُسســت البطركيــة اللاتينيــة لتحــل محــل البطركيــة الأرثوذكســية .ولكــن ومــع فتــح المســلمين لمدينــة القــدس
عــام  ١١٨٧نُقلــت البطريركيــة اللاتينيــة إلــى مدينــة عــكا التــي كانــت مق ـ ًرا لفرســان ســانت جــان .وفــي عــام
 ١٢٩١ومــع فتــح المماليــك لمدينــة عــكا تــم نقــل البطريركيــة اللاتينيــة المقدســية مــن عــكا إلــى رومــا .ومــع
إخ ـراج الصليبييــن مــن القــدس توقفــت زيــارات الحــج التــي بــدأت فــي القــرن الرابــع .ثــم عــادت فيمــا بعــد
١٠
رحــلات الحــج للمســيحيين الأوروبييــن إلــى القــدس فــي القــرن التاســع عشــر مــن خــلال بعــض الرحالــة.

يضــا البطركيــة اليونانيــة والأرمنيــة .كان مركــز
و إلــى جانــب البطركيــة اللاتينيــة فــي القــدس كان هنــاك أ ً
البطركيــة الأرمنيــة فــي ديــر ســان جــاك .وأعطيــت هــذه الكنائــس الثلاثــة حصر ًيــا صلاحيــة إجـراء قــداس فــي
كنيســة القيامــة المقدســة .و ُمثلّــت الكنيســة اليعقوبيــة المحليــة بأســقف واحــد .أمــا المســيحيون الأقبــاط فقــد
أظهــروا رغبتهــم فــي أداء زيــارات عبــادة الحــج إلــى القــدس اعتبــا ًرا مــن العصــور الأولــى .وأسس ـوا جماعــة
دينيــة وامتلك ـوا كنيســة فــي القــدس اعتبــا ًرا مــن القــرن التاســع عشــر .وبــدأوا اعتبــا ًرا مــن القــرن الثانــي عشــر
باســتخدام ديــر ســانت مــاري مادليــن بشــكل مشــترك مــع اليعقوبييــن .وهــذا المــكان اليــوم تحــول إلــى مدرســة
القادســية للبنــات .وتــم تمثيــل الكنيســة القبطيــة اعتبــا ًرا مــن تاريــخ  ١٢٣٦بمســتوى رئيــس أســاقفة .هــذا الأمــر
أدى لحــدوث بعــض النقاشــات بينهــم وبيــن الســريانيين الذيــن يؤيــدون أن يبقــى الأقبــاط تحــت ولايتهــم.
يضــا كمــا للســريانيين مصلــى خــاص بهــم فــي كنيســة القيامــة المقدســة .وبعــد الأقبــاط
وكان للأقبــاط أ ً
يضــا فــي القــدس .ولكــن الكنيســة الأثيوبيــة انفصلــت عــن
فــي العصــور الوســطى ُمثِّلــت الكنيســة الأثيوبيــة أ ً
خاصــا بهــم تحــت قبــة مصلــى القديســة هيلانــة .ونظـ ًرا لفقــدان
الكنيســة القبطيــة عــام  ١٨٢٠وامتلكــت ديـ ًرا ً
الكنيســة الجورجيــة والنســطورية لمكانتهــم التــي كان ـوا يتمتعــون بهــا مســبقًا فــي القــدس لــم يبــق لهــم اليــوم
١١
ممثليــات .وفــي يومنــا هــذا لــدى المســيحيين  ٥٦كنيســة قديمــة.
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Ahmet Türkan, “Başlangıçtan Günümüze Kudüs Latin Patrikliği”, Milel ve Nihal, 10/2, (2013), 29-61.
J. Assfalg – P. Krüger, Petit Dictionnaire de l’Orient Chrétien /: J. Longton, Belgique: 1991.
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اﳊﺮم اﻟﺸﺮﻳﻒ/اﳌﺴﺠﺪ اﻷﻗﺼﻰ )أرﺷﻴﻒ (İYV

اﻟﻘﺪس وأﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم
* أﻟﺪار ﺣﺴﻦ أوﻏﻠﻮ

ﻣﻘﺪﻣﺔ
القدس
يعـ ُّد الإ ســلا ُم -مثــل اليهوديــة والمســيحية-
َ
مدينــة مقدَّســة .وتحتــل قدســية هــذه المدينــة مكانــة
فــي ذاكــرة المســلمين مــن عصــر النبــي صلــى اللــه
عليــه وســلم .فقــد وردت إشــارات كثيــرة فــي الق ـرآن
الكريــم والأحاديــث الشــريفة إلــى القــدس التــي
كانــت أول قبلــة للمســلمين ومحطــ ًة فــي معجــزة
الإ س ـراء والمع ـراج .ولــم يســتطع علمــاء المســلمين
أن ُيحصـوا فضائــل هــذه المدينــة انطلا ًقــا ممــا ورد في
الس ـنَّة ،وفــي هــذا الإ طــار ُو ِض َعــت كتــب
الكتــاب و ُّ
تذكــر فضائــل القــدس ،وأُلِّفَــت مؤلفــات تتحــدث
عــن أهميتهــا .وقــد ُس ـ ِّم َي هــذا النــوع مــن الكتــب
باســم »فضائــل القــدس« فــي المصــادر الإ ســلامية.
و إذا علمنــا أن أول كتــاب ُو ِضـ َـع فــي فضائــل القــدس
كان كتــاب )فتــوح بيــت المقــدس( لإ ســحاق بــن
بشــر البخــاري )ت ،(٨٢١/٢٠٦ :فيظهــر لنــا أنــه قــد
ُو ِض َعــت مؤلفــات فــي هــذا الموضــوع فــي مرحلــة
مبكــرة مــن التاريــخ الإ ســلامي .و إنمــا ذلــك أوضــح
دليــل علــى مكانــة القــدس لــدى المســلمين.
وردت أســماء كثيــرة للقــدس فــي المراجــع
الإ ســلامية فــي مرحلــة مبكــرة ،فالزركشــي )ت:
 (١٣٩٢/٧٩٤مثـ ًلا ذكـ َر  ١٧اسـ ًما للمدينــة ١.مــن
أشــهر هــذه الأســماء :إيليــاء ،والمســجد الأقصــى،
وبيــت المقــدس .فأمــا اســم »إيليــاء« فهــو تعريــب

لاســم المدينــة »إيليــا« )كابتولينــا( فــي العهــد
البيزنطــي .وأمــا »المســجد الأقصــى« فهــو اســم
ور َد فــي الق ـرآن الكريــم لــدى ذكــر معجــزة الإ س ـراء
والمعــراج ،وقــد اشُ ــت ِهرت المدينــة بهــذا الاســم
بيــن المســلمين لــوروده فــي القــرآن الكريــم .وأمــا
اســم »بيــت المقــدس« فمشــتق مــن اســم »بيــت
هــا مقــداش« الــذي كان ُيط َلــق علــى الهيــكل الــذي
بنــاه ســيدنا ســليمان عليــه الســلام .وقــد اســتعمل
المفســرون وعلمــاء التاريــخ
المحدِّثــون الأوائــل و ِّ
والجغرافيــا هــذه الأســماء الثلاثــة م ًعــا أو منفصلــة
فــي مؤلفاتهــم .فابــن إســحاق )ت(٧٦٨/١٥١ :
مث ـ ًلا حينمــا ذكــر حادثــة الإ س ـراء والمع ـراج ،قــال:
»مــن المســجد الحـرام إلــى المســجد الأقصــى ،وهــو
بيــت المقــدس مــن إيليــاء« ٢.وكــ َّرر ابــن هشــام
)ت (٨٣٣/٢١٨ :العبــار َة نفســها« ٣.أمــا البــلاذري
)ت (٨٩٢/٢٧٩ :فذكــ َر الاســمين م ًعــا قائــ ًلا:
»إيليــاء مدينــة بيــت المقــدس« ٤.وأمــا الطبــري
فوضــح اســم »أورشــليم« باســتعمال اســم »إيليــاء«
َّ
٥
إذ قــال» :أورشــليم وهــي إيليــاء بيــت المقــدس«،
وهــذا دليــل علــى أن اســم إيليــاء كان الأشــهر .ولــم
ُيســت َعمل الاســم الأشــهر للمدينــة وهــو »القــدس«
مفــر ًدا بــل مــع صفــة دلال ـ ًة علــى قدســية المدينــة،
فــكان ُيقــال عنهــا »القــدس الشــريف«.

 ١أبو عبد الله بدر الدين محمد الزركشي ،إعلام الساجد بأحكام المساجد ،الطبعة الخامسة ،تحقيق :الشيخ مصطفى المراغي) ،القاهرة :المجلس الأعلى للشؤون الإ سلامية،
.٢٧٩-٢٧٧ ،(١٩٩٩/١٤٢٠
 ٢محمد المدني ابن اسحاق ،السير والمغازي) ،بيروت :دار الفكر.٢٩٥ ،(١٩٧٨/١٣٩٨ ،
 ٣عبد الملك الحميري ابن هشام ،السيرة النبوية ،الطبعة الثانية ،تحقيق :هيئة) ،مصر :مصطفى البابي الحلبي.٣٢ :٢ ،(١٩٥٥/١٣٧٥ ،
 ٤أحمد بن يحيى البلاذري ،فتوح البلدان) ،بيروت :دار ومكتبة الهلال.١٤٠ ،(١٩٨٨ ،
 ٥محمد بن جرير الطبري ،تاريخ الرسل والملوك ،الطبعة الثانية) ،بيروت :دار التراث.٦٠٣ :١ ،(١٣٨٧ ،
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إلــى المدينــة .وتب ِّيــن الآيــات المكيــة لــدى ذكرهــا القــدس
أن هــذه المدينــة مــكان مبــارك ،ومــن اللافــت أن الآيــات
المدنيــة تؤكــد علــى قدســية القــدس ،ولعــل ذلــك كان
لخلــق جــو مــن الحــوار مــع يهــود المدينــة المنــورة.

ع ـ َّرف الق ـرآن الكريــم القــدس علــى أنــه مــكان مق ـدَّس
قــد ُبــورِك مــا حولــه .وثمــة إشــارات كثيــرة فــي الآيــات
الكريمــة إلــى القــدس و ا ْٕن لــم يــرد لفظهــا .وقــد بلــغَ
مجمــوع عــدد الآيــات التــي تشــير إلــى القــدس نح ـ ًوا مــن
 ،٧٠وور َد ذكرهــا فــي  ٢١ســورة بطريقــة مباشــرة أو غيــر
والآيــة التــي تشــير إلــى القــدس صراح ـ ًة الآي ـ ُة الأولــى
مباشــرة .ويــرى المفســرون أنــه ثمــة آيــة صريحــة تشــير مــن ســورة الإ س ـراء التــي تذكــر معجــزة الإ س ـراء والمع ـراج،
إلــى القــدس مباشــرة ،أمــا الآيــات الأخــرى فهــي تل ِّمــح إذ قــال اللــه تعالــى:

﴿ ْ א َن ا ِ ي أ َ ى ِ َ ْ ِ هِ ْ ً ِ ا ْ ْ ِ ِ ا ْ ِ
ام ِإ ا ْ َ ْ ِ ِ ا ْ َ ْ َ ا ِ ي
ََ
ُ َ
َ َ
ْ َ
ِ ُ ا ْ َ ِ ُ ﴾ ]ا اء.[١/١٧ ،
َאر ْכ َא َ ْ ُ ِ ُ ِ َ ُ ِ ْ آ َא ِ َא ِإ ُ ُ َ ا
ذكــ َر فخــر الديــن الــرازي أن المفســرين فــي الإ ســلام
ُيج ِمعــون علــى أن )المســجد الأقصــى( المذكــور فــي
الآيــة يــدل علــى المســجد الأقصــى الموجــود فــي أيامنــا
فــي القــدس .ويــرى المفســرون أن الآيــة تشــير بوضــوح
إلــى المســجد الأقصــى فــي القــدس و ا ْٕن لــم ُيذكَــر أي
اســم مــن أســماء القــدس المعروفــة .ويذكــر أكثــر علمــاء
الحديــث والعلمــا ُء الذيــن وضعــوا مؤلفــات فــي التاريــخ
والجغرافيــة -مثــل غيرهــم مــن أوائــل المفســرين -أن القــدس
كانــت محط ـ ًة فــي معجــزة ليلــة الإ س ـراء .ولا بــد هنــا أن
نشــير إلــى أن القــدس لــم تكــن كمــا نعهدهــا اليــوم ليل ـ َة
الإ ســراء ،فالقــدس صــار لهــا شــكلها الحالــي لاحقًــا،
وقــد ُه ِد َمــت وع ِمــ َرت مــرات كثيــرة .وعندمــا ذكــ َر النبــي
صلــى اللــه عليــه وســلم أنــه أ َّم الأنبيــاء ،لــم يذكــر أي
بنــاء قائــم فــي المدينــة .فالمذكــور فــي الآيــة ليــس البنــاء
بــل المــكان .وقــد ب َّيــن كثيــر مــن المفســرين مثــل الطبــري
)ت٣١٠ :هـــ( ،والزمخشــري )ت٥٣٨ :هـــ( ،والقاضــي
البيضــاوي )ت٦٨٥ :هـــ( ،والنســفي )ت٧١٠ :هـــ( ،وابــن
كثيــر )ت ،(٧٧٤ :وألماليلــي حمــدي يــازر )ت١٩٤٢ :م(

وغيرهــم أن المقصــود مــن المســجد الأقصــى إنمــا هــو بيــت
المقــدس ،ويــرون أن ذلــك لا يعنــي وجــود بنــاء فــي ذلــك
المــكان .ورأى المفســرون أن عبــارة »الــذي باركنــا حولــه«
تشــير إلــى البركــة الماديــة والمعنويــة ،فالبركــة الماديــة تشــير
إلــى كــروم القــدس وبســاتينها ،والبركــة المعنويــة تشــير
إلــى ســكن الأنبيــاء والصالحيــن فيهــا .وثمــة َمــن يــرى
أن المســجد الأقصــى المذكــور فــي الآيــة ليــس المســجد
الموجــود اليــوم ،انطلا ًقــا مــن حقيقــة أن المســجد الأقصــى
قــد ُبنـ َـي فــي عهــد الخليفــة الأمــوي عبــد الملــك بــن مروان،
وأن المســجد الأقصــى كان قبلــة للمســلمين فــي أول عهــد
الإ ســلام بــد ًلا مــن الكعبــة لظــروف سياســية ،فــلا بــد مــن
قــراءة مــا ور َد ي الأحاديــث والتفاســير المتعلقــة بالقــدس
مــن هــذا المنظــور .وكان صاحــب هــذا ال ـرأي المستشــرق
الألمانــي اليهــودي الأصــل إجناتــس جولــد تســيهرن وقــد
أيَّــده بعــض مــن المستشــرقين ،غيــر أن مستشــرقين آخريــن
مثــل شــلومو دوف غوتيــن وجوزيــف هوروفتــس و م.ه.
شــو َّراب قــد رفضــوا هــذا الــرأي.

ودلي ـ ٌل آخ ـ ُر علــى عــدم صحــة هــذا الادعــاء الأهمي ـ ُة ِذك ـ ُر بنــي إس ـرائيل فــي أوائــل ســورة الإ س ـراء.
التــي أولاهــا المســلمون للقــدس فــي أول عهــد الإ ســلام.
ومــن الأفضــل هنــا تصنيــف الآيــات التــي تشــير إلــى
فقــد كانــت القــدس مدينــة لهــا مكانــة كبيــرة بيــن القــدس وذكــر بعــض منهــا بــد ًلا مــن ذكرهــا كلهــا .ولا بــد
المســلمين منــذ عهــد الصحابــة الك ـرام .وكان المســلمون أن نذكــر هنــا أنــه و ا ْٕن كان هنــاك مفســرون لا يــرون فــي
يســتقبلون هــذه المدينــة فــي صلواتهــم لســنوات طويلــة .هــذه الآيــات إشــار ًة إلــى القــدس ،إلا أن أغلــب العلمــاء
ول َّمــا فتحوهــا ،لــم يــروا فيهــا مدينــة كغيرهــا مــن المــدن ،إذ يؤكــدون أن هــذه الآيــات تشــير إليهــا.
كانــت غايتهــم اســتلامها مــن غيــر إرهــاق للدمــاء ،حتــى إن
تذكــر آيــات فــي القــرآن الكريــم أن القــدس مدينــة
الخليفــة عمــر بــن الخطــاب قــد انطلــق مــن المدينــة المنــورة مباركــة ،ففــي ســورة الأعــراف مثــ ًلا ور َد أن هــذه الأرض
قاط ًعــا مســافات طويلــة فــي الصح ـراء وجــاء إلــى القــدس مباركــة أثنــاء منــح بنــي إسـرائيل الأرض الموعــودة لصبرهــم.
لهــذه الغايــة ،وكل ذلــك دليــل علــى أن القــدس كانــت وقــد ذكــ َر الطبــري والقرطبــي )ت٦٧١ :هـــ( والمــاوردي
مدينــة مقدســة لــدى الصحابــة منــذ العهــد الأول للإ ســلام) .ت٤٥٠ :هـــ( وأكثــر علمــاء التفســير أن المقصــود فــي هــذه
ـدس.
وممــا يــدل علــى قدســية هــذه المدينــة لــدى اليهــود أ ً
يضــا الآيــة القـ ُ

﴿ َو أ َ ْو َر ْ َא ا ْ َ ْ َم ا ِ َ כ َא ُ א ُ ْ َ ْ َ ُ َن َ א ِر َق ا ْ َ ْر ِض َو َ َא ِر َ َ א ا ـ ِ
َאر ْכ َא ِ َא ﴾ ]ا اف.[١٣٧/٧ ،

وفــي الآيــات التــي تذكــر الأنبيــاء فــي ســورة الأنبيــاءُ ،ذ ِكــر النبــي إبراهيــم أبــو الأنبيــاء عليــه الســلام ،وأنــه نُ ِّجـ َـي إلــى
الأرض المباركــة ،إذ قــال اللــه تعالــى:

﴿ َو َ ْ َאهُ َو

ض ا ِ َאر ْכ َא ِ َא ِ ْ َ א ِ َ ﴾
ًא ِإ ا ْ َ ْر ِ
]ا

אء.[٧١/٢١ ،

وقــد ذكـ َر المفســرون أن هــذه الآيــة تشــير إلــى القــدس ،حتــى إن الطبــري ذكـ َر أن الآيــة تشــير إلــى )الحجــر المعلَّــق(
الــذي أراد النبــي إبراهيــم أن يذبــح ابنــه عليهــا ٨.ول َّمــا ُذ ِكـ َر النبــي ســليمان فــي الآيــات التاليــة ،كانــت هنــاك إشــارة إلــى
القــدس التــي فيهــا عرشــه وهيكلــه ،إذ قــال اللــه تعالــى:

ض ا ِ َאر ْכ َא ِ َא ﴾
﴿ َو ِ ُ َ ْ َ א َن ا ِّ َ َא ِ َ ً َ ْ ِ ي ِ َ ْ ِ هِ ِإ ا ْ َ ْر ِ
]ا

אء.[٨١/٢١ ،

وتذكــر بعــض الآيــات عــن طريــق الإ شــارة أن القــدس أرض مقدســة .إذ لمــا ور َد ذكــر النبــي موســى وبنــي إس ـرائيل
و إخراجهــم مــن مصــر إلــى الأرض الموعــودة فــي ســورة المائــدة ،ذكــرت الآيــة كلمــة )الأرض المقدســة( .وقــد كان
للمفســرين آراء مختلفــة فــي المقصــود مــن هــذه الأرض ،لكــن الــرازي وابــن كثيــر والمقدســي والنســفي والمــاوردي
والقرطبــي وغيرهــم رأوا أن المقصــود مــن هــذه الأرض هــو القــدس ومــا حولهــا.

ِ
ْ
כْ﴾
ُ
ض ا ْ ُ َ َ َ ا ِ כَ َ َ ا ُ
﴿ َא ْ م ْاد ُ ُ א ا َ ْر َ
]ا א ة.[٢١/٥ ،

 ٦أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي ،مفاتيح الغيب ،الطبعة الثالثة) ،بيروت :دار إحياء التراث العربي.٢٩٢ :٢٠ ،(١٤٢٠ ،
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المدينة التي تتوق إلى السلام

فهــم مــن الآيــات التــي ُذ ِكــ َرت هنــا أن
و ُي َ
قصــص الأنبيــاء المذكــورة فــي القــرآن الكريــم لهــا
صلــة بالقــدس انطلاقًــا مــن أن المدينــة كانــت
مدينــة الأنبيــاء .ويشــير القــرآن الكريــم فــي معــرض
حديثــه عــن النبــي داوود أنــه كان حاك ًمــا عــاد ًلا
]ص .[٢٢-٢١/٣٨ ،فالمــكان الــذي جــاءه فيهــا
الخصمــان وهــو فــي المح ـراب هــو القــدس .ويذكــر
القــرآن الكريــم ]النمــل [٤٤-٢٠/٢٧ ،قصــة النبــي
ســليمان وملكــة ســبأ بلقيــس .والمــكان الــذي جـ َرت
فيــه أحــداث هــذه القصــة هــو القــدس .وقــد جــي َء
بعــرش بلقيــس بلمــح البصــر إلــى القــدس علــى يــد
َمــن كان لــه علــم ربانــي .ودعــا النبــي ســليمان
صرحــا مــن قواريــر.
ـس إلــى القــدس وصنـ َـع لهــا ً
بلقيـ َ
فأدركــت بلقيــس أن مــا رأتــه معجــزة ،فتركــت عبــادة
الأجـرام الســماوية وآم َنــت باللــه وحــده فــي القــدس.
يضــا كانــت فــي
والأحــداث المتعلقــة بالنبــي زكريــا أ ً
القــدس ،وفيهــا ُبشِّ ــر بابنــه النبــي يحيــى ]آل عمـران،
 .[٣٩/٣أمــا الســيدة مريــم التــي وهبتهــا أمهــا للمعبــد
فبقيــت تعبــد اللــه فــي محرابهــا فــي القــدس لســنين
طويلــة .والمــكان الــذي كان يرزقهــا اللــه تعالــى فيــه
هــو القــدس ]آل عمــران .[٣٧/٣ ،و إلــى القــدس
يضــا أشــارت الآيــات التــي ذكــرت قصــة ولادة
أ ً
النبــي عيســى ،فقــد حملــت الســيدة مريــم بالنبــي
عيســى معجــز ًة إلهي ـ ًة فــي القــدس .وقــد أنطـ َـق اللــه
تعالــى النبــي عيســى فــي مهــده فــي القــدس ليشــهد
علــى عفــة الســيدة مريــم .وبلَّــغ النبــي عيســى رســال َته
فــي القــدس
وفضــح فيهــا الذيــن يســتغلون الديــن
َ
لمصالحهــم .وحــاول الذيــن يريــدون إطفــاء نــور اللــه
أن يكيــدوا بالنبــي عيســى ،وأرادوا أن يصلبــوه ،إلا أن
اللــه تعالــى رفعــه ،وصلب ـوا آخــر بــد ًلا منــه ]النســاء،

 .[١٥٧/٤ومــن الثابــت تاريخ ًّيــا أن القــدس كانــت
قبلــة المســلمين فــي أول عهــد الإ ســلام .ولا شــك
أن آيــات تحويــل القبلــة تشــير إلــى القــدس ]البقــرة،
.[١٤٥-١٤٢/٢
المفســرون آيــات كثيــرة تشــير إلــى
وقــد ذكــر
ِّ
ووضحــوا وجــوه
القــدس غيــر التــي ذكرناهــا هنــاَّ ،
الإ شــارات فيهــا.

اﻟﻘﺪس ﰲ اﻷﺣﺎدﻳﺚ وﻛﺘﺐ اﻟﺴري
كان لــدى النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم شــوق
كبيــر للقــدس مدينــة الأنبيــاء ،ودعــا أمتــه إليهــا .ولــم
يبــق شــوقه تمن ًّيــا ورغبــ ًة ،بــل كانــت لــه مبــادرات
َ
تجــاه الإ مبراطوريــة البيزنطيــة التــي كانــت تســيطر
علــى أرض فلســطين ،وأولهــا أنــه أرســل رســالة
للإ مبراطــور هرقــل يدعــوه فيهــا للإ ســلام .وقــد قُ ِتــل
رســولُ رسـ ِ
ـول اللــه الحــارث بــن عميــر الأزدي وهــو
يحمــل الرســالة إلــى والــي بصــرى ،فلــم تصــل الرســالة
ـث رســول اللــه صلــى اللــه عليــه
لصاحبهــا .ثــم بعـ َ
وســلم رســال ًة ثانيــة مــع دحيــة الكلبــي ،فأوصلهــا
لهرقــل فــي القــدس .فـأراد هرقــل أن يعلــم أكثــر عــن
هــذا النبــي والإ ســلام ،فجــاء بأبــي ســفيان الــذي كان
فــي قافلــة تجــارة قــرب غــزة .وع ِلــم أبــو ســفيان الــذي
كان مشــركًا حينئــذ مــا ســينزل عليــه مــن مصائــب ا ْٕن
عرفـوا أنــه يكــذب ،فتكلــم بالصــدق ،وأنصــت هرقــل
لــكلام أبــي ســفيان ،وأدرك أن مــا ذكــره أبــو ســفيان
لا يكــون إلا فــي نبــي .ثــم أخبــر هرقــل الــذي لــم
يعــارض الإ ســلام ظاه ـ ًرا دحي ـ َة أنــه لــن يقبــل دعــوة
الإ ســلام لأســباب سياســية.
أمــا المبــادرات الأخــرى للنبــي صلــى اللــه عليــه
وســلم فكانــت ثــلاث غــزوات فــي أرض فلســطين

 ٨الطبري ،تاريخ٦٥١-٦٤٦ :٢ ،؛ عبد الرحمن مجير الدين العليمي ،الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل ،إعداد :محمود علي عطا الله) ،عمان :مكتبة دنديس،(١٩٩٩/١٤٢٠ ،
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بعــد أن لــم تنجــح الطــرق الدبلوماســية .فقــد أرســل
النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم جيشً ــا إلــى فلســطين
عــام  ٨للهجــرة ،فكانــت غــزوة مؤتــة التــي كانــت
غــزوة عســرة ،وقــد اس ُتشــ ِهد فيهــا زيــد الــذي كان
النبــي قــد تبنَّــاه فــي الماضــي ،وجعفــر بــن أبــي طالب
ابــن عــم النبــي ،وصحابــة آخــرون كثــر .وخــرج
جيــش المســلمين بعــد عــام ووصلـوا إلــى موقــع تبــوك،
وفــرض المســلمون الجزي ـ َة علــى بعــض القبائــل التــي
كانــت حــول تبــوك وفــي أرض الشــام وفلســطين،
البــاب لفتــح أرض فلســطين.
فكانــت هــذه الغــزوة
َ
وكانــت مبــادرة النبــي الأخيــرة حيــن ج َّهــز جيشً ــا
بقيــادة أســامة بــن زيــد .وكان ذلــك بعــد عودتــه
مــن حجــة الــوداع ،وكان قــد اهتــم بــكل تفاصيــل
تجهيــز الجيــش ،وطلــب خــروج الجيــش مــن غيــر أن
بعضــا مــن
ينتظــروا شــفاءه فــي مــرض موتــه .غيــر أن ً
الصحابــة فهمـوا أنهــا أيــام النبــي الأخيــرة ،فمــا أرادوا
أن يكون ـوا بعيديــن عنــه ،فلــم ينطلــق الجيــش .ول َّمــا
اســتلم ســيدنا أبــو بكــر رضــي اللــه عنــه الخلافــة،
كان أول عمــل لــه خــروج هــذا الجيــش.
و إلــى جانــب هــذه المبــادرات الدبلوماســية
والعســكرية ،ذكــ َر النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم
أحاديــث عــن القــدس مبي ًنــا أهميــة هــذه المدينــة
المباركــة .ونجــد فــي هــذه الأحاديــث الشــريفة ذكـ ًرا
اضحــا لاســم القــدس وليــس إشــارات كمــا فــي
و ً
القــرآن الكريــم .فقــد ذكــ َر النبــي صلــى اللــه عليــه
وســلم اســم القــدس وب َّيــن فضائلهــا ون َّبــه أمتــه إلــى
هــذه المدينــة المباركــة .ذكـ َر النبــي صلــى اللــه عليــه
وســلم فــي هــذه الأحاديــث أن القــدس مــن الأماكــن
التــي ُيشَ ـ ُّد الرحــال إليهــا ،وذكـ َر زمــان بنــاء المســجد
فــي المدينــة ،وأهميتــه وضــرورة محافظــة المســلمين

عليــهِ ،
وع َظــ َم ثــواب الصــلاة فيــه ،ودعــا أن يغفــر
اللــه ذنــوب َمــن يعبــده فيــه .وكانــت للقــدس أهميــة
كبيــرة فــي حيــاة الصحابــة الكـرام ،فقــد كانــت هــذه
المدينــة قبلــة المســلمين لســنوات ،وشــهدوا حادثــة
الإ ســراء والمعــراج التــي كانــت تســلية لهــم فــي
أعســر أوقاتهــم.
كان المســلمون يســتقبلون القــدس فــي صلاتهــم
فــي العهــد المكــي كمــا ورد فــي الأحاديــث الشــريفة
وكتــب التاريــخ .وظلــوا كذلــك لمــدة فــي المدينــة
المنــورة ،ثــم جاءهــم الأمــر الربانــي أن يســتقبلوا
الكعبــة .وذكــرت المصــادر أن تحويــل القبلــة كان
فــي الشــهر  ١٦أو  ١٧أو  ١٨مــن الهجــرة ،ومــن
الواضــح أن الفــرق بيــن هــذه الأرقــام لــم يكــن كبيـ ًرا.
والمهــم هنــا أن القــدس كانــت لهــا مكانــة كبيــرة
لــدى الصحابــة لأنهــا كانــت قبلتهــم الأولــى ،وبــدا
ذلــك جل ًّيــا أثنــاء فتحهــم هــذه المدينــة ،فالقــدس فــي
أعينهــم لــم تكــن قبلتهــم الســابقة فقــط ،بــل كان ـوا
يدركــون أن هــذه المدينــة تحمــل أث ـ ًرا مــن الأنبيــاء.
أمــا العامــل الآخــر لتعظيــم الصحابــة لمدينــة
القــدس فهــو صلــة المدينــة بمعجــزة الإ ســراء
والمعـراج .وقــد جــاءت تفاصيــل هــذه المعجــزة فــي
الأحاديــث أكثــر مــن القـرآن الكريــم .وكانــت القــدس
محطــة مــن محطــات معجــزة الإ س ـراء التــي عاشــها
النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم .وقــد ربـ َ
ـط النبــي دابتــه
»البــراق« فــي موقــع الحــرم الشــريف اليــوم وصلَّــى
هنــاك .ثــم قـدَّم لــه جبريــل عليــه الســلام بعــد الصــلاة
كأ َســين مــن خمــر ولبــن ،فاختــار اللبــن وشــربه .ثــم
ُع ـر َِج بــه إلــى الســماء.
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وتذكــر روايــة أخــرى أن النبــي صلــى اللــه عليــه
وســلم عندمــا وص ـ َل إلــى القــدس ،اســتقبله الأنبيــاء
جمي ًعــا ،فأ َّمهــم فــي الصــلاة ،ثــم ُعـرِج بــه ١١.وذكـ َر
الطبــري أمــو ًرا أخــرى عــن معجــزة الإ سـراء والمعـراج،
إذ ل َّمــا أخبــر النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم مشــركي
قريــش بهــذه الحادثــة ،ك َّذبــوه وطلبــوا منــه براهيــن
علــى ادعائــه .فجــيء بالقــدس أمــام عي َنــي النبــي
صلــى اللــه عليــه وســلم ،وصــار يصفهــا ،وأخبرهــم
بخبــر قافلــة قريــش القريبــة مــن القــدس ١٢.فظلــت
للقــدس مكانــة عظيمــة فــي قلــوب الصحابــة الك ـرام
حتــى بعــد تحويــل القبلــة لأنهــا مدينــة الأنبيــاء.

ومــن أجــل ذلــك كان الصحابــة حريصيــن
علــى فتــح هــذه المدينــة المباركــة وأخذهــا مــن يــد
البيزنطييــن فــي أقــرب وقــت ،وقــد نــذر بعــض مــن
الصحابــة أنهــم ســيصلون فــي القــدس ا ْٕن فُ ِت َحــت
مكــة ١٣،وكان ذلــك دليــ ًلا علــى ثقتهــم الكبيــرة
بفتــح القــدس ،وأن هــذه المدينــة لــم تكــن غريبــة
عليهــم بــل فــي نطــاق رحلاتهــم .حتــى إن ثقــة
اضحا
الصحابــة بفتــح القــدس فــي وقــت قريــب كان و ً
١٤
مــن أخــذ الصحابــي تميــم الــداري وثيق ـ ًة مكتوب ـ ًة
مــن النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم بخصــوص إدارة
القــدس حيــن تُف َتــح للمســلمين .ول َّمــا كانــت الأيــام
الأخيــرة للنبــي صلــى اللــه عليــه وســلم فــي حياتــه،
حــزن الصحابــة الكــرام لأنهــم كانــوا يتوقعــون فتــح
القــدس فــي حيــاة النبــي .وتذكــر المصــادر أنــه ل َّمــا
ـزن الصحابــي
رأى النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم حـ َ
شــداد بــن أوس المدفــون عنــد أسـوار الحــرم الشــريف
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فــي القــدس ،بشَّ ــره بفتــح القــدس فــي وقــت قريــب.
وتحققــت هــذه البشــارة فــي خلافــة ســيدنا عمــر بــن
الخطــاب ،وصــارت القــدس مدينــة للمســلمين.
١٥

وكان مصــدر شــوق الصحابــة الكــرام لفتــح
القــدس مــا ذكــره النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم عــن
وصــى النبـ ُّـي َمــن يذهــب منهــم
هــذه المدينــة .فقــد َّ
إلــى هــذه المدينــة المباركــة بهــا ،وطلــب م َمــن لا
يســتطيع أن يذهــب أن يتصــدق فيهــا .وهــذا مــا
روتــه مــولاة النبــي ميمونــة ،فعنهــا أنهــا قالــت :يــا
رســول اللــه ،أفتنــا فــي بيــت المقــدس فقــال» :ائتــوه
فصلــوا فيــه« وكانــت البــلاد إذ ذاك حر ًبــا» ،فــإن
لــم تأتــوه وتصلــوا فيــه ،فابعثــوا بزيــت يســرج فــي
قناديلــه« ١٦.وفــي هــذا الســياق قــال النبــي صلــى
اللــه عليــه وســلم» :لا تُشَ ـ ُّد الرحــال إلا إلــى ثلاثــة
مســاجد :المســجد الحــرام ،ومســجد الرســول
صلــى اللــه عليــه وســلم ،ومســجد الأقصــى« ١٧.مــن
أجــل ذلــك أخبرنــا النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم
أن الحــج أو العمــرة إلــى مكــة مــن القــدس ُمك ِّفــر ٌة
للذنــوب ١٨،فوضـ َـع بذلــك هــذه المدينــة المقدســة
فــي طريــق الحــج .وتذكــر المراجــع أن الصحابــي
راوي الحديــث قــد ط َّبــق هــذه الوصيــة فأحــرم مــن
١٩
المســجد الأقصــى إلــى المســجد الح ـرام بمكــة.
وذكــ َر النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم فضيلــ َة
الصــلاة فــي القــدس ،وحــث المســلمين علــى
زيارتهــا .والقاســم المشــترك بيــن الروايــات التــي
تذكــر ث ـواب الصــلاة فــي القــدس أن هــذه الروايــات
تبشــر بثــواب مضاعــف للصــلاة فــي المســجد

 ١١أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي ،السنن الكبرى ،تحقيق :حسن عبد المنعم شلبي) ،بيروت :مؤسسة الرسالة» ،(٢٠٠١/١٤٢١ ،الصلاة« ،١ ،رقم الحديث.٤٥٠ :
 ١٢الطبري ،جامع البيان.٣٣٦-٣٣٥ :١٧ ،
 ١٣تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم الحراني ابن تيمية ،مجموع الفتاوى ،تحقيق :عبد الرحمن بن محمد) ،المدينة :مجمع الملك فهد.٢٤٥ :٣١ ،(١٩٩٥/١٤١٦ ،
 ١٤أبو بكر ابن أبي عاصم ،الآحاد والمثاني) ،الرياض :دار الراية.١١ :٥ ،(١٩٩١/١٤١١ ،
 ١٥ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي ،فضائل بيت المقدس ،تحقيق :محمد معطي الحافظ) ،دمشق :دار الفكر ،بدون تاريخ(.٦٩ ،
 ١٦سليمان بن الأشعث أبو داوود ،سنن أبي داوود ،تحقيق :محمد عبد الحليم) ،بيروت :المكتبة العصرية ،بدون تاريخ(» ،الصلاة« ،١٤ ،رقم الحديث.٤٥٧ :
 ١٧أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري ،صحيح البخاري :الجامع المسند الصحيح ،تحقيق :محمد الناصر) ،بيروت :دار طوق النجاة» ،(٢٠٠١/١٤٢٢ ،فضائل الصلاة«،١ ،
رقم الحديث ،٦ ،١١٨٩ :رقم الحديث١١٩٧ :؛ مسلم» ،الحج« ،٩٥ ،رقم الحديث.٥١١ :
 ١٨أبو داوود» ،المناسك« ،٨ ،رقم الحديث١٧٤١ :؛ أبو عبد الله محمد ابن ماجه ،سنن ابن ماجه ،تحقيق :محمد فؤاد عبد الباقي) ،القاهرة :دار إحياء الكتب العربية،
» ،(١٩٧٥/١٣٩٥المناسك« ،٤٩ ،رقم الحديث.٣٠٠١ :
 ١٩ابن ماجه» ،المناسك« ،٤٩ ،رقم الحديث.٣٠٠٢ :

١٧٤

الأقصــى مــن الصــلاة فــي أي مــكان آخــر مــا ســوى
المســجد الحـرام والمســجد النبــوي ٢٠.والصــلاة هنــا
مك ِّفــرة للذنــوب وهــذا ثابــت بدعــاء النبــي ســليمان.
فعــن النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم قــال» :لمــا فــرغ
ســليمان بــن داود مــن بنــاء بيــت المقــدس ،ســأل
اللــه ثلا ًثــاُ :حك ًمــا يصــادف حكمــه ،و ُملــ ًكا لا
ينبغــي لأحــد مــن بعــده ،وألا يأتــي هــذا المســجد
أحــد لا يريــد إلا الصــلاة فيــه ،إلا خــرج مــن
ذنوبــه كيــوم ولدتــه أمــه« فقــال النبــي صلــى اللــه
عليــه وســلم» :أمــا اثنتــان فقــد أعطيهمــا ،وأرجــو
أن يكــون قــد أعطــي الثالثــة« ٢١.فنفهــم مــن هــذا
الحديــث أن النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم يقــدِّم
معلومــات عــن تاريــخ هــذا المســجد ،و ُيث ِبــت مــا
فعلــه النبــي ســليمان هنــا .ولكنــه صلــى اللــه عليــه
وســلم أخبرنــا أن هــذا المســجد قــد ُبنـ َـي قبــل عهــد
النبــي ســليمان بكثيــر ،فقــد أخبرنــا أن أول مســجد
فــي الأرض الكعبــة وثانــي مســجد الحــرم الشــريف
فــي القــدس .فعــن أبــي ذر الغفــاري رضــي اللــه عنــه،
قــال :قلــت يــا رســول اللــه ،أي مســجد وضــع فــي
الأرض أول؟ قــال» :المســجد الحـرام« قــال :قلــت:
ثــم أي؟ قــال» :المســجد الأقصــى« قلــت :كــم كان
بينهمــا؟ قــال» :أربعــون ســنة ،ثــم أينمــا أدركتــك
الصــلاة بعــد فصلــه ،فــإن الفضــل فيــه« ٢٢.وهــذا
دليــل علــى أن القــدس كانــت تحظــى بأهميــة دينيــة
عظيمــة منــذ القديــم ،وقــد ُبن َيــت قبــل النبــي ســليمان
و ا ْٕن كانــت المراجــع اليهوديــة ينســبون المعبــد للنبــي
ســليمان .ويــرى علمــاء المســلمين أن النبــي ســليمان

بنــى المعبــد علــى أنقــاض المســجد القديــم .ويــرون
أن النبــي داوود اختــار مــكان المســجد القديــم لبنــاء
المعبــد ،ولكنــه لــم يســتطع بنــاءه ،فبنــاه ابنــه النبــي
ســليمان .وقــد تعــددت الآراء فــي المراجــع عــن بانــي
المســجد القديــم ،فثمــة َمــن يــرى أنــه ســيدنا آدم،
ومنهــم َمــن يــرى أنــه ســام بــن النبــي نــوح ،ومنهــم
َمــن يــرى أنــه النبــي يعقــوب ٢٣.والـرأي الأقــرب إلــى
الحقيقــة رأي َمــن يــرى أن بانــي المســجد ســيدنا
آدم بنــا ًء علــى التاريــخ المذكــور فــي الحديــث.
ومــن ممي ـزات القــدس أنهــا مثــل مكــة لــن تدخــل
فــي حكــم الدجــال فــي آخــر الزمــان كمــا ورد فــي
الأحاديــث ٢٤.وور َد فــي الحديــث أن طائفــة تظهــر
مــن أمــة محمــد فــي آخــر الزمــان يظهــرون علــى َمــن
يغزوهــم حتــى يأتيهــم أمــر اللــه ،ول َّمــا ُســ ِئل النبــي
صلــى اللــه عليــه وســلم أيــن هــم ،قــال» :ببيــت
المقــدس« ٢٥.وثمــة أحاديــث تذكــر أن القــدس
ســتكون المحشــر يــوم القيامــة ،منهــا الحديــث الــذي
روتــه زوج النبــي ميمونــة ل َّمــا سـألت النبــي عــن بيــت
المقــدس ٢٦.ولا بــد مــن الإ شــارة هنــا أن القــدس
يضــا ،وقــد يــرد
تحمــل هــذه الصفــة فــي اليهوديــة أ ً
علــى الأذهــان أن هــذا الحديــث مــن الإ سـرائيليات.
لكــن الطبرانــي ذكـ ًرا حدي ًثــا عــن ســمرة بــن جنــدب،
قــال :إن رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وســلم كان
يقــول لنــا» :إنكــم تحشــرون إلــى بيــت المقــدس ثــم
تجتمعــون يــوم القيامــة« ٢٧.فهــذه الروايــة المختلفــة
كافيــة لإ زالــة احتمــال أن يكــون الحديــث مــن
الإ ســرائيليات.

 ٢٩ابن ماجه» ،إقامة الصلاة« ،١٩٦ ،رقم الحديث.١٤٠٧ :
 ٢١ابن ماجه» ،إقامة الصلاة« ،١٩٦ ،رقم الحديث١٤٠٨ :؛ النسائي» ،المساجد« ،٦ ،رقم الحديث.٦٩٣ :
 ٢٢البخاري» ،أحاديث الأنبياء« ،١١ ،رقم الحديث ،٣٩ ،٣٣٦٦ :رقم الحديث٣٤٢٥ :؛ مسلم» ،المساجد ومواضع الصلاة« ،٢-١ ،رقم الحديث٥٢٠ :؛ ابن ماجه،
»المساجد والجماعة« ،٧ ،رقم الحديث٧٥٣ :؛ النسائي» ،المساجد« ،٣ ،رقم الحديث.٧٧١ :
 ٢٣أبو الفداء إسماعيل بن عمر ابن كثير ،تفسير القرآن العظيم ،الطبعة الثانية ،تحقيق :سامي بن محمد سلامة) ،دار طيبة للنشر والتوزيع٤٤٦ :١ ،(١٩٩٩/١٤٢٠ ،؛ شهاب
الدين محمد بن عبد الله الألوسي ،روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ،تحقيق :علي عبد الباري عطية) ،بيروت :دار الكتب العلمية١٩ ،١٣ :٨ ،(١٤١٥ ،؛
الزركشي ،إعلام الساجد.٢٨٣ ،٣٠-٢٩ :١ ،
 ٢٤أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني ،المعجم الكبير ،الطبعة الثانية ،تحقيق :حمدي بن عبد المجيد السلفي) ،القاهرة ،مكتبة ابن تيمية ،١٨٩ :٧ ،(١٩٩٤ ،رقم الحديث:
٦٧٩٧؛ أبو بكر أحمد بن حسين البيهقي ،السنن الكبرى ،الطبعة الثالثة ،تحقيق :محمد عبد القادر عطا) ،لبنان :دار الكتب العلمية ،٤٧١ :٣ ،(٢٠٠٣ ،رقم الحديث.٦٣٦١ :
 ٢٥الطبراني ،المعجم الكبير ،٣١٧ :٢٠ ،رقم الحديث.٧٥٤ :
 ٢٦ابن ماجه» ،إقامة الصلاة« ،١٩٦ ،رقم الحديث.١٤٠٧ :
 ٢٧الطبراني ،المعجم الكبير ،٢٦٤ :٧ ،رقم الحديث.٧٠٧٦ :

١٧٥

اﻟﻘﺪس

المدينة التي تتوق إلى السلام

اﻟﻤﺮاﺟﻊ ﺑﺎﻟﻠﻐﺎت اﻷﺧﺮى
ابن أبي عاصم ،أبو بكر .الآحاد والمثاني .الرياض :دار الراية.١٩٩١/١٤١١ ،

حــرص الصحابــة الكـرام علــى عــدم إرهــاق الــدم
أثنــاء فتــح القــدس لتعظيمهــم لهــذه المدينــة .وصارت
القــدس مدينــة مقدســة للمســلمين منــذ عصــر النبــي
صلــى اللــه عليــه وســلم .وكانــت القــدس رم ـ ًزا مــن
رمــوز الإ ســلام فــي التاريــخ الإ ســلامي ،وثغــ ًرا مــن
ثغورهــا فــي مواجهــة غيــر المســلمين .وقــد بناهــا
ال ُح ـ َّكام المســلمون علــى مــدى التاريــخ ،وأرادوا أن
يخلِّــدوا أســماءهم عبــر هــذه البلــدة المقدســة ،فبنـوا
فيهــا المســاجد والتكيــات والزاويــات والرباطــات
الصوفيــة والمــدارس والقصــور والــدور والخانــات
وســبل الميــاه وال ِبــ َرك وغيرهــا.
والنُّــزل التجاريــة ُ

وقــد ب َنــى الخليفــة الأمــوي عبــد الملــك بــن
مــروان قبــة الصخــرة والمســجد الأقضــى إبــرا ًزا
لعظمــة الإ ســلام أمــام الكنائــس المســيحية التــي
كانــت فــي المدينــة ،فــكان هـ َـذان الأثـ َران مــن أعظــم
الآثــار فــي تاريــخ الفــن .وصــار إعمــار القــدس التــي
غــدت رمــ ًزا لإ ظهــار القــوة أمــام البيزنطييــن جــز ًءا
مــن سياســة الدولــة الأمويــة .وحــرص العباســيون
و َمــن جــاؤوا بعدهــم علــى إعمــار القــدس وعيــش
أهلهــا فــي طمأنينــة ورفــاه ،وجعلــوا الضرائــب التــي
جبوهــا ِمــن بلــدان مختلفــة لخدمــة هــذه المدينــة
المقدســة وأوقافهــا .ول َّمــا وقعــت مصيبــة الصليبييــن
علــى القــدس ،جعــل الســلطان الأيوبــي صــلاح

الديــن اســتعادة المدينــة هد ًفــا لــه .ويذكــر المؤرخــون
المســيحيون بإعجــاب أن وجــه الســلطان الــذي كان
يحمــل فــي ذهنــه هــذا الهــدف لــم يضحـ َ
ـك أب ـدًا،
وأنــه لــم يحــد عــن العــدل والإ نصــاف فــي معاملتــه
المســيحيين بعــد اســترداد المدينــة .ثــم دخلــت
القــدس فــي حكــم المماليــك ،ثــم فــي حكــم
العثمانييــن بــد ًءا مــن أوائــل القــرن الســادس عشــر
الميــلادي .فكانــت هــذه الأُ َســر المالكــة العظيمــة
فــي تاريــخ الإ ســلام تســعى بــكل مــا أوتيــت مــن قــوة
لبنــاء المدينــة .ومــا زالــت آثــار الســلطان العثمانــي
ســيلمان القانونــي باقيــة فــي المدينــة ،فقــد ر َّمــم أسـوار
القــدس لحمايتهــا مــن هجــوم الأعــداء ،وبنــى فيهــا
مبانــي كثيــرة ،ولــم يجــد اليهــود الذيــن بقدومهــم
بــدأ الاضطـراب فــي القــدس ُبـدًّا مــن الانحنــاء أمــام
عظمــة الســلطان القانونــي وكرمــه الظاهــر.
يــرد اســم القــدس فــي المراجــع العبريــة باســم
»أورشــليم« ،و ُيذ َكــر أنــه مــن عبــارة »ي َر-شــاليم« أي
»ســيرى الســلام« .لــم يتعــرض غيــر المســلمين لأي
ضغوطــات أو إك ـراه أثنــاء حكــم المســلمين ،علــى
عكــس مــا كان لــدى حكــم المســيحيين واليهــود ،إذ
عانــى أتبــاع الديانــات غيــر الحاكمــة مــن الويــلات.
ولــم يتجــ َّل الســلام المذكــور فــي اســم القــدس
القديــم فــي المدينــة إلا لــدى حكــم المســلمين لهــا.

ابن اسحاق ،محمد المدني .السير والمغازي .بيروت :دار الفكر.١٩٧٨/١٣٩٨ ،
ابــن تيميــة ،تقــي الديــن أبــو العبــاس أحمــد بــن عبــد الحليــم الحرانــي .مجمــوع الفتــاوى .تحقيــق :عبــد الرحمــن بــن محمــد،
المدينــة :مجمــع الملــك فهــد.١٩٩٥/١٤١٦ ،
ابــن كثيــر ،أبــو الفــداء إســماعيل بــن عمــر .تفســير القـرآن العظيــم .الطبعــة الثانيــة .تحقيــق :ســامي بــن محمــد ســلامة ،دار طيبــة
للنشــر والتوزيــع.١٩٩٩/١٤٢٠ ،
ابن ماجه ،أبو عبد الله محمد .سنن ابن ماجه .تحقيق :محمد فؤاد عبد الباقي ،القاهرة :دار إحياء الكتب العربية.١٩٧٥/١٣٩٥ ،

ابن هشام ،عبد الملك الحميري .السيرة النبوية .الطبعة الثانية .تحقيق :هيئة ،مصر :مصطفى البابي الحلبي.١٩٥٥/١٣٧٥ ،
أبو داوود ،سليمان بن الأشعث .سنن أبي داوود .تحقيق :محمد عبد الحليم ،بيروت :المكتبة العصرية ،بدون تاريخ.
الألوســي ،شــهاب الديــن محمــد بــن عبــد اللــه .روح المعانــي فــي تفســير الق ـرآن العظيــم والســبع المثانــي .تحقيــق :علــي عبــد
البــاري عطيــة ،بيــروت :دار الكتــب العلميــة.١٤١٥ ،
البخــاري ،أبــو عبــد اللــه محمــد بــن إســماعيل .صحيــح البخــاري :الجامــع المســند الصحيــح .تحقيــق :محمــد الناصــر ،بيــروت:
دار طــوق النجــاة.٢٠٠١/١٤٢٢ ،
البلاذري ،أحمد بن يحيى .فتوح البلدان .بيروت :دار ومكتبة الهلال.١٩٨٨ ،

البيهقي ،أبو بكر أحمد بن حسين .السنن الكبرى .الطبعة الثالثة .تحقيق :محمد عبد القادر عطا ،لبنان :دار الكتب العلمية.٢٠٠٣ ،
الرازي ،أبو عبد الله محمد بن عمر .مفاتيح الغيب .الطبعة الثالثة .بيروت :دار إحياء التراث العربي.١٤٢٠ ،
الزركشــي ،أبــو عبــد اللــه بــدر الديــن محمــد .إعــلام الســاجد بأحــكام المســاجد .الطبعــة الخامســة .تحقيــق :الشــيخ مصطفــى
المراغــي ،القاهــرة :المجلــس الأعلــى للشــؤون الإ ســلامية.١٩٩٩/١٤٢٠ ،
الطبرانــي ،أبــو القاســم ســليمان بــن أحمــد .المعجــم الكبيــر .الطبعــة الثانيــة .تحقيــق :حمــدي بــن عبــد المجيــد الســلفي ،القاهــرة،
مكتبــة ابن تيميــة.١٩٩٤ ،

الطبري ،محمد بن جرير .تاريخ الرسل والملوك .الطبعة الثانية .بيروت :دار التراث.١٣٨٧ ،
الطبري ،محمد بن جرير .جامع البيان في تأويل القرآن .تحقيق :أحمد محمد شاكر .بيروت :مؤسسة الرسالة.٢٠٠٠/١٤٢٠ ،
العليمــي ،عبــد الرحمــن مجيــر الديــن .الأنــس الجليــل بتاريــخ القــدس والخليــل .إعــداد :محمــود علــي عطــا اللــه ،عمــان :مكتبــة
دنديــس.١٩٩٩/١٤٢٠ ،
المقدسي ،ضياء الدين محمد بن عبد الواحد .فضائل بيت المقدس .تحقيق :محمد معطي الحافظ ،دمشق :دار الفكر ،بدون تاريخ.
النسائي ،أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب .السنن الكبرى .تحقيق :حسن عبد المنعم شلبي ،بيروت :مؤسسة الرسالة.٢٠٠١/١٤٢١ ،

مســلم ،أبــو الحســين القشــيري النيســابوري ابــن الحجــاج .صحيــح مســلم :المســند الصحيــح المختصــر مــن الســنن .تحقيــق:
محمــد ف ـؤاد عبــد الباقــي ،بيــروت :دار إحيــاء الت ـراث العربــي ،بــدون تاريــخ.

اﻟﻤﺮاﺟﻊ ﺑﺎﻟﻠﻐﺎت اﻷﺧﺮى
Örenç, Aşır. “Kudüs ve Mescid-i Aksa’nın Faziletine Dair Hadisler ve Yorumu”. Türk İslam Medeniyeti
Akademik Araştırmalar Dergisi. 11: 22 (2016), 133-150.
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اﻟﻘﺪس ﻓﻲ اﻟﻔﻦ اﻹﺳﻼﻣﻲ
ﻣﺤﻤﺪ ﻃﻮب*

ﻣﻘﺪﻣﺔ

مدينــة القــدس هــي مــن بيــن المــدن القديمــة
فــي العالــم ،حافظــت علــى أهميتهــا واحتلــت
مكانــة وموق ًعــا مميـ ًزا ،علــى الرغــم مــن الحــروب
وعمليــات الاحتــلال والتدميــر التــي مــرت بــه
منــذ إنشــائها وحتــى يومنــا هــذا .إنهــا مدينــة
قدســها اللــه عــز وجــ ّل ،حيــث يتــم تمثيــل
جميــع الديانــات الســماوية فــي جغرافيــا الشــرق
الأوســط فــي رقعتهــا ،وهــي حاضنــة للأديــان
والحضــارات .تقــع القــدس بيــن البحــر الأبيــض
المتوســط والبحــر الميــت ،ولا تــزال القــدس
قائمــة فــي الأراضــي الفلســطينية ،وتقــع أغلــب
أراضيهــا تحــت احتــلال الكيــان الإ ســرائيلي
اليــوم .كانــت هــذه المدينــة تعتبــر مــن ضمــن
الأراضــي الســورية فــي الماضــي ،وكانــت تعتبــر
مقدســة لــدى الديانــات الســماوية الثــلاث ،وهــي
اليهوديــة والمســيحية والإ ســلام .وهــي مقدســة
لأنهــا تضــم ثلاثــة قمــم ،أحدهــا جبــل الهيــكل
)موريــا( ويقــع فــي البيــت المقدس/المســجد
مقدســا لأنــه المــكان
الأقصــى .يعتبــره اليهــود
ً
الــذي تــم فيــه بنــاء هيــكل ســليمان .وهنــاك
الصخــرة الشــريفة التــي عــرج عليهــا نبينــا صلــى
اللــه عليــه وســلم فــي ليلــة الإ ســراء والمعــراج،
وقــد أقيمــت عليهــا مســجد قبــة الصخــرة فــي
العصــر الأمــوي ،وكان المســلمون يعتبرونهــا

مقدســة .أمــا القمــة الأخــرى فهــي قمــة جبــل
يضــا لــدى الديانــات
الزيتــون ،وهــو جبــل مهــم أ ً
الســماوية الثــلاث .والقمــة الثالثــة هــي جبــل
صهيــون ،حيــث يوجــد فيــه قبــر النبــي داوود،
واليــوم يقــع فيــه كليــة النبــي داوود.

يعتمــد فهــم القــدس مــن الناحيــة التاريخيــة
والحضــارة الإ ســلامية علــى حســن تقديمهــا مــن
حيــث الفــن والعمــارة والديــن .ممــا لا شــك
فيــه أن صلــة وصــل القــدس وارتباطهــا بالإ ســلام
يأتــي مــن كونهــا القبلــة الأولــى للمســلمين وفيهــا
تحقــق معجــزة الإ ســراء والمعــراج لرســولنا
الأعظــم محمــد صلــى اللــه عليــه وســلم.

علــى الرغــم مــن أنهــا كانــت تعــرف باســم
بيــت المقــدس قبــل حادثــة المعــراج ،إلا أنهــا
اكتســبت الصفــة الإ ســلامية عندمــا تمــت
الإ شــارة إليهــا باســم )المســجد الأقصــى( فــي
القــرآن الكريــم .كانــت القــدس فــي التاريــخ
اليهــودي تســمى )أورشــليم( ،لكنهــا أصبحــت
تســمى )القــدس( أو )القــدس الشــريف( بعــد
الإ ســلام .ويظهــر أهميــة هــذه المدينــة فــي التاريخ
الإ ســلامي مــن ذهــاب ســيدنا عمــر )رضــي اللــه
عنــه( إلــى القــدس وأخــذه المدينــة بنفســه مــن
المســيحيين عــام  ٦٣٨للميــلاد.

* د .محمد طوب ،عضو الهيئة التدريسية في قسم تاريخ الفن بكلية الآداب بجامعة يوزونجويل فان.Van. mtop@yyu.edu.tr .
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فــي ســياق التاريــخ الإ ســلامي تميزت المدينــة بأعمالها
المميــزة والرائعــة علــى مــر العصــور المتلاحقــة .تكشــف
الأبنيــة الإ ســلامية فــي القــدس بوضــوح عــن وجــود
بصمــات خاصــة لــكل فتــرة مــن الفت ـرات التــي شُ ــيدت
فيهــا ،مــن حيــث أســلوبها وخصائصهــا الجماليــة .وتــرى
ذلــك جل ًيــا فــي الأعمــال المشــيدة هنــا ،فإنــك تلاحــظ
الزخــارف الفسيفســائية للأموييــن ،والزخــارف الحجريــة
للأيوبييــن والمماليــك ،وزخــارف البــلاط للعثمانييــن.
ومــن خــلال الأعمــال الفنيــة والهندســة المعماريــة الراقيــة
المشــيدة فــي هــذه التصاميــم المعماريــة المميــزة ُيلاحــظ
أحيا ًنــا تمثيــل الســلطة السياســية علــى أعلــى المســتويات،
كالخليفــة الأمــوي عبــد الملــك ،ومحــرر القــدس الحاكــم
الأيوبــي صــلاح الديــن الأيوبــي ،والســلطان المملوكــي
قايتبــاي ،والســلطان العثمانــي ســليمان القانونــي.

مكــة المكرمــة التــي تضــم فيهــا الكعبــة والمســجدالحرام،
والمدينــة المنــورة التــي تضــم المســجد النبــوي الشــريف
الــذي أُســري منــه ســيد الأنبيــاء محمــد صلــى اللــه عليــه
وســلم ،ومدينــة القــدس التــي تضــم المســجد الأقصــى.
لقــد ثبــت أنــه يتــم الاعتنــاء بــكل مــا ذُكــر فــي كل عصــر
مــن العصــور مــن خــلال فعاليــات الإ حيــاء والبنــاء.

في هذه الدراســة ،ســيتم تســليط الضوء على الهياكل
التــي تبــرز فــي كل فتــرة مــن حيــث الفنــون الإ ســلامية فــي
القــدس ،وأســلوبها وخصائصهــا الفنيــة وبنيتهــا الجماليــة.
ومــن المؤكــد أن القــدس والمســجد الأقصــى قــد تمــت
مناقشــتهما ودراســتهما بعــدة طــرق ،وتــم التعامــل معهــا
ونشــرها ضمــن مطبوعــات فــي المطبوعــات المحليــة
والأجنبيــة .وتــم تحديــد مــا مجموعــه حوالــي ١٩٠
مبنــى إســلامي ،مــن الفتــرة الأمويــة حتــى نهايــة العصــر
يعتبــر ديــن الإ ســلام هــو آخــر ممثــل للأديــان العثمانــي ،وســيتم إجـراء تقييــم علــى نمــاذج مــن الأعمــال
الســماوية ،وهنــاك ثــلاث مــدن فيهــا مقدســات شــريفة ،الفنيــة وخصائصهــا.

ﻧﺒﺬة ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﻘﺪس

واعتبــا ًرا مــن عصــر أميــر المؤمنيــن عمــر بــن الخطــاب
)رضــي اللــه عنــه( وحتــى نهايــة الفتــرة العثمانيــة -باســتثناء
الهيمنــة الصليبيــة بينهمــا -ظلــت القــدس تحــت حكــم
الخلفــاء والــدول الإ ســلامية دون انقطــاع .بــدأ الفــن
الإ ســلامي فــي الظهــور فــي زمــن الأموييــن الذيــن تمركــزوا
فــي بــلاد الشــام ،وتــم بنــاء المبانــي الأثريــة الأولــى للعمــارة
الإ ســلامية هنــا .بعــد أن اســترجع العباســيون والفاطميــون
القــدس مــن الصليبييــن ،اســتمر البنــاء في القدس والمســجد
الأقصــى فــي العصــور الأيوبيــة والمملوكيــة والعثمانيــة.
المدينــة القديمــة فــي القــدس تضــم المســجد الأقصــى
فــي الجنــوب الشــرقي ،هــذه المدينــة كانــت محاطــة
بأسـوار فــي العهــد العثمانــي ،وقُســمت إلــى أربعــة أقســام:

الحــي الإ ســلامي ،والحــي المســيحي ،والحــي الأرمنــي،
والحــي اليهــودي .ومــع وجــود المعابــد والمســاجد لهــذه
الطوائــف فإننــا نتأكــد مــن تمثيــل الأديــان والمعتقــدات
فيهــا علــى أعلــى مســتوى .بعــد هــدم معبــد ســليمان
وتدميــر المعبــد الثانــي الــذي قــام هيــرودس بتجديــده،
شــيدت رومــا معبــد جوبيتــر الوثنــي الــذي بقــي فــي خـراب
بعــد أن تــم التخلــي عنــه وهجــره ،وهــذا الأمــر لــم يفضلــه
الرومــان الشــرقيون المســيحيون ،الذيــن أعــادوا هيكلــة
مدينــة القــدس قبــل الإ ســلام ١.هــذا الشــيء لاحظــه أميــر
المؤمنيــن ســيدنا عمــر )رضــي اللــه عنــه( عنــد زيارتــه
للقــدس وأمــر بتنظيفــه ،و ُبنــي هنــا أول مســجد ،ويضــم
٢
أعمــا ًلا فنيــة معماريــة إســلامية فــي القــدس.

1
Simon Goldhill, Kudüs Tapınağı / İbrahim Şener (İstanbul: Doruk, 2011), 97-107; Simon Sebag Montefiore, Kudüs Bir Şehrin Biyografisi
/ Cem Demirkan, (İstanbul: Pegasus Yayınları, 2016), 147-161; Talha Uğurluel, Arzın Kapısı Kudüs Mescid-i Aksâ, 4. Edit., (İstanbul: Timaş
Yayınları, 2016), 24.
2
Montefiore, Kudüs, 178.
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إن التعامــل مــع تاريــخ القــدس مــن خــلال تقســيمها فــي المســجد الأقصــى إلــى هــذه الفتــرة.
إلــى فتــرات وعصــور سيســهل فهمهــا .الفتــرة الأولــى
وتُعتبــر ولادة الســيد المســيح فــي هــذه الفتــرة وعيشــه
المهمــة هــي المملكــة اليهوديــة ،وتبــدأ مــع داود عليــه فــي القــدس ومــا حولهــا مــن أهــم الأحــداث فــي تاريــخ
الســلام فــي عــام  ١٠٠٠ق.م ،وتســتمر مــع ابنــه ســليمان المنطقــة .هنــاك أهــم حدثيــن فــي الفتــرة الرومانيــة ،الأول
عليــه الســلام حتــى غــزو نبوخذنصــر -ملــك بابــل -عــام هــو تدميــر المعبــد الثانــي عــام ٧٠م ،والثانــي هــو بنــاء معبــد
 ٥٨٧ق.م ،وتــم بنــاء معبــد ســليمان أو الهيــكل فــي جوبيتــر عــام ١٣٥م ونفــي اليهــود مــن القــدس للمــرة الثانيــة.
هــذه الفتــرة .فــي هــذا الغــزو تــم تدميــر القــدس والهيــكل
بعــد أن قبــل الإ مبراطــور الرومانــي قســطنطين
الأول وبــدأ الســبي الأول لليهــود إلــى بابــل .فــي فتــرة المســيحية ،انتشــرت المســيحية بســرعة فــي القــدس،
العصــر الفارســي التــي تلــت ذلــكُ ،ســمح لـــ  ٥٣٧يهود ًيــا وبــدأت حركــة بنــاء الكنائــس فــي القــرن الرابــع بعــد
بالعــودة إلــى القــدس ،وفــي عــام  ٥١٦ق.م قام ـوا ببنــاء الميــلاد ،واســتمرت الهيمنــة الرومانيــة الشــرقية حتــى ظهــور
المعبــد الثانــي .فــي عــام  ٣٣٦ق.م انتهــت الهيمنــة الإ ســلام .أثنــاء إقامــة المســيحية ،لــم يمــس المســيحيون
الفارســية عليهــا بمجــيء إســكندر الكبيــر ،وبعــد ذلــك المعبــد -أي منطقــة بيــت المقــدس -كــي يكونـوا بعيديــن
عــن اليهــود .تــم تحريــر القــدس -التــي احتلهــا الساســانيون
ســيطر المكابيــون علــى المنطقــة أو ًلا ثــم الرومــان.
خــلال الفتــرة الرومانيــة -بيــن عامــي  ٣٧ق.م و٤م -عــام  -٦١٤مــن قبــل الإ مبراطــور البيزنطــي هرقــل عــام ٦٢٩
بــرز هيــرودس فــي المقدمــة كحاكــم لأورشــليم وأعــاد بنــاء م .ووضــع الصليــب المقــدس الــذي أخــذه مــن الفــرس
المعبــد الثانــي .وفــي يومنــا هــذا ،يعــود تاريــخ مــا تبقــى فــي مكانــه فــي القــدس ،ثــم فتــح المســلمون المدينــة عــام
 ٦٣٨للميــلاد.
Montefiore, Kudüs, 185-187.
Mustafa Yiğitoğlu “İsra ve Miraç’ta Süleyman Mâbedi ve Mescid-i Aksa’nın Varlığı Meselesi”, İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları
Dergisi, 6/1(Nisan 2017), 641-642.
5
Harman, Ömer Faruk, “Kudüs”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, (Ankara: TDV Yayınları, 2002), 26: 325-326.
6
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فــي عــام  ٦٢١للميــلاد -أي قبــل عــام واحــد مــن  ١١٨٧للميــلاد وفتحهــا المســلمون للمــرة الثانيــة.
الفتــح الإ ســلامي للقــدس والهجــرة إليهــا -أســري بالنبــي
وهكــذا ،بــدأت فتــرة الســيطرة الإ ســلامية الثانيــة
محمــد صلــى اللــه عليــه وســلم )معجــزة الإ ســراء( مــن علــى القــدس عبــر الأيوبييــن .فــي الفتــرة التــي تلتهــا،
المســجد الحـرام إلــى المســجد الأقصــى ،ثــم صعــد منــه اســتمرت الســيطرة فــي العهــد المملوكــي ) (١٢٥٠م،
إلــى الســماء )حادثــة المعــراج( .وبهــذه الطريقــة ارتبــط ثــم العثمانــي ) (١٥١٧م ،حتــى الاحتــلال البريطانــي فــي
اســم الإ ســلام بالقــدس والمســجد الأقصــى .فــي الفتـرات عــام  ١٩١٧للميــلاد .ونلمــس أهميــة القــدس إبــان حكــم
والعصــور اللاحقــة ،انتقلــت المدينــة -التــي ظلــت تحــت الإ مبراطوريــة العثمانيــة واضحــة للعيــان ،والتــي امتــدت
حكــم الأموييــن ) (٦٦١والعباســيين ) (٧٥٠وبعــد  ٤٠٠عــام .وســنجد ذلــك جل ًيــا مــن خــلال قـراءة جهــود
ذلــك الفاطمييــن ) -(٩٦٩إلــى إدارة الدولــة الســلجوقية الســلطان ســليمان القانونــي والســلطان عبــد الحميــد
الكبــرى ،ثــم عــادت مــرة أخــرى إلــى الفاطمييــن فــي الثانــي .اكتســبت القــدس أعمــا ًلا مهمــة جـدًا فــي مجــال
عــام  ١٠٩٨للميــلاد .وغزاهــا الصليبيــون فــي عــام  ١٠٩٩الفــن والعمــارة علــى يــد الــدول الإ ســلامية وحكامهــا
للميــلاد .بعــد هيمنــة الصليبييــن التــي اســتمرت قرابــة أنــذاك .ولا تــزال العديــد مــن المبانــي داخــل المســجد
قــرن ،انتزعهــا صــلاح الديــن الأيوبــي مــن الصليبييــن عــام الأقصــى وخارجــه عائــدة لتلــك الفتــرات.

أصبحــت القبــة المشــرفة بفخامتهــا وجلالتهــا
رم ـ ًزا للتوحيــد فــي الإ ســلام فــي العصــر الأمــوي لأول
مــرة ٧.وفــي ســباق حضــاري ،تــم بنــاء قبــة الصخــرة
لتكــون مكانًــا يرتادهــا زوارهــا ،وشــيدت فــي الموقــع
الــذي يوجــد فيــه معبــد ســليمان ســابقًا .تحتــوي هــذه
يضــا علــى قبــاب أخــرى ،مثــل
المنطقــة ومحيطهــا أ ً
قبــة السلســة وقبــة المع ـراج وقبــة النبــي وقبــة الخضــر.
٨
وهنــاك أمثلــة أخــرى.

ﻗﺒﺔ اﻟﻨﺒﻲ

اﻟﻘﺪس ﰲ اﻟﻔﻨﻮن اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
القــدس مدينــة تضــم أماكــن مقدســة للعبــادة لــدى الديانــات اليهوديــة والمســيحية والإ ســلامية .توجــد فــي هــذه
المدينــة أشــكال يتــم التعبيــر عنهــا علــى أنهــا فــن مقــدس .ومــن الضــروري إلقــاء نظــرة علــى المســجد الأقصــى وقبــة
الصخــرة ،مــن أجــل فهــم مــا نقولــه بالكامــل.
ﻗﺒﺔ اﳌﻌﺮاج

ﻗﺒﺔ اﻟﺨﴬ

ﻗﺒﺔ اﻟﺼﺨﺮة

ﻗﺒﺔ اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ
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Sanatı Dil ve Anlam / Turan Koç, 2. Edit., (İstanbul: Klasik Yayınları, 2013), 30-37.
8
Abdulkadir Dündar, “Bulunduğu Şehir İnşa Edildiği Alan, Mimarisi ve Süslemeleri Bakımından Kubbetü’s-Sahra”, Dini, Tarihi ve
Edebi Açıdan Kudüs, Editörler: İbrahim Çelik, Mehmet Dursun Erdem, Özcan Güngör, Necip Fazıl Kurt, (İstanbul: Dün Bugün Yarın
Yayınları, 2018), 271-272.
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ولعــل أهــم مــن القبــة هــو المحـراب الــذي يأتــي
فــي المرتبــة الأولــى بيــن الأشــكال التــي وصفناهــا
قبــل قليــل علــى أنهــا فــن مقــدس .ويمكننــا اليــوم
رؤيــة عش ـرات المحاريــب فــي الأماكــن المفتوحــة
والمغلقــة فــي المســجد الأقصــىُ .يفهــم مــن معنــى
المح ـراب وشــكل عمرانــه علــى أن المقصــود منــه
هــو القبلــة ،وقــد اُســتخدم فــي الق ـرآن الكريــم فــي
هــذا المنحــى جل ًيــا فــي قولــه تعالــى »كلمــا دخــل
عليهــا زكريــا المح ـراب« )ســورة آل عم ـران -الآيــة

 .(٣٧بالإ ضافــة إلــى ذلــك ،كثي ـرا مــا اســتخدمت
هــذه الآيــة )آيــة المحــراب( فــي المحاريــب
العثمانيــة ٩.يصــف المحــراب فــي هــذه الآيــة
ال ُحجــرة التــي أقامــت فيهــا الســيدة مريــم العــذراء
فــي البيــت المقــدس ،و ُيعبّــر ذلــك عــن القداســة
فــي المعنــى ،إلــى جانــب القداســة العمرانيــة.
وهكــذا نجــد أن المحــراب يرتبــط بالمســجد
الأقصــى ،وهــو مــن أهــم عناصــر المســجد فــي
١٠
العمــارة الدينيــة الإ ســلامية.
ﺑﻮاﺑﺔ اﻟﺸﺎم )ﺑﺎب اﻟﻌﺎﻣﻮد( ﰲ اﻟﻘﺪس

ﺣﺠﺮ ﻣﻨﻘﻮش ﻋﻠﻴﻪ آﻳﺔ ﻣﺤﺮاب مبﺴﺠﺪ ﺑﻴﺎزﻳﺪ اﻟﺜﺎين ﰲ أدرﻧﺔ

وتــم تشــييد المســجد الــذي يقــع فيــه المح ـراب والمتواجــد ضمــن ســاحة المســجد الأقصــى عندمــا تــم
بنــاء مســجد عمــر بــن الخطــاب )رضــي اللــه عنــه( .وتــلا ذلــك إضافــة عظيمــة ،وهــو الجامــع القبلــي الــذي
بنــاه الخليفــة الأمــوي الوليــد بــن عبــد الملــك.

اﻟﺠﺎﻣﻊ اﻟﻘﺒﲇ )اﻷﻗﴡ( اﻟﻮاﺟﻬﺔ اﻟﴩﻗﻴﺔ

Mehmet Top, Erken Dönem Osmanlı Mihrabları (XIV – XV YÜZYIL), (Yüzüncü Yıl Üniversitesi, 1997), 319.
Tolga Bozkurt, “İslam Mimarisinde Mihrap Sembolizmi”, Prof. Dr. Selçuk Mülayim Armağanı Sanat Tarihi Araştırmaları, Ed. Aziz
Doğanay, (İstanbul: Lale Yayıncılık. 2014), 188-189.
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ﺑﻮاﺑﺔ اﻷﺳﺪ )ﺑﺎب اﻷﺳﺒﺎط( ﰲ اﻟﻘﺪس

ﺑﻮاﺑﺔ اﻷﺳﺪ )ﺑﺎب اﻷﺳﺒﺎط( ﰲ اﻟﻘﺪس

كانــت مدينــة القــدس )البلــدة القديمــة( محاطة
بأس ـوار ،بمــا فــي ذلــك المســجد الأقصــى ،وتــم
وضــع البوابــات فــي أجــزاء مختلفــة مــن هــذه
الأس ـوار .قــام ســليمان القانونــي بإعــادة بنــاء هــذه

اﻟﺠﺎﻣﻊ اﻟﻘﺒﲇ )اﻷﻗﴡ( اﻟﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺸامﻟﻴﺔ

10

١٨٤

إضافــة إلــى ذلــك ،فـإن عــدد المســاجد المبنيــة
فــي القــدس كثيــر ج ـدًا ،ويمكــن تصنيفهــا ضمــن
مجموعــات كمســاجد داخــل البلــدة القديمــة،
ومســاجد فــي الحــرم الشــريف ،أي المســجد
الأقصــى ،ومســاجد خــارج البلــدة القديمــة.

الجــدران والبوابــات علــى أساســاتها القديمــة خــلال
فتــرة الحكــم العثمانــي ،وتُعتبــر واحــدة مــن أعظــم
اِنجــازات الإ مبراطوريــة العثمانيــة ومســاهمتها فــي
المدينــة ،وقــد أدى ذلــك إلــى تقســيم المدينــة
إلــى داخــل وخــارج أســوار المدينــة .تــم تســمية
البوابــات الموضوعــة علــى هــذه الجــدران حســب
خصائصهــا أو موقعهــا ،ومــن أهــم تلــك البوابــات،
بوابــة الأســد )بــاب الأســباط( ،بــاب الشــام )بــاب
العامــود( وبوابــة صهيــون )بــاب النبــي داود(.

11
Baha Tanman, “Osmanlı Döneminde Kudüs: Kent Dokusu, Mimarlık ve Çini Sanatına İlişkin Bir Araştırmanın Sonuçları”, Ortadoğu’da
Osmanlı Dönemi Kültür İzleri Uluslararası Bilgi Şöleni Bildirileri, Prep. Şebnem Ercebeci-Aysu Şimşek (Ankara: Atatürk Kültür Merkezi
Başkanlığı Yayınları, 2001), 2: 523.
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ﺑﻮاﺑﺔ اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﰲ اﳌﺴﺠﺪ اﻷﻗﴡ

ﻧﺎﻓﻮرة اﻟﺒﻮاﺑﺔ اﳌﻈﻠﻤﺔ ﰲ اﳌﺴﺠﺪ اﻷﻗﴡ

منﺎذج ﻣﻦ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺸامﻟﻴﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﳌﺴﺠﺪ اﻷﻗﴡ

ﺑﻮاﺑﺔ اﻟﻘﻄﺎﻧني ﰲ اﳌﺴﺠﺪ اﻷﻗﴡ

كما أن المســجد الأقصى -أي الحرم الشــريف -القطانيــن فــي الجهــة الغربيــة.
يقــع فــي الركــن الجنوبــي الشــرقي مــن المدينــة،
بصــرف النظــر عــن ذلــك ،هنــاك عــدة أن ـواع
ويحيــط بــه جــدران عاليــة مــن الخــارج مــن الجهــة مــن المبانــي ذات ميــزات تخطيطيــة مختلفــة
الشــرقية والجنوبيــة ،ويتصــل بالمدينــة فــي الغالــب خــارج أو داخــل الحــرم .هــذه الأبنيــة التــي تــم
مــن الجهــة الشــمالية والغربيــة .كمــا هــو الحــال فــي شُ ـ ّيدت مــن مدرســة وزاويــة عبــادة ونُ ـ ُزل وأضرحــة
المدينــة ،فهنــاك العديــد مــن البوابــات التــي توصلــك ومقامــات ومــاء ســبيل والموضــأ ومســقاة مــاء
١٢
إلــى الحــرم الشــريف .ومــن أهــم هــذه البوابــات )شــاذروان( ووحداتهــا ومخططاتهــا وعناصرهــا
بــاب الأســباط بــاب حتــا وبــاب العتيــم مــن الجهــة المعماريــة والزخرفيــة ...كلهــا تتميــز بخصائــص
الشــمالية ،وبــاب الحديــد وبــاب السلســلة وبــاب تعكــس فــن عصرهــا بأفضــل طريقــة.

منﻮذج ﻋﻦ اﳌﺼﲆ ﰲ اﳌﺴﺠﺪ اﻷﻗﴡ

منﻮذج ﻋﻦ اﳌﻮﺿﺄ واﳌﺴﻘﺎة ﰲ اﳌﺴﺠﺪ اﻷﻗﴡ
Mevlüt Çam, “Tarihçe-i Harem-i Şerîf-i Kudsî”, Vakıflar Dergisi 48, (Ankara: Aralık 2017), 196-200.
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زﺧﺎرف اﻟﻔﺴﻴﻔﺴﺎء اﻟﺰﺟﺎﺟﻴﺔ ﰲ ﻗﺒﺔ اﻟﺼﺨﺮة

اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ اﻟﺪاﺧﲇ ﻟﻠﺠﺎﻣﻊ اﻟﻘﺒﲇ

عندمــا نفكــر فــي الهيــاكل المعماريــة فــي القــدس
حســب فتراتهــا ،يتبيــن أن العناصــر المعماريــة قــد
تــم تشــكيلها وفقًــا لأنــواع وســمات الأســاليب
فــي تلــك الفتــرة .هنــاك تطبيــق آخــر هــو الزخرفــة،
ويتــم تطبيقهــا علــى الأســطح أو العناصــر المعماريــة
للمبنــى ،والتــي تهــدف إلــى تجميــل المبنــى بمزيــد
مــن الاهتمــام التجميلــي ،و إظهــار بعــض الميــزات
الفنيــة .إن كثافــة الزخرفــة فــي القــدس إمــا أن تكــون
مقتصــرة فقــط علــى الفتــرة التــي تــم فيهــا بنــاء
المبنــى ،أو علــى التعديــلات والإ ضافــات التــي تمــت
فــي فتــرات لاحقــة .فــي عــدة أمثلــة -خاصــة فــي
قبــة الصخــرة والجامــع القبلــي -لا تظهــر زخــارف
يضــا هنــاك
الفتــرة التــي ُبنيــت فيهــا فقــط ،ولكــن أ ً
آثــار لفتــرات تاليــة واضحــة للعيــان .فهــي نمــاذج
غنيــة بالزخــارف والتركيبــات ،فض ـ ًلا عــن أنهــا تظهــر
تنو ًعــا كبي ـ ًرا مــن حيــث الم ـواد والخصائــص التقنيــة
مثــل الفسيفســاء الزجاجــي والحجــر والخشــب
والزجــاج والبــلاط وأعمــال الرســم الرصاصــي.

اﻟﻘﺪس
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١٨٨

زﺧﺮﻓﺔ ﻣﻨﱪ ﺧﺸﺒﻲ ﻟﻠﺠﺎﻣﻊ اﻟﻘﺒﲇ )اﳌﻨﱪ اﻟﺰﻧيك(

اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ اﻟﺪاﺧﲇ ﻟﻘﺒﺔ اﻟﺼﺨﺮة

تتشــكل خصائــص التركيــب اعتمــا ًدا علــى
مكانهــا فــي الهيــكل ،ويتــم توزيعهــا علــى الســطح
بشــكل متماثــل أو وفقًــا لمبــدأ اللانهايــة .كمــا
أننــا نواجــه عــدة نمــاذج عــن الزخــارف الخارجيــة
والداخليــة لهيــكل قبــة الصخــرة.
تعتبــر الزخــارف الفسيفســائية الزجاجيــة فــي
الجامــع القبلــي )الأقصــى( وقبــة الصخــرة -هــي أبنيــة
تعــود إلــى أوائــل العصــر الإ ســلامي -مــن النمــاذج
التــي بقيــت حتــى يومنــا هــذا بملامحهــا مــن
العصــر الأمــوي ،واســتمرت عمليــة الزخــارف بتقنيــة
الفسيفســاء الزجاجيــة فــي العصــر الأيوبــي .توجــد
فــي قبــة الصخــرة هــذه الفسيفســاء الزجاجيــة علــى
الأقـواس التــي تحمــل القبــة ،وعلــى الأســطح الداخلية
للقبــة ،وفــي القســمين الســفليين ،ويتــم ترتيــب
الصــف العلــوي بيــن النوافــذ ،ويتكــون بشــكل عــام
مــن الكتابــة والتركيبــات والزخــارف النباتيــة.

زﺧﺮﻓﺔ ﺑﻼط ﻗﺒﺔ اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﰲ اﳌﺴﺠﺪ اﻷﻗﴡ

زﺧﺎرف ﻣﻨﺤﻮﺗﺔ ﰲ ﻗﺒﺔ اﻟﺼﺨﺮة

منﻮذج ﻋﻦ اﻟﺰﺧﺮﻓﺔ اﻟﺤﺠﺮﻳﺔ ﰲ اﻷﻋامل اﳌﻌامرﻳﺔ ﰲ اﻟﻘﺪس

ﻣﻌﺴﻖ(
زﺧﺮﻓﺔ اﻟﺰﺟﺎج اﳌﻠﻮن ﻟﻠﺠﺎﻣﻊ اﻟﻘﺒﲇ )زﺟﺎج ّ

١٨٩
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تتكــون هــذه الزخــارف النباتيــة مــن أوراق القنــب،
والأغصــان المنحنيــة ،والــورد ،وأغصــان العنــب وعناقيدهــا،
وأشــجار النخيــل ،والمزهريــات المختلفــة ،والزهــور
الخارجــة مــن المزهريــة ،وخيــوط مــن اللؤلــؤ ،وشــرائط
ورديــة .و إلــى جانــب القبــة ،تــم اســتخدام الزخــارف
الفسيفســائية المكونــة مــن زخــارف نباتيــة مــن الأزهــار بين
الأقـواس العلويــة للمثمــن الــذي يشــكل الصــف الثاني من
الداخــل .بالإ ضافــة إلــى ذلــك ،توجــد كتابات فسيفســائية
فــي أربعــة أســطر علــى مقرنصــات المح ـراب الرئيســي.
كمــا تذكرنــا الأشــكال الفنيــة والتركيبيــة لهــذه الزخــارف
١٣
الفسيفســائية الزجاجيــة بالأعمــال البيزنطيــة.

دون انقطــاع علــى أق ـواس الــرواق الثانــي المثمــن
الشــكل مــن الأعمــدة والأقــدام الموجــودة
بداخلــه ،فهــو مكتــوب بالخــط الكوفــي .فــي هــذا
النقــش ،تمــت كتابــة آيــات قرآنيــة مــن ســور قرآنيــة
مختلفــة .بعــد البســملة كُتبــت ســورة الإ خــلاص،
والآيــة  ٥٦مــن ســورة أح ـزاب ،والآيــة  ١١١مــن
ســورة الإ ســراء ،والآيــة  ١مــن ســورة التغابــن،
والآيــة  ٢مــن ســورة الحديــد ،والآيتيــن ١٧١
و ١٧٢مــن ســورة النســاء ،والآيــات  ٣٦-٣٤مــن
ســورة مريــم ،والآيــات  ٣٦-٣٤مــن ســورة آل
عم ـران .شــدد المســلمون بهــذه الكتابــات علــى
عقيــدة التوحيــد وأرادوا الكشــف عــن اختــلاف
الإ ســلام عــن الأديــان الأخــرى كاليهوديــة
١٤
والمســيحية والوثنيــة.

اﻟﺰﺧﺮﻓﺔ واﻟﻜﺘﺎﺑﺎت اﻟﻔﺴﻴﻔﺴﺎﺋﻴﺔ ﰲ ﻗﺒﺔ اﻟﺼﺨﺮة

اﻟﺰﺧﺮﻓﺔ واﻟﻜﺘﺎﺑﺎت اﻟﻔﺴﻴﻔﺴﺎﺋﻴﺔ ﰲ ﻗﺒﺔ اﻟﺼﺨﺮة

يوجــد هنــا أول وأطــول نقــش فسيفســاء زجاجــي
فــي العمــارة الإ ســلامية .أمــا النقــش الــذي يســتمر

اﻟﺰﺧﺎرف اﻟﻔﺴﻴﻔﺴﺎﺋﻴﺔ اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ اﻟﻘﺒﺔ أﻣﺎم اﳌﺤﺮاب – اﻟﺠﺎﻣﻊ اﻟﻘﺒﲇ

توجــد زخــارف فسيفســائية علــى محــراب الجامــع القبلــي،
وعلــى القبــة أمــام المحــراب ،وعلــى ثمانــي نوافــذ فــي المنطقــة
الموجــودة تحــت القبــة ،وعلــى الجــدران المعلقــة فــوق الأقــواس
التــي تحمــل القبــة ،علــى الأحزمــة علــى الجــدران ،وعلــى ســطح
الجــدار فــوق القــوس الشــمالي للقبــة ١٥.ومــن بيــن هــذه اللوحــات
المنقوشــة علــى حافــة القبــة ،تــم تزويدهــا بشــكل متناظــر بزخــارف
نباتيــة بيــن النوافــذ الثمانيــة ،وفــي الوســط مجموعــات مــن النباتــات
تخــرج مــن الإ نــاء .يتــم وضــع الحلــي الفسيفســائية مثــل الأوراق
علــى ســطح تجاويــف دائريــة مقعــرة داخــل مثلثــات القبــة.

اﻟﺰﺧﺎرف اﻟﻔﺴﻴﻔﺴﺎﺋﻴﺔ ﰲ ﺑﺪاﻳﺎت اﻟﻘﺒﺔ

اﻟﻘﺪس
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١٩٠

وفــي الفسيفســاء الموجــودة علــى القبــة الشــمالية المواجهــة
للســاحة ،تــم ترتيــب الزخــارف الزهريــة التــي ترتفــع مــن الجانبيــن
بشــكل متناغــم مــع الســطح .أمــا فــي الأعلــى فقــد تــم نقــش
ســطرين مــن النقــوش بالفسيفســاء مــرة أخــرى ،و ُوضعــت الزخــارف
الفسيفســائية علــى مقرنصــات المحــراب التــي رممهــا الناصــر
صــلاح الديــن الأيوبــي فــي العصــر الأيوبــي.

اﻟﺰﺧﺎرف اﻟﻔﺴﻴﻔﺴﺎﺋﻴﺔ ﰲ اﻟﻘﻮس اﻟﺸامﱄ
اﻟﺠﺎﻣﻊ اﻟﻘﺒﲇ

وعلــى زوايــا الأقــواس وعلــى الكتابــة
الإ نشــائية أعــلاه وفــي الخطــوط الرأســية
علــى الجوانــب العلويــة .كمــا تــم نقــش
الترتيبــات الهندســية التــي تــم إنشــاؤها
باســتخدام الزخــارف العقديــة والزخــارف
ذات الأشــكال الورقيــة داخــل المقرنصــات.
وتــم وضــع الزخــارف الهندســية المكونــة مــن
النجــوم والمضلعــات علــى زوايــا القــوس،
وكان النقــش فــي الأعلــى مذه ًبــا علــى
خلفيــة خضــراء .كمــا أن الأرضيــة مليئــة
بزخــارف نباتيــة ،بالإ ضافــة إلــى كتابــات
كوفيــة علــى الشــرائط الجانبيــة.

اﻟﺰﺧﺎرف اﻟﻔﺴﻴﻔﺴــﺎﺋﻴﺔ ﰲ
اﻟﻘﺒــﺔ اﳌﻮﺟﻮدة أﻣﺎم اﳌﺤﺮاب-
اﻟﺠﺎﻣﻊ اﻟﻘﺒﲇ

Lorenz Korn, “Ayyubid Mosaics in Jerusalem”. Ayyubid Jerusalem: The Holy City in Context 1187-1250 , Ed. Robert Hillenbrand
and Sylvia Auld., (London : 2009) , 377-379.
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الزخرفــة الحجريــة غنيــة جـدًا بالمبانــي فــي القــدس،
وخاصــة فــي المســجد الأقصــى .ويمكنك رؤيــة الأعمال
الحجريــة والزخــارف التــي تعــود للعصــور الأمويــة والعباســية
والفاطميــة والأيوبيــة والمملوكيــة والعثمانيــة فــي المبانــي
مــن العصــر الإ ســلامي الأولــي .وهــي مــن أهــم الم ـواد
المســتخدمة فــي العمــارة ،وكذلــك الزخرفــة الحجريــة فــي
المبانــي .وينبغــي إضافــة أعمــال الرخــام والحجــر الملــون
إلــى ذك .كمــا تــم اســتخدام المــواد الحجريــة المعــاد
اســتخدامها فــي جميــع هــذه المبانــي ،ولا يمكننــا ذكــر
تفاصيــل كل هــذه المبانــي الحجريــة بــكل ميزاتها .ســيتم
مناقشــة اســتخدام الحجــر فــي بــاب الأســد -أحــد مبانــي
مدينــة القــدس ،-والحــرم الشــريف فــي قبــة الصخــرة،
والجامــع القبلــي ،والمدرســة الأشــرفية ،ومــاء ســبيل
قايتبــاي ،ونافــورة الســلطان ســليمان القانونــي ،وبعــض
المنابــر والمحاريــب ،وســيتم تقييمه من حيث مســاهماته
فــي الفــن الإ ســلامي.
تجــذب البوابــات الموجــودة علــى جــدران المدينــة
القديمــة الانتبــاه بأعمالهــا الحجريــة الأنيقــة والديكــورات
١٦
مــن حيــث الهندســة المعماريــة وزخرفهــا .بوابة الاســباط
 التي تنفتح من جهة الشرقُ -بنيت في العهد العثماني،ونُحتــت أشــكال أ ُســود بــارزة علــى ســطح الجــدار مــن
الجانبيــن عنــد مســتوى قــوس البوابــة .الأرقــام التــي لا نراها
كثيـ ًرا فــي الفتــرة الإ ســلامية فــي القــدس مهمة.

نموذجــا نــاد ًرا مــا يتــم مواجهتــه .كمــا
لكونهــا
ً
نــرى أن الأ ُســود -التــي تحمــل معانــي القــوة والعظمــة
والحمايــة -تُصــ َّور علــى أنهــا أزواج متجهــة إلــى
١٧
الداخــل.

بالإ ضافــة إلــى الســمات الزخرفيــة الأخــرى لقبــة
الصخــرة فــي الحــرم الشــريفُ ،يلاحــظ أن الحجــر
الثقيــل كان يســتخدم ككســاء فــي العمــارة الداخليــة
والخارجيــة ،ولا ســيما فــي الترميمــات خــلال الفتــرة
المملوكيــة .وتُســتخدم الأحجــار والرخام الملون ككســاء
علــى الأجـزاء الســفلية مــن الواجهــات الخارجية للهيكل
المخطــط ذي الشــكل الثمانــي .تــم فتــح بــاب فــي
منتصــف الاتجاهــات الرئيســية الأربعــة للمثمــن ،تــم
تقســيمه إلــى ســتة أســطح مــن ثلاثــة علــى كل جانــب
مــن المثمــن ،وعلــى الواجهــات الأخــرى ،وتــم تقســيمه
إلــى ســبعة أســطح غائــرة داخل ًيــا بجــص مســتطيل ،وقــد
تــم بنــاؤه بالرخــام علــى مســتوى النافــذة .تــم تشــكيل
أنمــاط هندســية مــن الأحجــار الملونــة بشــكل متماثــل
داخــل هــذه الأســطح .يتــم دعم الهياكل المقببة لأبواب
المدخل على شــكل شــرفات بأعمدة رخامية .بالإ ضافة
إلــى ذلــك ،تــم بنــاء رواق مدعــوم بثلاثــة أعمــدة رخاميــة
علــى جانبــي البــاب المتدلــي علــى الواجهــة الجنوبيــة.
كمــا أن تيجــان الأعمــدة لهــا زخــارف عشــبية قديمــة.

داخــل المبنــى شُ ــيدت الأعمــدة الحاملــة
وتيجانهــا مــن الرخــام بالكامــل وبألــوان
مختلفــة ،وربمــا يكــون معظمهــا عبــارة
عــن تجميــع .أســطح الجــدران والقدميــن
والأق ـواس مغطــاة بأل ـواح رخاميــة ،ومصنوعــة
فــي الغالــب باســتخدام أنمــاط وألـوان طبيعيــة
مع ّرقــة .بالإ ضافــة إلــى ذلــك ،تــم إنشــاء
المحاريــب والمنافــذ داخــل المبنــى وتزيينهــا
بمــواد رخاميــة .وتــم نحتهــا مــن رخــام
متجانســة علــى يســار الــدرج مــن المحرابيــن
فــي كهــف الأرواح أســفل الصخــرة بالداخل،
وتُعنبــر واحــدة مــن أقــدم نمــاذج المحاريــب.
لهــا إطــار ذو شــكل مســتطيل ،تحدّهــا أعمدة
ملتويــة مــن الجانبيــن ،وتنتهــي بقــوس ثلاثــي
الأج ـزاء فــي الأعلــى.

جميــع العناصــر الموجــودة علــى ســطح
المحـراب لهــا ســمات زخرفيــة ١٨.والمحـراب
يضــا
علــى يميــن الــدرج الآخــر مصنــوع أ ً
مــن الرخــام علــى شــكل مســتطيل .يحدهــا
مــن جانبيــن أعمــدة مزدوجــة متشــابكة مــع
زخــارف متداخلــة ،وتــم الانتهاء من المشــكاة
فــي الأعلــى بتجويــف مؤلــف مــن ثــلاث
ش ـرائح مــن الأق ـواس .وتوجــد زخــارف نباتيــة
مــع وضــع أشــكال الزهــور علــى زوايــا القــوس.
و إن مدخــل درج كهــف الأرواح -الــذي
يضــا بمــواد رخاميــة -محــدود
تــم تشــكيله أ ً
بعموديــن مــن الرخــام مت ّوجــان بقــوس مدبــب
يرتكــز عليهمــا .تــم إثــراء القــوس تدريج ًيــا
بالقوالــب وتــم نقــش بعــض الزخــارف الزهريــة
والتعريقــات علــى الطــراز الغربــي.

أﻋامل اﻟﺮﺧﺎم ﰲ اﻟﺪاﺧﻞ -ﻗﺒﺔ اﻟﺼﺨﺮة

أﺷﻜﺎل اﻷﺳﺪ ﰲ ﺑﺎب اﻷﺳﺒﺎط ﰲ اﻟﻘﺪس اﻟﴩﻳﻒ
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المدينة التي تتوق إلى السلام

كان المح ـراب الرئيســي ١٩الواقــع علــى ســطح جــدار
القبلــة والمتواجــد علــى يســار البــاب ،مبن ًيــا بالكامــل بمـواد
رخاميــة ،ووضعــت زخــارف فسيفســاء فــي تجاويفــه )فــي
المقرنصــات( .يتكــون المحــراب -المحــدود بعموديــن
فــي فجــوة متدرجــة علــى الجانبيــن -مــن مشــكاة نصــف
دائريــة وقــوس مدبــب مــن مرحلتيــن .وقــد أحيــت الزخــارف
الرخاميــة الملونــة علــى ســطوح القــوس وفــي منطقــة البطــن
كل المحـراب .وبصــرف النظــر عــن ذلــك ،هناك تشــكيلان
آخ ـران للمح ـراب ،أحدهمــا بثلاثــة أرجــل والآخــر بســبعة
أرجــل .إنــه مصنــوع بالكامــل مــن الرخــام ،والأســطح
منفصلــة عــن بعضهــا البعــض بواســطة أعمــدة رخاميــة
مســتقلة .فــي الجــزء العلــوي منــه ،توجــد تــلال مموجــة
اﳌﺤﺮاب اﻷﺳﺎﳼ -ﻗﺒﺔ اﻟﺼﺨﺮة
مقوســة الشــكل علــى شــكل محــار.
وحــدة ،ويتــم رفــع القوالــب تدريج ًيــا فــي المنتصــف.
الجامــع القبلــي الــذي تــم بنــاؤه بالقــرب مــن الجــدار
إن القمــة العلويــة علــى شــكل دنــان ،وقــد تــم ترتيبهــا
٢٠
ٔ
الجنوبــي للحــرم الشــريف ثــري بالاعمــال الحجريــة فــي علــى شــكل قمــة .وقــد اس ـ ُتخدمت هــذه الدنانــات علــى
الهندســة المعماريــة الخارجيــة والداخليــة ،كمــا هــو الحــال نطــاق واســع فــي المبانــي الفاطميــة والمملوكيــة فــي القاهــرة
ٔ
ٔ
فــي العديــد مــن الجوانــب الاخــرى .عندمــا يتعلــق الامــر لاحقًــا .يتــم تمييــز الجــزء الأوســط المرتفــع مــن خــلال
ٔ
ٔ
بالاعمــال الحجريــة والزخــارف فـإن إحــدى الاماكــن الرائــدة القوالــب مــن الجانبيــن ،ويتــم وضــع منافــذ مقوســة مدببــة
هــي الواجهــة الشــمالية للبنــاء ،فقــد تــم بنــاء هــذه الواجهــة علــى ســطحين جانبييــن علــى مســتوى القــوس .علــى نفــس
ٔ
ٔ
علــى شــكل رواق مدخــل بســبعة اقـواس واضحــة ومجـزاة ،الجبهــة ،تمــت تعبئــة الجــزء الأوســط العلــوي وجوانــب
ٔ
وتــم فتــح ســبعة ابـواب فــي الداخــل ،تتوافــق كل منهــا مــع القــوس الكبيــر بتشــكيلات معماريــة .المنافــذ مســطحة فــي
كل قســم .مــن بيــن فتحــات قــوس ترتيــب الــرواق ،تكــون الجــزء العلــوي ،يحدهــا أعمــدة مزدوجــة فــي المنتصــف
ٔ
ٔ
ٔ
الفتحــات الوســطى اوســع واعلــى ،فــي حيــن ان الفتحــات والجوانــب غائــرة فــي الوســط العلــوي ،ومنقوشــة بكتابــات
ٔ
الاخــرى مرتبــة علــى شــكل ثلاثيــات علــى جانبيهــا .و إن مــن الداخــل .وعلــى جانبــي القــوس تــم تشــكيل محاريــب
ٔ
ٔ
الاعمــدة الداعمــة للأقــواس متحركــة باعمــدة مزدوجــة ،مزدوجــة غائــرة مــن الداخــل بأعمــدة فــي المنتصــف وعلــى
ووضعــت عليهــا قوالــب الأق ـواس.
الجانبيــن وتنتهــي بأقـواس مدببــة .بالإ ضافــة إلــى ذلــك ،بين
بالإ ضافــة إلــى ذلــك ،فــإن القــوس الموجــود فــي القــوس الأول والثانــي علــى الجانبيــن ،توجــد منافــذ تنتهــي
المنتصــف متحــرك بالقوالــب ،علــى عكــس الآخريــات .بقــوس مدبــب مرتــب بحجــارة بلونيــن ،يحدهــا عمــودان
كمــا أن الواجهــة محــدودة بقولبتيــن مــن الأعلــى لتشــكيل غائ ـران مــن الســطح.

ﻗﻮس اﳌﺪﺧﻞ اﻟﺮﺋﻴﴘ ﻟﻠﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺸامﻟﻴﺔ -اﻟﺠﺎﻣﻊ اﻟﻘﺒﲇ

علــى المحــور الأوســط للمبنــى ،أي علــى مســتوى
القــوس الكبيــر ،يوجــد بــاب المدخــل الرئيســي .والــرواق
المقابــل لهــذا البــاب مغطــى بقبــة حجريــة .وتوضــع هــذه
القبــة علــى أقـواس مــن أربعــة جوانــب .على الرغــم من أن
مداخــل القبــة والداخــل تظــل بســيطة ،تم وضــع تجاويف
دائريــة الشــكل مــع أخاديــد المحــار فــي الاتجاهــات
الأساســية الأربعــة علــى الأســطح المعلقــة وداخــل القبــة.
يحتــوي البــاب علــى فتحــة مســتطيلة الشــكل مســتوية،
وتُنقــل عضــادات البــاب والعتبــة بمجموعــات الصــب.
ويمتلــئ الجــزء الداخلــي مــن الدعامــة المقوســة المدببــة
فــوق البــاب بالرخــام والتشــابك الهندســي والتركيبــات
النجميــة فــي تقنيــة النحــت الشــبكي .وعلــى جانبــي
البــاب الرئيســي -خلــف الأروقــة المغطــاة بأقبيــة
متقاطعــة -توجــد ثلاثــة أبـواب أخــرى بفتحــات مســتطيلة
الشــكل .توجــد أق ـواس علــى جميــع الأب ـواب ،بعضهــا
مدببــة وبعضهــا مســتديرة ،كمــا هــو الحــال فــي البــاب

الرئيســي .وتــم ملــئ الأقـواس بنجمــات هندســية وأنمــاط
متشــابكة .بصــرف النظــر عــن هــذه الترتيبــات التــي
يتــم فيهــا اســتخدام الحجــر المقطــوع الأملــس والرخــام
بشــكل متناغــم ،فمــن الواضــح أن القوالــب والأعمــدة-
التــي تجعــل الواجهــة الشــمالية مدركــة ككل -مدرجــة
يضــا بشــكل كبيــر.
أ ً

ينقســم الجــدار الشــرقي للمبنــى المشــ ّكل بحجــر
أملــس إلــى خمســة أســطح ذات أق ـواس مدببــة ومســننة
قليــ ًلا ،مدعومــة بالجــص مــن الأســفل ،بــد ًءا مــن
الشــمال ،بعــد الجــدار الشــرقي للــرواق ،وصــو ًلا إلــى
البوابــة .ويتبــع ذلــك بــاب ،وبعــد البــاب يأتــي ســطح
الجــدار بنوافــذ ورديــة .ويبــرز هــذا المــكان مــن الهيــكل
الرئيســي ويتوافــق مــع مقــام النبــي زكريــا .بالإ ضافــة إلــى
ذلــك توجــد صفــوف مــن النوافــذ علــى طــول الواجهــة،
بمــا فــي ذلــك الصفــوف الســفلية والوســطى والعليــا.

اﻷﻋامل اﻟﺤﺠﺮﻳﺔ ﻟﻠﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺸامﻟﻴﺔ -اﻟﺠﺎﻣﻊ اﻟﻘﺒﲇ
اﻟﺒﺎب واﻟﻘﺒﺔ -اﳌﺪﺧﻞ اﻟﺮﺋﻴﴘ ﻟﻠﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺸامﻟﻴﺔ -اﻟﺠﺎﻣﻊ اﻟﻘﺒﲇ
Ahmet Gedik, Hat Sanatı Bakımından Kudüs Ve Çevresindeki Eyyûbî Kitâbeleri, (Necmettin Erbakan Üniversitesi 2013), 77-78.
Lorenz Korn, “Ayyubid Jerusalem in Perspective: The Context of Ayyubid Architecture in Bilad al-Sham”, Ayyubid Jerusalem: The
Holy City in Context 1187-1250, Ed. Robert Hillenbrand and Sylvia Auld,( London:2009)405; Uğurluel, Arzın Kapısı Kudüs, 196-197.
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إنــه البــاب الوحيــد فــي المبنــى الــذي يظهــر فيــه
خاصيــة البــاب التاجــي ،وهــذا يعكــس أســلوب وط ـراز
العصــر المملوكــي .وترتفــع واجهتــه المســتطيلة حتــى
مســتوى النافــذة العلويــة .تــم بنــاء البــاب بقــوس قــوس
مدبــب ،وهــو بــاب مبنــي بالكامــل بمـواد حجريــة ناعمة
القطــع وأعمــال حجريــة مؤلفــة مــن لونيــن .كمــا أن
البــاب مصمــم مــن جزئيــن ،الجــزء العلــوي والســفلي.

يســتمر الجــزء الســفلي حتــى مســتوى القــوس،
ويتكــون مــن جناحيــن جانبييــن مــع أعمــدة موضوعــة
فــي الزوايــا الداخليــة ،ويفتــح البــاب الرئيســي مــن

منتصــف مــكان ابتــداء البــاب .يتكــون ســطح الأجنحــة
الجانبيــة للبــاب بطريقتيــن مختلفتيــن ،والجــزء الخارجي
عبــارة عــن شــبكة حجريــة مقطوعــة بشــكل عــادي.
تــم تشــكيل الجــزء الداخلــي -المفصــول بقالــب رفيــع-
بأحجــار مقطوعــة بلونيــن ،ووضعــت الأعمــدة فــي
الزوايــا .مــن ناحيــة أخــرى ،يحــد البــاب المفتــوح علــى
جانبيــه صفــوف مــن الحجــارة ذات اللونيــن ،ومغطــى
بقــوس مدبــب .وزوايــا الح ـزام مليئــة بزخــارف العقــدة،
وعليهــا كتابــة أفقيــة منقوشــة علــى شــكل خرطوشــة،
وهــي مفرغــة.

تــم اســتخدام المــواد الحجريــة والرخاميــة التــي
تعــود إلــى فتـرات مختلفــة علــى نطــاق واســع فــي بنــاء
وزخرفــة الجامــع القبلــي .ومــن أهــم هــذه الأعمــال
المحـراب الرئيســي للمســجد )محـراب صــلاح الديــن
الأيوبــي( وجــدار الجامــع القبلــي كاملــة .بصــرف
النظــر عــن هــذا ،يبــرز فــي الشــرق مقــام زكريــا عليــه
الســلام ومحرابــه ،وفــي الجنــوب مســجد الشــهداء
زﺧﺎرف ﺣﺠﺮﻳﺔ ﻣﻠﻮﻧﺔ داﺧﻠﻴﺔ -اﻟﺠﺎﻣﻊ اﻟﻘﺒﲇ
الأربعــون ومســجد عمــر بــن الخطــاب ومحرابــه ،وفــي
غــرب المنبــر ضريــح يحيــى عليــه الســلام ومحرابــه زخرفيــةُ .يظهــر أن هــذا المــكان غنــي بالمحاريــب،
ومحـراب موســى ،تبــرز هــذه المعالــم كأهــم الأماكــن مثــل قبــة الصخــرة .كمــا أن الأعمــدة والأقـواس التــي
التــي تســتخدم فيهــا مــواد الرخــام الملــون كعناصــر تحمــل القبــة أمــام محــراب المســجد ،والأعمــدة

ﻛﺘﺎﺑﺎت اﳌﺤﺮاب اﻟﺮﺋﻴﴘ -اﻟﺠﺎﻣﻊ اﻟﻘﺒﲇ

اﻷﻋامل اﻟﺤﺠﺮﻳﺔ ﻟﻠﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺸامﻟﻴﺔ -اﻟﺠﺎﻣﻊ اﻟﻘﺒﲇ

يتكــون الجــزء العلــوي مــن البــاب مــن أق ـواس
مدببــة ذات مرحلتيــن ،وأقــواس وزوايــا ترتكــز علــى
الأجنحــة الجانبيــة .وتــم ترتيــب الأق ـواس المتقاطعــة
علــى الســطح الداخلــي للقــوس المدبــب .بصــرف
النظــر عــن هــذا ،ف ـإن القــوس الثانــي مصنــوع مــن
أحجــار مقطوعــة ناعمــة بلونيــن ،تحدهــا قوالــب
) (Mouldingعرقوبيــة .تســتمر القولبــة علــى القــوس
وتفصــل بينهــا عقــدة فــي المنتصــف تشــكل الزوايــا.
تمتلــئ الزوايــا بزخــارف ثلاثيــة العقــد ،فــي الوســط
دائــري وأطــراف الجوانــب مملــوءة بالزخــارف.
الجــزء الداخلــي مــن النتــوء فــي منتصــف هــذه
الأقــواس كانــت مملــوءة بأخاديــد علــى شــكل
محــار تطــورت حــول اللوحــة المقوســة المدببــة فــي
المنتصــف .بالإ ضافــة إلــى ذلــك ،تــم تزييــن الجــزء
الداخلــي مــن اللوحــة فــي المنتصــف بســعف النخيــل
المتناســق والزخــارف الروميــة.

يتكــون التــلال فــي الجــزء العلــوي مــن البوابــة مــن
قــاع مقلــوب ومســطح وسلســلة مــن ســعف النخيــل
متصلــة بواســطة الســيقان مــن الأعلــى .هــذا البــاب-
الــذي لا يجــذب انتبــاه الباحثيــن والــزوار -مهــم من حيث
الأعمــال الحجريــة ،ويعكــس الســمات والأســلوب للفتــرة
التــي ُبنــي فيهــا.

هنــاك نافــذة ورديــة فــي المنتصــف العلــوي تلفــت
الانتبــاه إلــى ســطح الجــدار البــارز المجــاور لهــا .هــذه
النافــذة الورديــة مــن الفتــرة الصليبيــة كثيــرا مــا توجــد
فــي الكاتدرائيــات القوطيــة فــي أوروبــا ،وهــي مؤطــرة
مــن الخــارج بقوالــب دائريــة .تــم تشــكيل نافــذة بفتحــة
سداســية فــي منتصــف الداخــل وفتحــات علــى شــكل
قطــرة علــى حوافهــا الســتة.

الحاملــة وأعمــدة الفراغــات فــي يمينهــا ويســارها ،هــي
الأماكــن التــي أخــذت نصيبهــا مــن هــذه الأعمــال
الحجريــةُ .يفهــم مــن النقــوش أن المح ـراب الرئيســي
للمســجد رممــه صــلاح الديــن الأيوبــي بعــد الفتــح
الثانــي للقــدس ٢١.يقــع المحــراب علــى المحــور
الرئيســي فــي منتصــف جــدار القبلــة .يحــد مشــكاة
المحـراب ذات الإ طــار المســتطيلي مــن كلا الجانبيــن
أعمــدة رخاميــة أســطوانية بألــوان مختلفــة ،واحــدة
مزدوجــة والأخــرى مفــردة .فالمشــكاة العميقــة نصــف

دائريــة ومغطــاة بصفــوف عموديــة مــن الرخــام الملــون.
كمــا أن مشــكاة المح ـراب مغطــاة بمقرنــص نصــف
قبّــوي محــاط بقــوس مــن مرحلتيــن مــن الأعلــى .تــم
تأطيرهــا مــن الأعلــى مــع اســتمرار القــوس الخارجــي،
مــع نقــوش كتابيــة إنشــائية موضوعــة علــى القــوس.
يتضــح مــن الصــور القديمــة وجــود محرابيــن صغيريــن
بج ـوار الأعمــدة الموجــودة علــى الجانبيــن الســفليين
مــن المحــراب الرئيســي ،وهــو مــا لا ُيــرى اليــوم.
هــذه المحاريــب ســطحية وتنتهــي بعقــود مدببــة،
تحدهــا أعمــدة أســطوانية مــن الجانبيــن .بالمقارنــة
مــع اللوحــات القديمــة ،يمكــن أن نفهــم أن المســجد
قــد خضــع لبعــض التغيي ـرات والترميمــات بعــد حريــق
المســجد عــام ١٩٦٧م.

علــى الجانــب الشــرقي مــن المســجد وبمــوازاة
جــدار القبلــة يوجــد مســجد عمــر بــن الخطــاب رضــي
اللــه عنــه .يوجــد محـراب علــى جــدار القبلــة مــن هــذه
الوحــدة ،وهــو مغطــى بقبــاب متصالبــة.

ﻣﺤﺮاب ﻋﻤﺮ ﰲ اﻟﺠﺎﻣﻊ اﻟﻘﺒﲇ
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أسطر بخط الثلث الجلي الأيوبي صنعت بالفسيفساء والنحت .وليست هناك أي معلومة عن خطاط هذه الكتابة .أما المكتوب في الكتابة فهو» :بسم الله الرحمن الرحيم ،أم َر بتجديد
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وتــم إضافتــه إلــى البنــاء بعــد الحملــة الصليبيــة .إنــه
نمــوذج لمحـراب مثيــر للاهتمــام ،ولا يتــم العثــور علــى
هكــذا نمــاذج بســهولة فــي العمــارة والفنــون الإ ســلامية.
يتكــون الجناحــان الجانبيــان للمحــراب مــن تيجــان
وقواعــد وأعمــدة متجانســة مــن الرخــام الملتــوي .ومــن
الممكــن أن تعــود هــذه القطــع الصغيــرة إلــى الفتــرة
الصليبيــة أو مــا قبلهــا ،ويتــم فهــم الحضــارة التــي تنتمــي
إليهــا بعــد إجـراء التدقيقــات التفصيليــة .وتتكــون أجســام
هــذه الأعمــدة مــن أربعــة حلزونيــات لولبيــة مزدوجــة،
تــم نقــش شــخصيات أســطورية واســتعارية للحيوانــات
تُظهــر عناوينهــا ميزتيــن مختلفتيــن للموضــوع والتكويــن.
كمــا يوجــد عمــودان آخ ـران يحــددان مــكان مشــكاة
المحـراب ،هــذه أجســام رخاميــة أســطوانية وعلويــة .فــي
يضــا لــف القالــب الممتــد أفق ًيــا
نهايــة المشــكاة يتــم أ ً
عنــد مســتوى بدايــة القــوس حــول الجــزء العلــوي ،وتؤطــر
الأقــواس والزوايــا علــى شــكل مســتطيل .كان القــوس
المدبــب ذو الطبقتيــن المحيــط بالمقرنصــات المصنوعة
مــن أحجــار مقطوعــة ناعمــة بلونيــن ،وتــم تشــكيل
النقــوش المقعــرة والزوايــا الوســيطة بأحجــار مقطوعــة.

إلــى الشــمال مباشــرة مــن هــذا المــكان -الــذي
يوصــف بمســجد الأربعيــن شــهيد -يتصــل مباشــرة بالحرم
مــن الغــرب بفتحتيــن مقوســتين .جــدران هــذه المســاحة
المســتطيلة الشــكل والمســقطة من الشــرق ،مغطاة برخام
متعــدد الألـوان بــد ًءا مــن الأســفل إلى المنتصــف ،أي من
الزوايــا الشــمالية الغربيــة والجنوبيــة الغربيــة.
يتــم ترتيــب القطــع الرخاميــة المســتطيلة والدائريــة
والمضلعــة والمربعــة عبــر مجموعــة متنوعــة غنيــة مــن

الأل ـوان بطــرق مختلفــة علــى كســاء الســطح الــذي
ينتهــي بشــريط حــروف مــن الأعلــى إلــى الأســفل.
كُتــب النقــش فــي الجــزء العلــوي البــارز بخــط الثلــث
علــى خلفيــة زرقــاء داكنــة ،ويتضمــن الآيــات الأولــى
مــن ســورة الإ ســراء مــن القــرآن الكريــم .أمــا مــن
٢٢
الناحيــة الجماليــة فجــودة الكتابــة رائعــة وممتــازة.
علــى الجانــب الشــرقي مــن الجــدار الجنوبــي
للمــكان يوجــد بــاب ذو قــوس مدبــب مــن الرخــام
الملــون يــؤدي إلــى مســجد عمــر .وتوجــد ألــواح
دائريــة ،واحــدة علــى الجــزء المتبقــي مــن الســطح
المغطــى بالكامــل بالرخــام ،واثنتــان علــى الســطحين
الشــرقي والشــمالي الآخريــن ،ومؤطــر بإطــار مربــع
مــن الخــارج ومرفــق بأربــع عقــد مــن الداخــل ،يتــم
وضعهــا بشــكل متماثــل علــى ســطح الجــدار .ويتــم
إنشــاء بعــض هــذه الشـرائط بزخــارف نباتيــة منحوتــة،
وتــم إث ـراء زوايــا المربعــات والدوائــر بزخــارف نجميــة
مصنوعــة مــن الفسيفســاء الرخاميــة الملونــة .علــى
الأســطح المتبقيــة ،تصطــف ك ـرات الرخــام الملونــة
جن ًبــا إلــى جنــب أو تتحــول إلــى أســطح مؤطــرة
بالرخــام الأســود .فــي الزخــارف التــي نراهــا فــي
أج ـزاء مختلفــة مــن الحــرم ،توجــد أشــكال هندســية
وتركيبــات مــن الفسيفســاء الرخاميــة الملونــة باللونيــن
الأحمــر والأبيــض ،وتقنيــات التبطيــن أو الألــواح
المنقوشــة علــى ألــواح مســتطيلة أو مربعــة مماثلــة
لتلــك الموجــودة هنــا .يجــب أن ُينظــر إلــى هــذه
الزخــارف الرخاميــة متعــددة الألـوان فــي المبنــى علــى
أنهــا جــزء مــن طــراز وأســلوب الفتــرة المملوكيــة.

مــن ناحيــة أخــرى ،تــم بنــاء محــراب زكريــا
بالكامــل مــن الرخــام علــى الجــدار الجنوبــي للمــكان،
وتمــت إضافتــه فــي وقــت متأخــر .يتكــون المحـراب-
المســتطيل مــن الخــارج -مــن ثلاثــة أق ـواس مقوســة
الشــكل ،ترتكــز علــى عموديــن رخامييــن علــى
كلا الجانبيــن .وتــم فتــح محــراب نصــف متعــدد
الأضــلاع فــي منتصــف الســطح .مشــكاة المحـراب
الضيقــة مغطــاة بالرخــام الملــون الممتــد رأســ ًيا،
وتنتهــي بمقرنصــات ذات شــرائح .وقــد ُزينــت
أركانــه بنباتــات علــى خلفيــة مطليــة باللــون الأخضــر.
ُزخــرف فــي الأعلــى بتــل أفقــي علــى شــكل شــريط،
٢٣
وأغصــان منحنيــة وزخــارف مــن الــورود.

هنــاك وحــدة أخــرى تقــع فــي الجانــب الشــمالي
مــن هــذا المــكان ،وهــي المنطقــة التــي يقــع فيهــا
محــراب زكريــا علــى جــدار القبلــة ،وتســمى مقــام
زكريــا عليــه الســلام .فــي الواقــع ،هــذا المــكان
يتوافــق مــع الواجهــة ذات النوافــذ الورديــة التــي
وصفناهــا مــن الخــارج .تنفتــح فتحــة دائريــة الشــكل
علــى الحــرم بقــوس مدبــب ،تحدهــا أعمــدة رخاميــة
مــن كلا الجانبيــن علــى الجــدار الشــرقي لهــذا
المــكان ،مــن أســفل النافــذة الورديــة فــي الأعلــى
إلــى المنتصــف .بالإ ضافــة إلــى ذلــك ،تــم عمــل
كســوة رخاميــة ملونــة مرتبــة علــى شــكل ألــواح
علــى كلا الجانبيــن ،ويســتخدم الجــزء الســفلي مــن
كمــا ُيفهــم مــن المصــادر فهنــاك نقــش كتابــي
الفتحــة كنافــذة علــى الجــدار الشــرقي للمــكان،
يعــود إلــى العصــر الســلجوقي تحــت مح ـراب زكريــا
وعلــى الجــدار الشــمالي بأكملــه.

ﻣﺤﺮاب زﻛﺮﻳﺎ ﰲ اﻟﺠﺎﻣﻊ اﻟﻘﺒﲇ

ﻣﺴﺠﺪ زﻛﺮﻳﺎ اﳌﻮﺟﻮد ﰲ اﻟﺠﺎﻣﻊ اﻟﻘﺒﲇ

عليــه الســلام .إنــه نقــش ترميمــي مكتــوب بالخــط فــي جهــة القبلــة ،مــع وجــود خطــوط ســوداء ،وينتهــي
الكوفــي العربــي عبــر تقنيــة الحفــر ،وهــو مهــم لإ ظهــار بعقــد فــي الأعلــى ذو ثــلاث أج ـزاء.
٢٤
وجــود الســلاجقة هنــا.
هنــاك محـراب آخــر علــى الجانــب الغربــي يســمى
تــم بنــاء محــراب يحيــى الموجــود علــى جــدار محـراب موســى )عليــه الســلام( .تــم تأطيــر المحـراب
القبلــة فــي المنطقــة الغربيــة مــن المنبــر ،ليكــون بمثابــة الصغيــر بشــكل مســتطيل بواســطة قالــب مســطح مــن
مقــام رمــزي نبــوي .وهــي منطقــة مربعــة صغيــرة ،الرخــام الأخضــر متبو ًعــا بش ـرائط رفيعــة .فــي داخلــه
مشــكاة نصــف دائريــة ،وفــي نهايتــه مقرنصــات علــى
مكشــوفة مــن ثــلاث جهــات ومغلقــة مــن جهــة
شــكل نصــف قبابــي .تــم تغطيــة الجــزء الداخلــي مــن
ٔ
القبلــة ،وتتكــون مــن ثلاثــة اق ـواس مقطعــة تدعمهــا المقرنصــات برخــام ذي لونيــن علــى شــكل ســت
ٔ
أربعــة أعمــدة رخاميــةُ .صنعــت الاقــواس ذات ش ـرائح ،وســطح المشــكاة مرتــب بقطــع مــن الرخــام
الأقســام الثلاثــة فــي الأعلــى مــن الرخــام الأخضــر ،الملــون ،يمتــد عمود ًيــا مــن الوســط إلــى الجــزء
و ُزينــت بالقوالــب )القولبــة( بأربــع درجــاتُ .بنــي العلــوي .أمــا فــي الجــزء العلــوي مــن المحـراب توجــد
اب علــى شــكل لوحــة علــى الســطح الرخامــي لوحــة ذات زخــارف نباتيــة بــارزة مؤطــرة بالرخــام.
مح ـر ٌ

زﺧﺎرف رﺧﺎم ﻣﺴﺠﺪ اﻷرﺑﻌني ﺷﻬﻴﺪ -اﻟﺠﺎﻣﻊ اﻟﻘﺒﲇ
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اﻟﻘﺪس

المدينة التي تتوق إلى السلام

تــم بنــاء المنبــر الرخامــي الوحيــد فــي الحــرم ُزخــرف علــى اللوحــة العلويــة شــكل الهــلال
الش ـريف علــى الجانــب الجنوبــي مــن منصــة قبــة والنجمــة ،ووجهتهمــا باتجــاه اليســار .و ُزخــرف
الصخــرة ،بجــوار الجــدار الخارجــي علــى الحافــة علــى الأخريــات نباتــات نافــرة الشــكل.
الغربيــة للمدخــل المقوس في الوســط ،يســمى المنبر أمــا الصــرح فهــو مدعــوم بســتة أعمــدة ثابتــة
الصيفــي أو منبــر القاضــي برهــان الديــن .وقــد تــم علــى قاعــدة سداســية ،وكل ســطح متصــل
التعامــل معــه ومــع المحـراب علــى الحافــة الشــرقية ،ببعضــه بواســطة قــوس ثلاثــي الأج ـزاء .تــم نقــش
وهــو بنــاء يعــود للعصــر المملوكــي وتــم ترميمــه فــي الزخــارف الهندســية والنباتيــة علــى القاعــدة
العهــد العثمانــي .يحتــوي النقش عليها علــى الطغراء الســفلية وأســطح المرصعــات العلويــة ،والصــرح
واســم الســلطان العثمانــي عبــد المجيــد ،ويســتخدم مغطــى بقبــة ذات أجـزاء مقطّعــة .الجــزء الســفلي
الرخــام والحجــر الملــون م ًعــا فــي المحـراب والمنبــر .مــن الصــرح علــى شــكل فتحــة مقوســة كحــدوة
يتكــون المنبــر الممتــد فــي الاتجاهيــن الشــمالي حصــان ،مدعمــة علــى الجانبيــن بأعمــدة رخاميــة
والجنوبــي مــن :البــاب والجســم والجنــاح وأقســام مزدوجــة .بالإ ضافــة إلــى ذلــك ،هنــاك زخــارف
الجنــاح .والبــاب محــاط بعموديــن مــن الرخــام ،تُظهــر الخصائــص القديمــة والغربيــة.
ومغطــى بحجــر ال ُلحمــة )الوشــاحي( المســطح .المحــراب المجــاور للجــدار علــى الجانــب
بعــد وضــع النقــوش المقعــرة المرصعــة والمزخرفــة ،الشــرقي للمنبــر تحــده أعمــدة مســتطيلة علــى
نُقــش فــي أعلــى البــاب كتابــة مــن الفتــرة العثمانيــة كلا الجانبيــن ،ويتكــون مــن مكانــة ذات ســطح
بقــوس دائــري ،وهــي مكتوبــة بطغـراء الســلطان عبــد مســتو مــع قــوس مدبــب )الصــورة .(٦٠ :وينتهــي
المجيــد وتاريــخ  ١٢٥٩للميــلاد.
بقولبــة مرصعــة مــن الأعلــى .إنــه مصنــوع بالكامــل
كمــا أن واجهــة المنبــر مــن كلا الاتجاهــات مــن الرخــام ،وأحيا ًنــا يتــم اســتخدام الرخــام الملــون
خصوصــا علــى ســطح المحـراب تشــكل
وكلا الجانبيــن مصنوعــة بنفــس المي ـزات .تتكــون والعــروق.
ً
محيــط هيــكل المنبــر وســوره مــن ثلاثــة أجــزاء الأشــكال السداســية الهندســية خطو ًطا عليها كرات
ذات ألـواح رخاميــة بســيطة .قســم المـرآة الجانبيــة رخاميــة ملونــة فــي القســمين العلــوي والســفلي.
ُمرتَّــب فــي جزأيــن ،الجانــب الشــمالي ُمحــاط علــى طــول الحــدود الشــمالية والغربيــة للحــرم
بأحجــار ملونــة مثلثــة وداخلــه مكســو بكســاء الش ـريف توجــد العديــد مــن المــدارس ،ومعظمهــا
رخامــي عــادي .والجــزء الآخــر الموجــود أســفل مــن العصــر المملوكــي .إنهــا أبنيــة مدرســية رائعــة
الممــر بيــن الــدرج والجنــاح ،وســطحه المغطــى للغايــة مــن حيــث التصميــم والعمــارة والديكــور
بالجبــس مقســم إلــى ثــلاث أل ـواح رخاميــة .وقــد واســتخدام الحجــر.

المدرســة الأشــرفية هــي إحــدى هــذه المــدارس ،تقــع فــي
الجنــاح الغربــي للحــرم ،بيــن بــاب السلســلة وبــاب القطانيــن.
يحتــل المبنــى المرتبــط بالحــرم الشــريف -أي أحــد المــدارس
التــي يفتــح بابهــا علــى الحــرم -مكانــة خاصــة عــدة أعمــال مــن
العصــر المملوكــي بهندســته المعماريــة وزخارفــه الحجريــة التــي
تعــود إلــى العصــور المتأخــرةُ .يعتبــر الحــرم الشــريف هــي الجوهــرة
الثالثــة وأهــم عمــل قائــم ،بعــد قبــة الصخــرة والجامــع القبلــي .إنــه
أجمــل مبنــى يتــم التفاخــر بــه بيــن مــدارس القــدس والمســجد
الأقصــى .لا يمكــن فهــم هــذه الميــزة إلا مــن البوابــة ومنحوتهــا
٢٥
الحجريــة ثنائيــة اللــون المكونــة مــن أحجــار حم ـراء وبيضــاء.
ﻗﻨﻄﺮة )ﻗﺒﻮ اﻟﻘﺒﺔ( ﻣﺪﺧﻞ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﴩﻓﻴﺔ -اﳌﺴﺠﺪ اﻷﻗﴡ

ﻗﻨﻄﺮة )ﻗﺒﻮ اﻟﻘﺒﺔ( ﻣﺪﺧﻞ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﴩﻓﻴﺔ -اﳌﺴﺠﺪ اﻷﻗﴡ

تــم تنظيــم الركــن الجنوبــي الشــرقي مــن مبنــى المدرســة
كوحــدة مدخــل ،ويبــرز ذلــك مــن حــدود الحــرم .المدخــل
الــذي يتصــل بالخــارج مباشــرة عبــر أقـواس مدببــة مــن الجنــوب
والشــرق مغطــى بقبــو )مصطلــح القبــو فــي هــذا المقــال يعنــي
قنطــرة القبــة( مضلــع .وقــد نُظّــم قلــب هــذا القبــو بشــكل
صليبــي ،وتــم تجميــع الأضــلاع فــي القلــب بثلاثــة أخاديــد
مــن الزوايــا مصنوعــة مــن حجــارة بلونيــن )الصــورة.(٦١ :
فــي القلــب الصليبــي للقنطــرة تــم نقــش تركيبــة نجمــة مؤلفــة
مــن مــن ر ْبعيــات اثنــي عشــرة ذراع ،منقوشــة علــى الجانبيــن
وفــي المنتصــف .كمــا تــم عمــل زخــارف نباتيــة داخــل أذرع
النجمــة والأســطح المتبقيــة فــي القلــب.

تــم تقييــم الســطح الغربــي للمدخــل مــع امتــدادات البــاب
التاجــي ،الممتــد مــن الأرضيــة إلــى منطقــة القنطــرة .وتــم تأطيــر
البــاب مــن الخــارج بقولبــة ذات شــكل عقــدة ،والأجنحــة
الجانبيــة للبــاب الــذي ينتهــي بقــوس مــن ثــلاث ش ـرائح مــن
الأعلــى مكونــة مــن حجــارة بلونيــن .يوجــد بــاب مســطح
مســتطيل الشــكل يفتــح فــي منتصفــه ويغلــق بحجــر ال ُلحمــة
)الوشــاحي( المســطحة .ونُقشــت كتابــة رخاميــة فــي منتصــف
الفتحــة تتجــه باتجــاه الجناحيــن الجانبييــن .و ُزخــرف هــذا النقش
بثلاثــة أشــكال عموديــة مــن ســعف النخــل علــى كل جانــب.
كمــا تــم وضــع أل ـواح حجريــة بيضــاء مزخرفــة بأشــكال نباتيــة
علــى جانبــي العتبــة الحجريــة المؤطــرة بالقوالــب )القولبــة(.
والصــف الثانــي مــن العتبــة التــي تعلــوه مصنــوع مــن الرخــام
الأبيــض والرمــادي علــى شــكل زخــارف ســعف النخيــل،
والألــواح الهندســية منظمــة علــى كلا الجانبيــن.

زﺧﺎرف ﻗﻨﻄﺮة )ﻗﺒﻮ اﻟﻘﺒﺔ( ﻣﺪﺧﻞ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﴩﻓﻴﺔ -اﳌﺴﺠﺪ اﻷﻗﴡ
ﻣﺤﺮاب اﻟﻘﺎﴈ ﺑﺮﻫﺎن اﻟﺪﻳﻦ -اﳌﺴﺠﺪ اﻷﻗﴡ

اﻟﻘﺪس

ﻣﻨــﱪ اﻟﻘــﺎﴈ ﺑﺮﻫــﺎن اﻟﺪﻳﻦ-
اﳌﺴــﺠﺪ اﻷﻗﴡ
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٢٠٠

Archie, Walls. “Ottoman Restorations to the Sabil and to the Madrasa of Qaytbay in Jerusalem” In Muqarnas: An Annual
on Islamic Art and Architecture. X Ed. Margaret B. Sevcenko ( Leiden: E.J. Brill, 1993) 91-95;. Uğurluel, Arzın Kapısı Kudüs,
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يغطــي فتحــة البــاب مقرنصــات علــى شــكل قــوس
مؤلفــة مــن ثــلاث شــرائح ،لهــا نافــذة فــي الوســط
الســفلي ،وتــم تنظيــم قبــة نصفيــة علــى جانبيهــا مــع
وجــود مقرنصــات .والمقرنصــات التــي تمــلأ الزوايــا
الســفلية للقــوس ثلاثــي الأجـزاء ،مقســمة إلــى خمســة
صفــوف ولهــا زخــارف نباتيــة فوقهــا .ويمتلــئ ســطح
القبــة النصفيــة -الــذي يشــكل الوســط العلــوي للقــوس-
بزخــارف مــن ســعيفات النخيــل المتشــابكة .بالإ ضافــة
إلــى ذلــك ،تــم وضــع قطــع مــن البــلاط الفيــروزي بيــن
الحجــارة .تــم فتــح نافــذة فــي فُرجة في منتصــف الجدار
الشــمالي للمدخــل .فــوق النافــذة المســتطيلة المفتوحــة
ينقســم ســطح الجــدار إلــى أربعــة أجـزاء بواســطة شـريط
رفيــع مائــل إلــى ال ُحمــرة.

يتكــون الجــزءان الســفليان مــن عتبــة النافــذة
المســطحة ،والثانــي متشــابك مــع أحجــار حمــراء
وكريميــة ملونــة .بالإ ضافــة إلــى ذلــك ،تــم تزييــن
ســطح الأحجــار ذات الألــوان الفاتحــة بزخــارف
نباتيــة .أمــا الجــزء الثالــث فهــو مربــع الشــكل ،وفُتحــت
فــي المنتصــف نافــذة دائريــة متصلــة بشــبكة النجــوم
)فــي المنتصــف( ذات اثنــي عشــر ذرا ًعــا .ويتكــون
الجــزء الخارجــي مــن ســتة عشــر شــريحة مــن الأحجــار
الملونــة البديلــة .أمــا الصفــوف الثلاثــة العلويــة عبــارة
عــن مقرنصــات وتغطــي تجويــف النافــذة .بالإ ضافــة
إلــى ذلــك ،تــم نقــش زخــارف نباتيــة وكتابيــة علــى
فتحــات المقرنصــات والســطوح الجانبيــة لهــا.

يعــد ســبيل قايتبــاي مــن أجمــل المبانــي المائيــة فــي
الحــرم الشـريف بهندســته المعماريــة وزخارفــه الحجريــة،
وهــو أحــد العمــارات المملوكيــة فــي العصــور المتأخــرة.
هــذه النافــورة الأنيقــة بناهــا الســلطان المملوكي الأشــرف
قايتبــاي ،وهــو الــذي أعــاد الحكــم بعــد الاضطرابــات
يضــا
السياســية والتدهــور الاقتصــادي .تزامــن عهــده أ ً
مــع فتــرة النهضــة ،حينهــا كانــت العمــارة تتميــز بالأناقــة
٢٦
والانســجام بــد ًلا مــن الميــل إلــى العمــل الآثــري.

تقــع نافــورة مــاء الســبيل فــي الســاحة الغربيــة للحــرم
الشــريف بالقــرب مــن المدرســة الشــرقية .هيكلهــا
المكعــب والطويــل والأنيــق مصنــوع بالكامــل مــن
الحجــر ،ويتميــز بــرواق مؤلــف مــن أربــع زوايــا.

المــكان الــذي يشــمل الوحــدة المفــردة المخططــة
مربعــة الشــكل ومغطــاة بقبــة× ٤٫٨٠ × ٤٫٦٠) .
 ٧٫٦٥م( .تــم بنــاء جســم الهيــكل بمــواد حجريــة
ناعمــة ،وأحيانًــا تــم اســتخدام حجريــن ملونيــن.
الأعمــدة الموضوعــة فــي زوايــا الجســم الأربعــة مرتبــة
بجســم أســطواني ،وقواعدهــا الســفلية عبــارة عــن
ســاعة رمليــة ورؤوســها مرتبــة بصفيــن مــن المقرنصــات.
أمــا الموجــودات فــي الزوايــا الغربيــة والشــرقية فلهــا
زخــارف مختلفــة فــي هيكلهــا .كمــا فُتحــت فتحــات
فــي المبنــى ،كفتحــة البــاب علــى الواجهــة الشــرقية،
وفتحــات النوافــذ علــى الواجهــات الثلاثــة الأخــرى.
تتشــابك القوالــب ذات العقــد المزدوجــة علــى الجــزء
العلــوي مــن البــاب وعلــى الواجهــات الأخــرى.

اﻟﻨﺎﻓﺬة اﻟﺸامﻟﻴﺔ ﳌﺪﺧﻞ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﴩﻓﻴﺔ -اﳌﺴﺠﺪ اﻷﻗﴡ

أمــا المحــراب الموجــود فــي الإ يــوان الجنوبــي الوحيــدة علــى المح ـراب هــي صــف مــن الســعيفات
للمبنــى فقــد بنــي بالكامــل مــن أحجــار ذات لونيــن فــوق المشــكاة.
علــى الطـراز المملوكــي .أمــا مشــكاة المحـراب الــذي
وينبغــي إضافــة زخــارف أرضيــة الحــوض الموجــودة
يحــده حجــارة ملســاء بلونيــن علــى الجانبيــن فإنهــا فــي منتصــف الشــرفة العلويــة إلــى الأجــزاء الجميلــة
علــى شــكل جوفــاء نصــف دائريــة ،ومخططــة علــى للمبنــى وجماليتهــا .وتحولــت اللوحــة المســتطيلة
إحــدى الزوايــا .ســطحها مغطــى بصفــوف عموديــة إلــى تركيبــة هندســية مــن الرخــام الأســود والأبيــض
مــن الرخــام الملــون .المقرنصــات التــي تغطــي مشــكاة والأحمــر ،وتحولــت الأرض المظلمــة إلــى تكويــن
المحــراب عبــارة عــن قبــة نصفيــة ،ويتــم اســتخدام هندســي بخطــوط فاتحــة .وقــد تــم إنشــاء التركيبــة
صفــوف حجريــة ذات لونيــن مــع صفــوف أفقيــة ،علــى بنظــام خــط مفتــوح ومغلــق ،وعندمــا تــم إضافــة الألـوان
عكــس ســطح المحـراب .تنتهــي المقرنصــات بقــوس المتباينــة ظهــرت زخرفــة جميلــة .ينبــع نجــاح التكويــن
مــن الخــارج ،ويحــد الشــريط الــذي يشــكل القــوس مــن عجــن الأشــكال الهندســية مــع مبــادئ الجماليات
أ ً
يضــا الزوايــا مــن خــلال حلقــات مــن الأعلــى .الزخرفــة الموحــدة مثــل التكـرار والانســجام والإ يقــاع والتعقيــد.
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اﳌﻨﻈﺮ اﻟﻐﺮيب ﻟﺴﺒﻴﻞ ﻗﺎﻳﺘﺒﺎي -اﳌﺴﺠﺪ اﻷﻗﴡ

ﻧﺎﻓﻮرة/ﺳﺒﻴﻞ ﻗﺎﻳﺘﺒﺎي -اﳌﺴﺠﺪ اﻷﻗﴡ

وتوجــد نقــوش بخــط الثلــث علــى الجــزء العلــوي مــن
الواجهــات .القبــة القائمــة علــى حافــة مثمنــة الشــكل
مشــغولة بزخرفــة نباتيــة علــى الطــراز المملوكــي.
توضــع الأقـواس المدببــة داخــل المبنــى مــن أربعــة
اتجاهــات ،وتمتلــئ زوايــا هــذه الأقــواس بزخــارف
نباتيــة .هنــاك اســتخدام لأحجــار ذات لونيــن فــي
الأقـواس ،كمــا أن الزوايــا الشــريطية الرفيعــة التــي تــدور

يضــا.
حــول الجــزء الخارجــي مــن القــوس تؤطــر الزوايــا أ ً
تــم تشــكيل الوصــلات إلــى القبــة بالكامــل مــن خــلال
سلســلة المقرنصــات .وفُتحــت نافــذة صغيــرة فــي كل
اتجــاه مــن الاتجاهــات الأربعــة للوصــلات الانتقاليــة،
وتــم تزييــن محيطهــا وداخــل مقعــرات المقرنصــات
بالنباتــات .أمــا الجــزء الداخلــي مــن القبــة المــزودة
بقالــب ســادة غيــر مزخــرف.

Walls, “Ottoman Restorations to the Sabil and to the Madrasa”, 85-88; Uğurluel, Arzın Kapısı Kudüs, 158.
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اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺪاﺧﻞ ﻟﻨﺎﻓﻮرة/ﺳﺒﻴﻞ ﻗﻴﺘﺒﺎي ﰲ اﳌﺴﺠﺪ اﻷﻗﴡ

فــي العهــد العثمانــي ،تــم بنــاء نوافيــر فــي الشـوارع علــى الجانــب الغربــي مــن الحــرمُ .يفهــم مــن النقــش
والمياديــن الصغيــرة فــي مدينــة القــدس القديمــة ،تــم المؤلــف مــن ثلاثــة أســطر أن الســلطان ســليمان
٢٧
بنــاء معظمهــا مــن قبــل ســليمان القانونــي ،وأغلبهــا القانونــي قــد بنــاه فــي عــام .١٥٣٧
موجــودة إلــى يومنــا هــذا .إحداهــا هي نافورة السلســلة،
واجهــة النافــورة التــي يتوجــه ظهرهــا علــى الحائــط
وهــي تقــع فــي المدينــة خــارج بوابــة السلســلة ،مباشــرة شــكلها مســتطيل ،وتحيــط بهــا أخاديــد مقولبــة

اﻟﻘﻮس واﻟﺠﺒﻬﺔ اﻟﻌﻠﻮﻳﺔ ﻟﻨﺎﻓﻮرة اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ -اﻟﻘﺪس

ُو ِضعــت وردة متجانســة كبيــرة مج ّمعــة علــى
الجبهــة العلويــة مــن النافــورة ،وتــم قطــع ش ـرائحها
الثــلاث الســفلية .الجــزء الداخلــي الدائــري وحواف
هــذه الــوردة نباتيــة .تــم نقــش خــط الثلــث الجلــي
المكــون مــن ثلاثــة أســطر علــى الجــزء العلــوي مــن
النافــورة ،ووضعــت مـرآة نافــورة تحتهــا .يوجــد فــي
الأســفل حــوض حجــري عليــه زخــارف هندســية.

ﻧﺎﻓﻮرة اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﰲ اﻟﻘﺪس

وقصبــات مســتقيمة .مشــكاة النافــورة ذات الأعمــدة
العموديــة المقطعــة الأنيقــة وعليهــا زخــارف معقــودة
فــي المنتصــف ،مغطــاة بأق ـواس مدببــة ترتكــز علــى
صفيــن مــن المقرنصــات علــى كل جانــب .و ُجعلــت

اﻟﻘﺪس
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وضوحــا مــن خــلال
واجهــة القــوس المدبــب أكثــر
ً
مجموعــة مــن القوالــب المتعرجــة والمســطحةُ .زينــت
زوايــا القــوس بزخــارف نباتيــة ،و ُجعــل الوســط العلــوي
للقــوس علــى شــكل وردي.

Tanman, Osmanlı Döneminde Kudüs, 527.

٢٠٤

تعكــس هــذه النوافيــر الط ـراز العثمانــي وتلفــت
الانتبــاه بهياكلهــا الأنيقــة .من ناحية تقدم خدمات
خيريــة فــي المدينــة ،ومــن ناحيــة أخــرى تســاهم
فــي جماليــات المدينــة بســماتها المعماريــة.

ﻧﺘﻴﺠﺔ
مــن أجــل فهــم القــدس فــي التاريــخ والحضــارة
الإ ســلامية ،تمــت مناقشــة هــذه الدراســة بهــدف
تعريــف وتقييــم فنهــا وهندســتها المعماريــة إلــى حــد

مــا .ولا شــك أن للقــدس أهميــة كبيــرة لأنهــا أول
قبلــة فــي الإ ســلام .بالإ ضافــة إلــى كونهــا المدينــة
التــي تربــط نبينــا محمــد صلــى اللــه عليــه وســلم
بمعجــزة الإ سـراء والمعـراج ،وهــذا يزيــد مــن قيمتهــا
لــدى المســلمين .إن حقيقــة تســمية هــذا المــكان
بالمســجد الأقصــى فــي القــرآن كانــت مفيــدة
ج ـدًا ،لأنهــا اكســبتها هويــة إســلامية .بالإ ضافــة
إلــى ذلــك ،فـإن تغييــر اســم المدينــة إلى القــدس أو
القــدس الشــريف يــدل علــى اندمــاج المدينــة مــع
الإ ســلام وتكاملهمــا.كان للفــن الإ ســلامي بصمــة
واضحــة فــي مؤسســات الدولــة وقياداتهــا ،ونجــد
أمثلــة واقعيــة لذلــك فــي العصــر الأمــوي .وكانــت
المراكــز الإ داريــة -وتحديـدًا العواصــم -هــي الأماكن
التــي ينعكــس فيهــا ذلــك الفــن فــي تلــك الفتــرة
بشــكل أفضــل.
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Adam, Baki. “Üç Dinde Kudüs”. Vakıf ve Toplum, Vakıf Medeniyeti Kudüs, 5. (Ankara: Mayıs 2017): 16-21.

ونلاحــظ أن تأثيــر الأســلوب المركــزي علــى
الأعمــال الفنيــة يتضــاءل مــع توســعه نحــو الريــف،
وتبــرز الديناميكيــات المحليــة فــي المقدمــة .تُعتبــر
مدينــة القــدس موق ًعــا إقليم ًيــا بعيـدًا عــن العواصــم فــي
الــدول الإ ســلامية ،باســتثناء الفتــرة الأمويــة .ومــع
ذلــك ،يتــم فهمهــا بوضــوح عنــد الأعمــال القائمــة،
نظــ ًرا لقدســية المدينــة وأهميتهــا الدينيــة ،وتحظــى
برعايــة وأهميــة خاصــة فــي كل فتــرة ،علــى الرغــم مــن
كونهــا واقعــة فــي موقــع إقليمــي وف ًقــا للمراكــز الإ داريــة.
يندمــج هــذا الثـراء فــي العمــل مــع الســمات الأســلوبية
المحليــة ،ومــن الممكــن رؤيــة آثــار أســلوب كل فتــرة
علــى الأعمــال الفنيــة الموجــودة .علــى ســبيل المثــال،
تعــد الجــودة وصنعــة الحجــر والرخــام الملونــة هــي أكثــر
الأمثلــة الملموســة علــى ذلــك .تعكــس بعــض القطــع
الأثريــة الموجــودة فــي القــدس -مثــل قبــة الصخــرة-
الخصائــص الفنيــة لجميــع الفتــرات الإ ســلامية منــذ
إنشــائها حتــى الوقــت الحاضــر ،ويؤكــد الآثــار الأخــرى
علــى الســمات الأســلوبية للفتــرة التــي ُبنيــت فيهــا.

وملامحها الجمالية .و إن المواد والأســلوب المســتخدم
فــي الأعمــال هنــا جلبــت الفــن والعمــارة إلــى القمــة،
جن ًبــا إلــى جنــب مــع الهويــة الإ ســلامية .وهكــذا أظهــر
المســلمون -وهــم آخــر الموحــدون -أنهــم يهتمــون
بالمدينــة بأنشــطتهم فــي الإ حيــاء والبنــاء وبقبولهــم
القــدس كمــكان مقــدس ،مثلهــا مثــل مكــة المكرمــة
والمدينــة المنــورة .ومــع ذلــك ،عندمــا نفكــر فــي هــذه
الأعمــال نــرى أن هنــاك أعمــا ًلا تمتــد مــن روعتهــا
إلــى أعمــال دالــة علــى التواضــع بشــكل عــام .فكمــا
أننــا نعلــم أن الخليفــة عبــد الملــك بنــى قبــة الصخــرة
علــى جبــل الهيــكل بطريقــة تتناســب مــع روعــة معبــد
ســليمان ،فقــد بنــى الســلطان ســليمان القانونــي نوافيــر
فــي ش ـوارع القــدس كعلامــة علــى التواضــع.

ممــا لا شــك فيــه أن الاعتــراف بمدينــة القــدس
والمســجد الأقصــى ومعرفتهمــا سيســهل إقامــة علاقــة
بيــن الفــن والعمــارة والديــن ،وهــذا الــكلام ســا ٍر فــي
ديننــا الإ ســلامي الحنيــف .بعبــارة أخــرى ،ف ـإن الآثــار
التــي خلفتهــا الحضــارة الإ ســلامية لا تمكننــا فقــط مــن
اتبــاع العمــارة والفنــون الإ ســلامية فــي القــدس ،بــل
يضــا علــى فهمهــا .ومــع ذلــك ،يبــدو أن
تســاعدنا أ ً
الأمــر سيســتغرق وق ًتــا أطــول قليــلاً حتــى نفهــم ذلــك.
ولأننــا لا نفكــر فــي الأمــر بمــا يكفــي ،ولا يمكننــا
إج ـراء بحثنــا بشــكل صحيــح ،ف ـإن مشــاكلنا بش ـأن
القــدس لــن تنتهــي ،كمــا هــو الحــال فــي أجـزاء كثيــرة
مــن الــدول والمناطــق الإ ســلامية.

حاولنــا تعريــف الفــن الإ ســلامي فــي القــدس غال ًبــا
مــن خــلال الهندســة المعماريــة ،أي الأعمــال الفنيــة
الثابتــة والأمــلاك غيــر المنقولــة .والســبب فــي ذلــك أن
المتحــف الــذي يعــرض الأعمــال المنقولــة هنــا لا يفتح
دائ ًمــا ،بالإ ضافــة إلــى إمكانيــات المراجعــة المحــدودة،
ويعــود ذلــك إلــى الجــدل القائــم حــول انتمــاء تلــك
الأعمــال إلــى القــدس ،لأنهــا أُسســت و ُجلبــت مــن
الخــارج .ومــع تزايــد دراســات الفــن الإ ســلامي فــي
باختصــار ،لــن يتــم فهــم المســجد الأقصــى إلا
يضــا.
القــدس ،ســيتم التأكيــد علــى ذلــك أ ً
بفهــم قبــة الصخــرة ،ولــن يتــم فهــم القــدس إلا بفهــم
تعبّــر الأعمــال الفنيــة الإ ســلامية فــي القــدس المســجد الأقصــى ،ولــن تُفهــم الجغرافيــا الإ ســلامية
بوضــوح عــن جمــال الفتــرة التــي صنعــت فيها بأســلوبها دون فهــم القــدس.
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ﻣﻨﻈﺮ ﻋﺎم ﻟﻠﻘﺪس ﰲ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﻌﺜامين )أرﺷﻴﻒ (٢٢٤٠٠٤ IRCICA FAY

ﻋﺎﻟِﻢ ﻗﻬﺮﻣﺎن*

اﻟﻘﺪس ﻓﻲ اﻷدب اﻟﺘﺮﻛﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ
اﻟﻘﺪﻳﻢ واﻟﺤﺪﻳﺚ

ذكــر اســم القــدس موغــل فــي القــدم ،وأقــدم مــا وجــد عــن القــدس يعــود لوثائــق عــدة فــي القرنيــن الثامــن عشــر
والتاســع عشــر قبــل الميــلاد .واســم »القــدس« اســم أطلقــه المســلمون ويعنــي »البركــة والمبــارك« .ولــم يــرد ذكــر
اســم القــدس فــي القـرآن الكريــم ،ولكــن ذكــر المســجد الأقصــى الموجــود فــي القــدس فــي ســورة الإ سـراء )(١/١٧
يضــا فــي القــدس ،والتــي تشــير
بمــا فــي ذلــك قبــة الصخــرة ،و«الأرض المقدســة« )المائــدة  ،(٢١/٥والتــي تقــع أ ً
١
إلــى الأراضــي الفلســطينية بشــكلٍ عــام ،والتــي تضـ ُّم القــدس بيــن جنباتهــا.

 -١اﻟﻘﺪس ﰲ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻘﺪميﺔ اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ واﻟﺸﻌﺮ

يذكــر محمــد بيــري داده المانيســي فــي ديوانــه المكتــوب ،وفــي إيمــا ٍء منــه إلــى بدايــة الآيــة الأولــى مــن ســورة
الإ س ـراء أن الســر فــي قولــه تعالــى:
»ﶨﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﴎﻯ «...ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺳﻴﺠﻌﻞ
٢
ﻛﻞ ﺍﻟﻘﻠﻮﺏ ﻣﻨﺘﺸﻴﺔ ﻣﺬﻫﻮﻟﺔ ﻟﺪﻯ ﻓﻪ.
مقدســا ومبــاركًا للمســلمين بالإ ضافــة لكونهــا موطــن الأنبيــاء
مــن أعظــم الممي ـزات التــي تجعــل القــدس مكا ًنــا ً
يضــا مســرى ومع ـراج النبــي محمــد
الســابقين ومقاماتهــم ،هــو حقيقــة أنهــا كانــت القبلــة الأولــى لهــم ســابقًا ،وهــي أ ً
صلَّــى اللَّــه عليــه وســلم حيــث كانــت ومــا زالــت معجزتــه شــاهد ًة فيهــا.
إن مصطلــح »القــدس« المســتخدم مــع هــذه المعانــي فــي أدبنــا الكلاســيكي أكثــر مــا يوجــد فــي القصائــد وخاصــة مــا
يســتخدم هــذا المعنــى فــي القصائــد الغزليــة كمــا وقــد ظهــر فــي دواويــن الشــعر والنثــر المتنوعــة.
وقد كتب السيد »خيالي« في قصيدة:
ﻣﻧﻚ ﻣﻜﺔ ﻭﻗﺒﻠﱵ ﺍﻟﻘﺪﺱ
٣
ﻭﺟﻪ ﺍﻭﻡ ﻭﻣﻠﻚ ﺍﻹﻓﺮﱋ
ويقــول الشــاعر أن بيــت المحبوبــة ينتهــي إليــه كل طريــقٍ ُيســلك حتــى بــات كالقبلــة )فــي القــدس( ،كذلــك
الســلطان ســليمان القانونــي يقــول:
د .عالِم قهرمان ،مركز الأبحاث الإ سلامية )/(İSAMالهيئة العلمية للموسوعة الإ سلامية لوقف الديانة التركي،
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٢١٠

ﺣﺎﺟﺒﺎﻙ ﺍﳌﺴﺠﺪ ﺍﻷﻗﴡ ﻭﻭﻚ ﺍﻟﻜﻌﺒﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ
ويعنــي أن حاجبــي المحبــوب إنمــا هــي مح ـراب العشــق )قبلتــه( ،وفــي ذلــك كنايــة بذكــره للمســجد الأقصــى
)والقــدس( و إيمــاءٌ لكونــه أول القبلتيــن .الأدب الــذي تشــكل وتبلــور مــع معجــزة المعـراج أدب غنـ ٌـي جـدًا وملــيءٌ بالخيــال،
ـجا مــن ال ُكتَّــاب .بصــرف النظــر عن
والكثيــر ممــا تــردد ذكــره عنــه لاح ًقــا فــي الأدب التركــي ليــس إلا تأل ًيــا علــى الســيرة ونسـ ً
الكتــب المســتقلة مــن الأعمــال مثــل كتــب الســيرة ،الموالــد والمعجـزات النبويــة ،فقــد َخصصــت بعــض الأعمــال كما في
»المحمديــة« و«غريــب نعمــي« أقســا ًما خاصــة ضمنهــا تتحــدث عــن معجــزة المعـراج .وتــدرج الأمــر فــي الحديــث عنــه
ليشــمل أقســا ًما أخــرى ضمنتهــا فــي أعمالهــا؛ فقــد بــات مــن العــادات والتقاليــد أن تتضمــن القصائــد حدي ًثــا يصفــه ،وباتت
دب جديــد متنــوع كُنـ َّـي بــالأدب المعراجــي ،وأصبــح
الدواويــن والنصــوص زاخــر ًة بأحاديثــه ،ومــع مــرور الوقــت ،تشــكل أ ٌ
مــن الآداب الغنيــة المطروقــة ،وبــات عمــل »غريــب نعمــي« غن ًيــا بــكل مــا يتعلــق بالمعـراج.
يضــا مكانهــا فــي شــعرنا
شــغلت بعــض الأحــداث والوقائــع المتعلقــة بالقــدس بمــا فــي ذلــك معجــزة المع ـراج أ ً
الكلاســيكي .وأحــد تلــك الأحــداث الهامــة هــو عندمــا أ َّم رســول اللــه صلَّــى اللَّــه عليــه وســلم الأنبيــاء الآخريــن
جمي ًعــا وصلــى بهم.حتــى إنــه يقــال:
ﻟﻘﺪ ﴫﺕ ﻣﻘﺘﺪﻯ ﳋﻠﻖ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺃﲨﻊ ﻳﺎ ﷴ
ﺍﻟﺬﻱ ﺃﴎﻱ ﺑﻪ ﻟﻠﻘﺪﺱ ﻭﷹ ﲠﻢ
وقــد طلــب ســيدنا عمــر مــن بــلال الحبشــي الــذي كان مــن بيــن المشــاركين فــي حملتــه أثنــاء فتــح القــدس
) (٦٣٨أن يــؤ ّذن بالنــاس ،وأ ّذن ســيدنا بــلال للصــلاة فــي المســجد الأقصــى وكانــت تلــك اللحظــات مــن المواقــف
التــي خلــد ذكرهــا الشــعراء .لأن ســيدنا بــلال الــذي كان قــد امتنــع عــن النــداء بــالأذان مــن بعــد وفــاة الرســول محمــد
صلَّــى اللَّــه عليــه وســلم قــد رفعــه الآن وعــاد إليــه؛ بنــا ًء علــى طلــب ســيدنا عمــر فــي القــدس المباركــة ،فأضفــى علــى
هــذا الأذان الــذي يرفــع فــي المســجد الأقصــى طابع ـاً ممي ـ ًزا .حتــى أن »فضولــي« اســتخدم حادثــة الأذان الــذي
رفعــه بــلال فــي القــدس مشــي ًرا إليــه فــي أحــد أبياتــه قائـ ًلا:
ﻃﺎﻋﺘﻚ ﻟﺪﯮ ﷴ ﺇﻋﻼﻣﻚ ﺍﳋﻠﻖ
ﻟﻴﻜﻦ ﻗﺪﻭﺗﻚ ﺑﻼﻝ ﰲ ﻃﺎﻋﺘﻪ ﰲ ﺍﳌﺴﺠﺪ ﺍﻷﻗﴡ
بالإ ضافــة إلــى اســتخدام مثــل هــذه الاســتعارات والكنايــات ،كانــت القــدس ومحيطهــا موضــوع حديــث الشــعراء
والأدبــاء فــي أعمالهــم الأدبيــة الشــعرية المنظومــة منهــا أو النثرية.ومــن أســباب ســفر هــؤلاء الأشــخاص إلــى القــدس
هــو أن المدينــة كانــت منــذ القــدم مم ـ ًرا للحجــاج ومنــز ًلا فــي الطريــق لهــم ،وليســت القــدس مم ـ ًرا لجميــع طــرق
الحــج ،ولكــن الحجــاج كانـوا يمــرون بالقــدس للزيــارة والــورد ومــن ثــم يكملــون طريقهــم» .مــا بيــن الشــام والقــدس
تســع منــازل وأماكــن .ولكــن حافــلات رحــلات الشــام لا تذهــب إلــى القــدس ولا تمــر بتلــك المنــازل ،ولكــن كان
يلاحــظ كمــا هــو الأمــر مــع مــن هــم مــن أمثــال »أحمــد الفقيــه والنابــي وأوليــا جلبــي« مــن توجــه مــن بعــض الحجــاج
لذلــك الطريــق لزيــارة المســجد الأقصــى«.
ثامــن هــذه المنــازل التســع هــي القــدس ،وتاســعها هــو خليــل الرحمــن )الخليــل( .قبــل الوصــول إلــى القــدس،
يمكــن للمســافرين الإ قامــة فــي قريتــي »البيــار« و«النافــورة« ،واللتيــن تبعــدان عــن المدينــة مــا يقــارب الســاعات الثــلاث.
والقــدس مدينــة كبيــرة واســعة محاطــة بالحدائــق الغنّــاء ،وللمدينــة ســت بوابــات وخمــس حمامــات وســوق كبيــر .كمــا
يأتــي المســجد الأقصــى فــي المقدمــة عنــد الحجــاج القادميــن لزيارتــه فهــو المــكان الأكثــر أهميــة .أمــا خــارج المدينــة
فهنــاك العديــد مــن الأماكــن للزيــارة مثــل »نهــر الســلوى« ،ومقامــات الأنبيــاء .وفــي الوجهــة التاســعة »خليــل الرحمــن«
يــزور الحجــاج علــى وجــه الخصــوص مقــام ســيدنا إبراهيــم عليــه الســلام .وعلــى بعــد ســاعتين مــن القــدس توجــد قريــة
»بيــت اللــه« والتــي ُيعتقــد أن المســيح عيســى عليــه الســلام قــد قبــض عليــه فــي كنيســتها .يوجــد فــي الخــارج صهريــج
البازيليــك الــذي بنــاه القانونــي والقلعــة التــي بناهــا أحمــد الأول .كمــا وفــي خليــل الرحمــن حمــام شــعبي ،ويوجــد مســجد
الســلام.
دفــن فيــه ســيدنا ابراهيــم وزوجتــه ،وكذلــك نبـ ُّـي اللــه إســحاق ومعــه زوجتــه ،ونبـ ُّـي اللــه يوســف عليهــم جمي ًعــا ّ
وتحــت المســجد هنالــك مغــارة يعتقــد أن فيهــا مقــام ســيدنا إســحاق وأنــه دفــن بداخلهــا«.
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مــن أقــدم كتــب الأســفار والرحــلات المذكــور فيهــا اســم القــدس هــي فــي كتــاب أحمــد فقيــه )كتــاب أوصــاف المســاجد
الشـريفة وفضائــل مكــة والمدينــة والقــدس( ،وقــد نُشــر العمــل جن ًبــا إلــى جنــب مــع مراجعة حســيبي مــازي أوغلو له فــي البداية.
هــذا العمــل الــذي ينتمــي إلــى القــرن التاســع عشــر هــو مــن نــوع الشــعر المثنــوي ) وهــو الــذي تتســاوى فيــه
قوافــي كل بيــت( ويبلــغ إجمالــي عــدد الأبيــات فيــه  ٣٩٠بي ًتــا ٣٠٣-١٨٩ ،مــن الأبيــات التــي تصــف مكــة المكرمــة
ـث عــن القــدس ومــا حولهــا ،بالإ ضافــة إلــى ذلــك نــال مــدح القــدس مــا نصيبــه
والمدينــة يتخللهــم وصــف وأحاديـ ٌ
حوالــي  ،٣٩٠-٣٤٠مــن الأبيــات التــي أشــادت بهــا.
ﺍﻟﻘﺪﺱ ﺍﳌﺒﺎﺭﻛﺔ ﺃﺭﺽ ﲺﻴﺒﺔ
ﺻﻨﻌﻬﺎ ﺍﳋﺎﻟﻖ ﺗﻌﺎﱃ ﻭﺗﺒﺎﺭﻙ
ويذكــر الشــاعر فــي المقاطــع التاليــة أنــه مكــث فــي القــدس شــهرين ،علــى الرغــم مــن أن الحجــاج الآخريــن قــد غــادروا
متابعيــن طريقهــم .ويســرد »أحمــد الفقيــه« فــي أبياتــه التفاصيــل الدقيقــة تبا ًعــا لقبــة الصخــرة وفــي مــا يلي مثالان عــن ذلك:
ﺇﳖﺎ ﲦﺎ ﺃﺿﻼﻉ ﺯﻭﺍﻳﺎ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻘﺒﺔ.
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﻨﻮﻥ ﻫﻮ ﺟﺒﻞ ﻃﻮﺭ
ﺑﺰﺟﺎﺝ ﻣﺘﻨﺎ ﻣﺰﻑ ﻣﻠﻮﻥ
ﻭﻧﻮﺍﻓﺬ ﻓﺴﻴﻔﺴﺎﺋﻴﺔ
ﺃﲫﺎﺭ ﺍﻟﻘﺒﺔ ﺭﺧﺎﻣﻴﺔ ﲫﺮ
ﺗﺒﻌﺚ ﻓﻴﻚ ﺍﻟﺸﻌﻮﺭ ﺑﺎﳉﻼﻟﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻨ ﺇﻟﻴﻬﺎ
ﺃﭿﺪﺓ ﺧﴐﺍﺀ ﲪﺮﺍﺀ ﺭﺧﺎﻣﻴﺔ
ﻭﰲ ﻣﻨﺘﺼﻔﻬﺎ ﺗﱰﺑﻊ ﺍﻟﺮﺓ
وابتدا ًء من البيت  .٢٣٥يبدأ وصفه وذكره لخليل الرحمن قائ ًلا:
ﺩﻋﻮﻧﺎ ﻧﻮﺍﺟﻪ ﻗﱪ ﺧﻠﻴﻞ ﺍﷲ ﻭﳕﺴﺢ ﻭﺟﻮﻫﻨﺎ ﺑﱰﺍﺑﻪ
ﻭﻧﻌﴒ ﺃﺭﻭﺍﺣﻨﺎ ﻓﺪﺍﺀ ﻟﻚ ﻳﺎ ﺧﻠﻴﻞ ﺍﷲ
يصــف الشــاعر مقــام خليــل اللــه بالتفصيــل الدقيــق فمــن المفــرش الــذي علــى تابوتــه ،إلــى الشــمعدانين فــي أعلــى
١١
مقامــه ،وصــو ًلا إلــى ضريــح النبــي إســحاق ويعقــوب ويوســف فــي الجـوار.
توجــد فــي صفحــات مــن أســفار زيــارة أوليــا جلبــي إلــى القــدس فــي المجلــد التاســع مــن كتابــه ،حيــث يبــدأ
جلبــي حديثــه بتوضيــح فكــرة أن القــدس هــي جــزء مــن جغرافيــة ومناســك الحــج ،وأنهــا كانــت قبلــة بنــي آدم قبــل
الطوفــان وبعــده» .وبعدهــا جــاء الأمــر الحــق بالهجــرة مــن مكــة المكرمــة إلــى المدينــة المنــورة وقــد أقــام رســول اللــه
صلَّــى اللَّــه عليــه وســلم فــي المدينــة المنــورة حوالــي العشــر أع ـوام صلــى منهــم مــا يقــارب الســنة ونصــف باتجــاه
المســجد الأقصــى ،حيــث نــزل جبريــل عليــه الســلام علــى رســولنا الكريــم بآيـ ٍ
ـات مــن ســورة البقــرة) :قــد نــرى تقلــب
وجهــك فــي الســماء فلنولينــك قبلــة ترضاهــا فــول وجهــك شــطر المســجد الح ـرام وحيثمــا كنتــم فول ـوا وجوهكــم
١٢
شــطره (..وبذلــك تحولــت القبلــة شــطر البيــت الح ـرام فــي مكــة المكرمــة«.
كمــا وذكــر فــي جــزء رائــع آخــر ملفــت فــي كتــاب »ســياحة نامــه« الــذي ألّفــه الرحالــة أوليــا جلبــي وهــو الجــزء
الــذي وصــف فيــه زيــارة الســلطان ســليم الأول إلــى القــدس عــام  ٩٢٢هـــ ) .(١٥١٦وكيــف ســلّمت مفاتيــح
المدينــة إلــى الســلطان ســليم مــن قبــل »علمــاء المدينــة وشــيوخها الصالحيــن« الذيــن خرج ـوا لمقابلتــه ،وبذلــك
كان فتــح المدينــة ميس ـ ًرا ســه ًلا ،ويذكــر أوليــا جلبــي أن الســلطان ســليم قــال عندهــا» :الحمــد للَّــه ،أصبحــت
١٣
صاحــب القبلــة الأولــى«.
Ahmed Fakih, Kitâbu Evsâf-ı Mesâcidi’ş-Şerife, Yayımlayan: Prof. Dr. Hasibe Mazıoğlu, (Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları), 1974),
33-40, 42-45.
12
Evliya Çelebi Seyahatnamesi, Prep.: Seyit Ali Kahraman, Yücel Dağlı, Robert Dankoff, (İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2011), 2 :230.
13
Evliya Çelebi Seyahatnamesi, 2:230.
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وكان العمــل الأدبــي للنابــي »تحفــة الحرميــن« والــذي اكتمــل عــام  ،١٧١٢عبــار ًة عــن عمــل مكتــوب بمزيــج متداخــلٍ مــا
بيــن الشــعر والنثــر ،وعلــى الرغــم أن إقامــة النابــي فــي القــدس لم تتجــاوز الأيام الثلاثة ،إلا أن الصفحات التي ســطرها وخصصها
١٤
للحديــث عــن تلــك المدينة طويلة جـدًا.
وفــي القــرن الســابع عشــر فيمــا كتبــه »حفظــي« فــي عملــه النثــري عــن المدينة والمســمى )مـرآة القــدس( ،قــدم العديد من
المعلومــات عــن القــدس ،كمــا كان للقصــص والروايــات والأحاديــث نصيــب لــدى المؤلــف أثــرى بهــا كتابــه.

كان »حفظي« قد جاء إلى القدس بهدف طلب العلم لا لزيارة المدينة والاطلاع عليها:
» ...اعلــم أن هــذا المســكين الحقيــر الفقيــر قــد جــاور القــدس فــي عــام ألــف وواحــد وخمســين ]١٦٤١م[ ،فــي القــدس
مجــاو ًرا وزائـ ًرا لقبــور الأنبيــاء والصالحيــن ونتيجــة لذلــك ألـ َّم »حفظــي« بحصيلــة واســعة مــن العلــم فــي علــوم الدنيــا والآخــرة.
ســتة وســتون ورقــة ،اثنــا عشــر قسـ ًما وسـ ًتا وعشـرين فصـ ًلا هــي نتــاج عمــل المؤلــف .ركــز فيهــا بــد ًلا عــن تصويــر الأماكــن
فــي القــدس بالتركيــز فــي الارتبــاط الدينــي للمدينــة .وبصــرف النظــر عــن القــدس بيــن المــدن فـإن الجــزء الأطــول فــي مؤلفــه
مــن بيــن مــا ذكــر فيهــا مــن أســماء مــدن وأماكــن كدمشــق ،ومصــر ،وجبــل الجــودي ،ونهــر الف ـرات ،وأنطاكيــا ،وأدرنــة،
والقســطنطينية ،جــاء الحديــث عــن المعـراج فــي البدايــة كأطولهــا .وبعــد ســرد الكاتــب لــكل الأحــداث والأعمــال التاريخيــة
المتعلقــة بالقــدس واحــدة تلــو الأخــرى .يتجلــى لنــا منهــا قدســية المدينــة وعظمتهــا وجلالهــا .بالإ ضافــة إلــى ذلــك يذكــر
»حفظــي« أنــه وعلــى الرغــم مــن وجــود العديــد والعديــد مــن المؤلفــات المتعلقــة بالقــدس باللغــة العربيــة ،فــلا وجــود لمؤلفــات
١٥
بالتركيــة ولذلــك فقــد بــدأ بكتابــة هــذا العمــل.
ولمــدة عــام منــذ قدومــه للمدينــة مــع أواخــر عــام  ،١٦٢٢قــام بجمــع الدواويــن جن ًبــا إلــى جنــب مع كونه قاض ًيــا في القدس
آنــذاك وهــو الشــيخ العلامــة لقــب »بالســيد« و«الشــيخ« جمعهــا أعمالــه كلهــا فــي ديـوان مكتــوب ،توجــد به قصيدة مقدســية
بحتــة وغزليتــان .وفــي إحــدى تلــك القصائــد يقول:
»�ﻝ ﺗﺴﺎﻗﻂ ﻑ ﺍﻟﺜﻠﺞ  ﺍﻟﻘﺪﺱ ،ﻭﺍﻷ�ﺎﺭ ﻣﻔﺔ ﺑﻮﺷﺎﺣﻬﺎ ﺍﻷﺑﻴﺾ ،ﳬﺮﻡ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻟﻠﵑ«
وفيها كناي ٌة وتشبي ٌه لها بالكعبة.

١٦

ﻣﻨﻈﺮ ﻟﻸﻗﴡ اﻟﴩﻳﻒ ﻣﻠﺘﺤﻔﺎً ﺑﻮﺷﺎح أﺑﻴﺾ رﻗﻴﻖ ﻣﻦ اﻟﺜﻠﺞ.

Menderes Coşkun, Nâbî’nin Tuhfetü’l-Harameyni, (Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları, 2002), 219-232.
Bilge Karga, “XVII. Yüzyıla Ait Bir Seyahatnâme: ‘Mir’âtü’l-Kuds”, Mine Mengi Adına Türkoloji Sempozyumu Bildirileri 20-22 Ekim
2011, (Adana: Çukurova Üniversitesi Yayınları, 2012), 137-144.
16
Mustafa Öztürk, “Türk Edebiyatında Kudüs Teması”, Beytülmakdis Araştırmaları Dergisi Journal of Islamicjerusalem Studies,
(Beytülmakdis Çalışmaları Vakfı Yayınları: 2017), 17:2, 48-49. Yazımızın “Klasik Şiir ve Metinlerde Kudüs” bölümünü hazırlarken
Mustafa Öztürk’ün bu makalesi yol gösterici oldu.
14
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 .٢اﻟﻘﺪس ﰲ ﺑﻌﺾ ﻛﺘﺐ اﳌﺬﻛﺮات ﰲ ﺑﺪاﻳﺎت اﻟﻘﺮن اﻟﻌﴩﻳﻦ
لقــد اطلعنــا إلــى الآن علــى أولئــك الذيــن ضمنـوا القــدس فــي أشــعارهم ،وعلــى آخريــن مــن الحجيــج الذيــن مــروا بالقــدس
وســكنوا بيــن كنفاتهــا متحدثيــن عنهــا فــي كتبهــم ،أو غيرهــم ممــن مــر طريــق طلبهــم للعلــم بالقــدس وتركــت آثارهــا فــي
أعمالهــم .ومــع نهايــة القــرن التاســع عشــر وبدايــة القــرن العشـرين أدرجــت الكتــب التي كتبهــا الإ دارييون والمســؤولون من ضمن
الكتــب الأدبيــة التــي تتحــدث عــن تاريــخ القــدس .مــن خــلال التمعــن بالتفكيــر فــي كــون تلك الفترة هــي فترة انحــلال وانهيار
الإ مبراطوريــة العثمانيــة نجــد أن الأحــداث والمذكـرات العائــدة علــى تلــك المــدة مــن الزمــن قــد اكتســبت مع ًنــا مختل ًفــا.
ولا شــك أن أول كتــاب يتبــادر إلــى الذهــن لا بــد أن يكــون كتــاب )جبــل الزيتــون( لفالــح رفقــي والــذي كان جند ًيــا فــي
تلــك المنطقــة .أســس علــي أكــرم بــن نامــق كمــال نظا ًمــا إدار ًيــا فــي القــدس خــلال بضع ســنوات قبــل الإ صلاحات الدســتورية
الثانيــة فــي ) (١٩٠٨مباشــرة .ومــع أن ذكريــات علــي أكــرم لا تتجــاوز المقتطفــات المتناثــرة ،نســب ًة لمدة بقائه فــي القدس والتي
لــم تتجــاوز الســنة ،إلا أن ابنتــه ســلمى ومــع بدايــات الســنة  ١٩٣٠كانــت قــد كرســت جــز ًءا مه ًمــا مــن كتاباتها فــي أمريكا عن
ذكرياتهــا وأسـرتها فــي القــدس باللغــة الإ نجليزيــة .ســلمى تلــك الطفلــة الصغيــرة التي لم تتجــاوز في تلــك الأيام عامها الســادس
١٧
تجدهــا تســرد ذكرياتهــا المتنوعــة التــي لابــد أنها اســتعانت بوالدهــا ومذكراته لإ تمامهــا.
ـائحا عــام  ١٩١٣ولمــدة ثلاثــة أشــه ٍر مكــث فيهــا مراق ًبــا ومقي ًمــا،
أمــا عــن الصحفــي يوســف أكتشــورا الــذي زار القــدس سـ ً
مرسـ ًلا انطباعاتــه وتقيماتــه ومشــاهداته ضمــن رســائل بريديــة ،والتــي جمعــت لاح ًقــا فــي كتــاب .وكذلــك حســين واصــف،
١٨
الــذي قــام برحلــة إلــى ســوريا وفلســطين عــام  ،١٩١٣فقــد خصــص جــز ًءا مــن مذكراتــه تحــدث فيــه عــن القــدس.
لذا دعونا نتوقف عند هذه المذكرات الباقية كل منها على حدة.

» ١-٢متﺮد ﻋﲆ اﻟﺤﺠﺎب«
كرســت ســلمى فــي مذكراتهــا »تمــرد علــى الحجــاب« التــي ترجمــت مــن الإ نجليزيــة إلــى التركية فصـ ًلا عن القــدس وعن
رحلتهــا إليهــا بصحبــة أسـرتها ووالدهــا الــذي كان قــد تــم تعيينــه كحاكــم متصــرف فــي ذاك الوقــت ،بعــد وصولهــم إلــى يافــا
مــن إســطنبول عــن طريــق البحــر ،اســتقلوا قطــا ًرا ضي ًقــا تمتــد ســكته مــن يافــا إلــى القدس .واجتمع حشــد بالمحطة لاســتقبال
الحاكــم المتصــرف الجديد:

»وبعــد عــدة ســاعات دخــل القطــار إلــى القــدس ،مدينــة مليئــة بالمنــازل الملتفــة ،محاطــة بتــلال أرجوانيــة يغمرهــا اليـأس،
تجمــع حشـ ٌد كبيـ ٌر علــى رصيــف المحطــة ،مصطفيــن فــي طابــور أنيــق مــن الجنــود لموظفــي الخدمــة المدنيــة والمســؤولين
والمأموريــن ،وكذلــك ممثلــي البعثــات الأجنبيــة بزيهــم الرســمي ووفــد مــن الكهنــة ،كلهــم قــد اجتمعـوا علــى المنصــة .كان
أولئــك الكهنــة رجــا ًلا محترميــن بأزيائهــم الأرجوانيــة الحريريــة .وعلى مســافة بعيدة ،كان حشــد مــن الناس يراقبوننــا ) ،(...ركبنا
الســيارات وذهبنــا إلــى مبنــى حكومــي ذي هيــكل حجــري«.
ومــع بدايــة الأيــام الأولــى وجــدت زوجــة علــي أكــرم -التــي كانــت اعتــادت حيــاة إســطنبول -أنهــا قــد ضاقــت
ذر ًعــا بالقــدس ووجوههــا الغريبــة ،والتعــب الــذي رافــق الســفر إليهــا ،أمــا الأب فقــد كان مشــغو ًلا تما ًمــا بالقيــام بــدوره
فــي التوفيــق وحــل المشــاكل والصراعــات التــي كانــت قائم ـ ًة مــا بيــن الطوائــف المســيحية المتنازعــة ،مــن أحقــا ٍد
وكــر ٍه وغيــر ٍة والكثيــر غيرهــا مــن الخلافــات ..وقــد كان يحلــم بالقضــاء عليهــا تما ًمــا .فــي مذكراتهــا تذكــر أن أكبــر
وأهــم ثــلاث تحديــات كانــت تعيــق ذاك الحلــم هــو كــون القــدس منطقــة متناز ًعــا عليهــا بيــن ثــلاث ديانـ ٍ
ـات كبــرى
أساســية ،وكونهــا مدينــة تمــلأ جنباتهــا القــذارة ويغمرهــا الغبــار والت ـراب بســحابه.
فــي القــدس كل طائفــة تريــد التمكيــن لدينهــا فــي المدينــة والســيطرة عليهــا والتفــوق علــى غيرهــا ،إحــدى هــذه الطوائــف
الســاعية للهيمنــة هــي الأرثوذكســية الروســية .حيــث تعيــش أســرة ســلمى أكــرم بالقــرب مــن مبنــى كبيــر لهــذه الجماعــة يدعــى
موســكو ،يطــل علــى بــرج الســاعة وحدائــق جميلـ ٍة غنــاء:
»فــي القــدس عــاش الــروس المقدســيون ،وكان الحجــاج الــروس يأتــون إلــى هنــا فــي مجموعــات .كنــت أراهــم
وافديــن يأتــون مــن الصبــاح إلــى المســاء .وكنــا نســمع تراتيلهــم وغنائهــم مــع بــزوغ الفجــر .رجــا ًلا ونســا ًء غن ـوا م ًعــا
ترانيــم روســية رائعــة الجمــال«.
مــن أول المشــاكل التــي افتعلــت مــن قبــل الحجــاج كانــت عندمــا دخــل أحدهــم بيت لحم تحت جنح الليــل ،وفي وقت
متأخـ ٍر منــه وفــي حالــة مــن التأثــر والوجــد المفتعــل ألقــى بنفســه علــى النجمــة الذهبيــة؛ فــي المكان الــذي يعتقد بولادة ســيدنا
مندســا ما بيــن الحجيج،
عيســى عليــه الســلام فيــه .وبقــي ممـدًا هنــاك ولــم يبــرح لمــدة طويلــة ،حتــى نهض بعــد فترة واختفى ً
وعندمــا اشــتبه الجنــود العثمانيــون المســؤولون عــن الأمــن بحالــة الرجــل واقتربـوا مــن النجــم وجــدوا أن جــز ًءا منــه قــد فُقــد .هــذا
الأمــر شــعل ٌة لحــرب بيــن الجماعــات المســيحية فــي القــدس وليــس بالحــدث العــادي ،إنــه حــدث قــد يشــعل الفتنــة ،يســفك
الدمــاء ويريقهــا ،بــل إنــه ســبب كاف ليشــيع المــوت فــي المدينــة! ولذلــك قــام الحاكــم المتصــرف )علــي أكــرم( بالذهــاب أولا
للقنصليــة الروســية ليتــم البحــث عــن هــذا الحــاج فــي جميــع أنحــاء القــدس ،واســتمر البحــث حتى تم العثــور عليه و إحضــاره،
إلا أنــه نفــى التهــم الموجهــة إليــه ..ورغــم كل التحقيقــات والتهديــد والترهيــب بالطــرد أصــر علــى إنــكاره ،وفــي النهاية وبســبب
الضغــط تحطمــت جســارته المزعومــة ولــم يبــق أمامــه خيــار آخــر غيــر إعــادة الجــزء المســروق .ويســرد الكتــاب هــذه الحادثــة
وغيرهــا مــن الحـوادث المشــابهة لهــا.
يضــا إلــى تلــك الســطور التــي وصفــت بهــا ســلمى أكــرم للحظــات اســتماعها لــلأذان وكيف جذبتها بينما
وتجــدر الإ شــارة أ ً
هــي وســط حشــود من المســيحيين فــي احتفالات ليلة عيــد الفصح:
»ثــم ،وســط هــذه الأصـوات المتدفقــة ،ارتفــع صــوت خافــت فــي البدايــة ،كمــا لو كان من عالــم آخر) .الله أكبــر ،الله أكبر(
انتشــلني هــذا الصــوت مــن القــاع بطريقــة جنونيــة ،كالــذي يســحب مــن دوامة كانــت تجذبه للحضيض .رفعت نظــري للأعلى
ورأيت مئذنة مســجد صغير ممشــوقة تمتد بشــوق إلى الســماء .وعلى شــرفتها المنقوشــة المزخرفة رأيت المؤذن ذا الثياب الداكنة
ويــداه علــى رأســه وهــو يدعــو المؤمنيــن للصــلاة .كان صوتــه الآن يرتفــع بقــوة وعلــو أكثر في الســماء) .اللــه أكبر ،اللــه أكبر(.
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 ١٧علي أكرم ،في رسالته إلى شاذية بيرين بتاريخ  ١٤فبراير  ،١٩٣٠وخلال حديثه عن ابنته سلمى أكرم ،تحدث عن مؤتمراتها وأعمالها في أمريكا ،وذكر أن ابنته كتبت عملاً ،وقد تم قبول
هذا العمل من قبل ناشر وحتى تم الدفع لها مقد ًما .العمل المذكور أعلاه هو ذكريات سلمى أكرم ،مترجمة إلى التركية تحت عنوان تمرد المحجبات )اسطنبول  .(١٩٩٨لكن والدها علي
أكرم قد يكون من يقف وراء نجاحات ابنته في أمريكا” :لماذا أنكر أنني عام ٌل أساسي ،وربما الأول في نجاح ابنتي؟ لكن هل هذه مهمة سهلة؟ انظروا ما أرسلته إلى سلمى من قانون الأولين
]ديسمبر  [١٩٢٩منذ الخامس عشر وحتى اليوم لكم قد ارسلت من أوراق وكتابات :الزواج في تركيا )الزيجات ،الأعراس ،إلخ( ] ٦٥صفحة[ وليالي رمضان في اسطنبول  ،٥٧درس )رواية(
 ،١٧السلطان إبراهيم المجنون  ،٢٨قصص )من التاريخ القديم(  ،٥٢حضرة محمد  ،٧٥حريم السلطان  ،٥٨عائلتنا )الجزء الأول من المعلومات عن أسلافنا وأجدادنا )» ٥٠رسائل إسراء
سزيك وشاذية بيرين إلى علي أكرم) ،أنقرة :منشورات الهجاء .٣٦٩-٣٦٨ ،(٢٠١٩
 ١٨محمد توفيق بيرن هو أحد المسؤولين في القدس ،وزوجته الرسامة ناجية نيال وقد نشرت مذكراتهم هما الاثنين .منذ عام  ١٨٩٠قد بدأوا بفتح صفحات جديدة أمامنا في حين أن
ٔيضا لذا نرى دو ًرا في كتابات النساء مع دفع المرأة إلى الأمام .وبذلك ظهرت لدينا
المسؤولين يهتمون أكثر بالمسائل السياسية والإ دارية .تلعب كتابات النساء في تشكيل منظور الأسرة ا ً
شخصيات ملفتة )كل الشكر لمحمد مرتضى أوزورن الذي أبلغني بذكريات توفيق وناجية بيران بفضله كنت على إطلاع(.

٢١٤
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يحــاول المؤلــف أن يفتــح أعيــن القــارئ ،بــد ًءا مــن حقيقــة أن الســفينة التــي انطلق على متنها تابعة لشــركة فرنســية ،وصو ًلا
للفــت انتباهنــا إلــى أن الفرنســيين كانـوا يســتعدون لأن يصبحـوا ورثــة العثمانييــن فــي ســوريا منــذ قــرن ،حيــث أن ســفين ًة فرنســي ًة
يضــا إلــى
تبحــر مــن إســطنبول إلــى بيــروت كل أســبوعين تقري ًبــا ،وكذلــك الع َّبــارات ال ّروســية والنمســاوية والبريطانيــة كانــت تأتــي أ ً
هــذه المنطقــة .مــن ناحيــة أخــرى بالــكاد كانــت الع َّبــارة التركيــة تقــدر على الإ بحــار والقدوم لمــر ٍة واحــد ٍة ك َّل شــهرين أو ثلاثة.
وهــذا الوضــع اســتمر إلــى مــا قبــل حــرب البلقــان! أمــا الآن فضاعــت هــذه الفرصــة» .أي وبعبــارة أخــرى فقــد بــات مــن يربــط
هــذه الولايــات المهمــة جـدًا بالعاصمــة والعــرش َمــن يأخــذ بريــد إســطنبول ويســتلمه؛ وبالتالــي مــن يوصــل أوامــر الحكومــة لهذه
٢٤
المقاطعــات والولايــات هــم أغـراب عنهــم وأجانــب«.
وكمــا وصلــت ســلمى أكــرم إلــى القــدس يصــل يوســف أكتشــورا إليهــا أيضــا بالقطــار ،القــدس التــي يبلــغ ارتفاعهــا ســتمئة
أو ســبعمئة متــر عــن يافــا يتحــدث عنهــا قائـ ًلا» :كان القطــار يتســلق مرتف ًعــا مــن منحــدرات الوديــان عنــد ســفح هــذه الجبــال،
متلو ًيــا مثــل ثعبــان كبيــر ،فــي بعــض الأحيــان عنــد قمــم الجبــال كانــت تتـراءى لنــا أحجــا ٌر كالجمــر الملتهــب المتناثــر مــا بيــن
بقايــا الرمــاد بألوانهــا المتباينــة؛ تلــك الأحجــار التــي كان مــن المفتــرض أن تكــون قريــة ...وأحيا ًنــا أخــرى كانت قبة بيضاء تتألق
متوجــة كومــة الحجــارة تلــك ،وهنــا قبــور بعــض الأنبيــاء القدمــاء ...شــمعون ،إليســع ،وذو الكفــل ..عليهم جمي ًعا الســلام...
منــذ دخولنــا للمنطقــة الجبليــة بــات عــدد النــاس الذيــن نقابلهــم علــى الطريق قليـ ًلا جدًا ،حتى الشــجر لم يعــد موجــو ًدا ،وكأن
٢٥
الحيــاة تــذوي وتنقــرض وكأنهــا انقلبــت لصخــرة محترقــة منتهيــة بــلا حيــاة«.
ويتحــدث المؤلــف عــن داخــل قلعــة القــدس بأنهــا »مدينــة شــرقية بالكامــل« ،شــارع ضيــق ومزدحــم ,قــذر وعــار» .إنهــا
ممتلئ ٌة بالكامل ،مزدحم ٌة للغاية ،لدرجة أنه من المســتحيل الســير دون الاصطدام بشــخص ما .امرأ ٌة بدوية ترتدي رقعة على
أنفهــا وتزيــن وجههــا نصــف الظاهــر بطــلاء أزرق هنــاك ،حمــار ،شـوالات طحيــن ،الشــيوخ بجببهــم الواســعةِ ،
الجمــال ،صبـ ٌـي
عربـ ٌـي صغيـ ٌر هنــا يحمــل علــى رأســه صينيـ ًة واســع ًة طويلـ ًة واض ًعــا فيهــا خبـ ًزا أصفــر دائر ًيا صغيـ ًرا… كانوا جمي ًعا متجمعين في
٢٦
ذات المــكان ،يدفعــون بعضهــم البعــض يصرخــون ويصرخــون ،يتدفقــون خــلال ك ِّل ذلــك الضيــق وتلــك القــذارة«.
وقــد اســتقر المؤلــف فــي فنــدق »الفرنســيين« ،كان مــا حــول الفنــدق مألو ًفــا لــه كبــلاده؛ لأن الفنــدق كان يطـ ُّل
علــى شــارع الروس.فحالمــا يغــادر بــاب الفنــدق يشــعر وكأنــه نــزل مــن الســفينة إلــى الرصيــف الكبيــر فــي قــازان،
حيــث توجــد متاجــر تبيــع الخيــار المخلــل فــي براميــل ســوداء ضخمــة والأســماك مجففــة فــي صناديــق عليهــا أحــرف
روســية والخبــز الأســمر الروســي الفريــد مــن نوعــه.
٢٧
هناك لا تسمع أي لغ ٍة أخرى غير الروسية في الشارع ،ولا يمكنك رؤية أي نقود غير النقود الروسية فيه.
زار اكتشــورا الأماكــن المقدســة هنــاك وصـو ًلا إلــى الحجــر المعلــق )الصخــرة المشــرفة بمســجد قبــة الصخــرة( مديـ ًرا وجهه
إلــى ســقف قبــة الصخــرة وجدرانهــا وأقواســها وأعمدتهــا ،ليخلــص إلــى أنــه لــم يــر قــط مكا ًنــا أكثــر جمــا ًلا مــن هذا المعبــد .يرد
إلــى عقلــك صــور مــن معبــد البارثيــون فــي أثينــا وأخــرى لآيــة صوفيا في إســطنبول »بأصالة البارثينون البســيط التفاصيــل ،وجلال
آيــا صوفيــا العظيــم ،يطغــى هنــا عليه الجمــال الغامض« .ويســرد ملاحظاته حول المســجد الأقصى:
المســجد الأقصــى هــو ضعــف أو ثلاثــة أضعــاف حجــم قبــة الصخــرة ،رباعـ ٌـي مســتطيل بداخلــه مســج ٌد فقــط .تقســم
الأعمــدة الســميكة والقصيــرة والثقيلــة هــذا الهيــكل المســتطيل إلــى ثلاثــة أقســام منفصلــة وف ًقــا لل ِقبلــة (...) .وعلــى ال ّرغم من
أنهــا لا تحمــل قبــة الصخــرة ،إلا أنهــا نابضــة بالحيــاة والجمــال والرقــة والروحانيــة .ومــن خــلال إضفــاء الزجــاج الملــون علــى
النوافــذ تلونــت الأضـواء الداخلــة منهــا وكســرت النمطيــة البيضــاء فــي الضــوء ،ليحــل دفـ ُـئ الألـوان مــكان شــحوب الأبيــض،
وعلــى الجــدران ومــا بيــن الأقـواس يتداخــل اللونــان الأخضر الغامق والذهبي في فسيفســائها معط ًيــا إياها إضــاء ًة خافت ًة لطيف ًة…
يضــا هــذا المــكان المقــدس قبـ ٌة ضخم ٌة مليئـ ٌة بالأسـرار .أما عن منبر المســجد ومحرابه فهو
وكمــا فــي »صخــرة اللــه« تغطــي أ ً
٢٨
يعتبــر مــن أفضــل الأعمــال الحرفيــة الإ ســلامية الخشــبية في القــرن الثاني عشــر«...
ويتحدث الكاتب عن إحدى صلوات الجمعة التي قد صلاها هناك وعن خطبة الجمعة فيها وكم قد أعجب بها.
يتســلق اكتشــورا جبــل الزيتــون صاعـدًا علــى خطــى الأنبيــاء الســابقين ،هذا الجبــل الذي يدعــوه العرب »بجبل الطــور« وهو
جبــل يرتفــع حوالــي ) ٨١٨م( عــن ســطح البحــر بمســافة أعلــى قليـ ًلا مــن القــدس التــي تعلــو ) ٧٩٠م( عــن البحــر .وفــي أعلــى
هــذه القمــة ومــن تلــك الإ طلالــة التــي تخترق الــروح:
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٢١٦

»تحــت قدميــك تجــد نهــر قــدرون ووادي يهوشــافاط/ملك يهــوذا… وعلــى أحــد جوانبهــا وفــي أعلــى أحــد جــدران القلعــة
الضخــم جـدًا يتربــع ميــدان الحــرم الشـريف وفــي الميــدان تطــل قبــة الصخــرة ذات اللــون الفيروزي ،والمســجد الأقصى الواســع،
والقبــاب الكبيــرة والصغيــرة المتناثــرة ،وأشــجار الزيتــون والجميــز تلتــف فــي دوائــر وحلقــات حــول المــكان ،وتمتــد أشــجار الســرو
٢٩
متطاولــة مصطفــة كشــمو ٍع ســوداء ثخينـ ٍة متراصــة ...هــذه الســاحة المهيبــة بــدت للناظر من بعيــد وكأنها لعبة ثمينة جـدًا«.
يحتــوي الكتــاب علــى نتائــج ملحوظـ ٍة وملفتـ ٍة حــول أهــداف وأنشــطة اليهود وفعالياتهم .ويستشــهد المؤلف -الذي اســتفاد
يضــا مــن كتــاب جاســتون ماســبيرو -حيــث ينقــل الأســطر التاليــة مــن قولــه» :لــم يحــدث غــزو اليهــود لــلأرض بحركات سـريع ٍة
أ ً
ٍ
وحــادة؛ بــل حــدث ذلــك ببــطء شــديد ،جــزءٌ يتبعــه آخــر .دخــل المهاجــرون اليهــود البــلاد علــى شــكل مجموعــات ،كرعــاة
ماشــي ٍة أو كعصابــات تقطــع الطــرق ،وبعــد أن تضاعفــت أعدادهــم بمــرور الســنوات شــرعوا فــي طــرد أو إخضــاع أصحــاب
٣٠
الأرض الأصليين لحكمهم«.
وقــد التقــى يوســف أكتشــورا هنــاك بروحــي الخالــدي ســليل فاتــح ســوريا القائــد المســلم خالــد بــن الوليــد ،وكان روحــي
الخالــدي الــذي كان يعرفــه يوســف ســابقًا مــن إســطنبول قــد أنهــى دراســته فــي مكتب-ملكيــة التعليمــي فــي إســطنبول ،ذلــك
بالإ ضافــة الــى مــا نهلــه مــن علــوم علمــاء المقــدس في الجانبين العربي والديني ،فكانت مجــالات تبادل الأحاديث والنقاشــات
بينهمــا فيمــا يخــص قضايــا القــدس وفلســطين غزيــرة وافــرة .مــن بيــن مــا كشــفه وتحــدث عنــه يوســف أكتشــورا فــي ذاك الموقع
برحلتــه هــذه التــي قــام بهــا عــام  ١٩١٣هــو وضــع البيروقراطيــة العثمانيــة وموظفــي الخدمة المدنيــة في المنطقة ،حيث انتقدهم
بشــدة ،مشــيراً إلــى أن معظمهــم »كســالىُ ،جهـ ٌل ،عجــزةٌ ،حمقــى ،أغبيــاء ،فاســقون ،وســكارى مخمــورون« .حتــى أنهــم
يــرون أنفســهم هنــا منفييــن وســجناء ،ويخططــون للعــودة إلــى إســطنبول أو إلــى إزميــر فــي أقــرب وقــت ممكــن ،بــل إن الأسـوأ
مــن ذلــك كلــه أن بعــض الإ دارييــن منهــم يعملــون مــع اليهــود الصهاينــة:
»وعلــى الرغــم مــن ذلــك فقــد اســتولى اليهــود الصهيانــة علــى الكثيــر مــن الأراضــي مــن أصحابها واغتصبوهــا من فلاحيها،
بمســاعدة مــن الحــكام المتصرفيــن ،والإ دارييــن والباشـوات الذيــن أعانوهــم مقابــل الذهب الأصفــر الرنان ،حتى إنــه يذكر ويوثق
أن أحــد الرجــال المقتدريــن والــذي كان وزيـ ًرا للشــؤون الداخليــة فــي حكومــة كامــل باشــا فــي عهــد حاكــم القــدس المتصــرف
جمــع مــا يصــل إلــى أربعمئــة ألــف روبــل فــي بضعــة أشــهر جـ ّراء كونــه سمســا ًرا للصهاينــة ،والكثيــر مــن النــاس يذكــرون الأمــر
٣١
فبــات موثو ًقــا علــى عهــدة الـراوي فعلــى قولــه) :المســؤولية علــى مــن قالهــا ،والإ ثــم علــى رقبــة مــن رواهــا(«.

 ٣-٢ذﻛﺮﻳﺎت اﻟﺤﺠﺎز )ﺟﻮﻻيت ﰲ ﺳﻮرﻳﺎ وﻓﻠﺴﻄني(
يتحــدث حســين وصــاف الــذي جــاء إلــى القــدس فــي نفــس العــام الــذي جــاء فيــه يوســف أكتشــورا ولكــن بعد ســتة أشــهر
يضــا هــذا الوصــول وهــذه الرحلــة بأســلوبه الفريــد
تقري ًبــا بالقطــار ذاتــه -حيــث كان قاد ًمــا ليبقــى بضعــة أيــام ،-يتحــدث واص ًفــا أ ً
قائـ ًلا» :لقــد كنــت عاز ًمــا علــى القــدوم للقــدس علــى الرغــم مــن ركــوب القطــار ،كان الســيد ميـرالاي حافــظ إلــى جانبــي،
وكانــت الطــرق جميلــة جـدًا .مررنــا عبــر بســاتين البرتقــال ،ورأيــت أثنــاء الرحلــة قطعا ًنــا مــن الحميــر العاريــة كانــت تفــر إلــى
الحقــول خو ًفــا مــن القطــار الهــادر خلفهــم .ملابــس أهــل القــدس المشــهورة كمــا فــي الصــورة ،ومــن ثــم تـراءى لي ســور القدس
مــن بعيــد ،كانــت رفــات قلبــي وخفقاتــه توحــي لــي بوصولــي إلــى مـ ٍ
س مبــارك.
ـكان مقــد ٍ
وصلنــا إلــى محطــة جميلــة ،ونزلنــا هنــاك قرابــة وقــت العصــر ،وأغلــب الظــن أن قاضــي القــدس رضــا نــوري الــذي كنــا قــد
صادفناه ســابقًا على الســفينة قد أرســل إلينا خادمه الخاص للمحطة فقد كان يبحث في الوجوه عن أوصافنا وعندما تطابقنا
٣٢
مــع بحثــه نظــر إلينــا قــال لنا »تفضلـوا سـأرافقكم من هنــا‘‘.
تحتــوي هــذه الســطور التــي كتبهــا حســين وصــاف على بعض الاختلافات عن الذكريــات الأخرى التي نقلناها بــادئ ذي
بــدء ،ويرجــع ذلــك بالأســاس إلــى أنــه وفــي روايــة حســين وصــاف كانــت عيونــه تبحــث فــي المدينــة عــن الجمــال ،وكمــا رأت
عينــاه ال ُحســن فـإن انعكاســات قلبــه وخفقاتــه قادتــه لمعرفــة أنــه مقبــل علــى مــكان مبــارك .وكمــا بإمكاننــا الاســتنباط مــن هــذه
الســطور فـإن هنالــك ميــز ًة أخــرى تعطــي حســين وصــاف الأفضليــة فــي التعبيــر عــن غيــره مــن الآخريــن ،ألا وهــي كــون وصــف
كتاباتــه عــن الســفر مترافقــة مــع البطاقــات البريديــة والصــور الفوتوغرافيــة العائــدة لتلــك الحقبــة والتــي كان يرفقهــا بهــا وتعكــس
ض القــدس ،قــد ذهــب علــى الفــور في
بعمــق ودقــة وصفــه وحديثــه .المؤلــف الــذي كان قــد حـ ّل ضي ًفــا علــى نــوري أفنــدي قــا ِ
اليــوم التالــي مــن وصولــه إلــى أماكــن الزيــارة:
Akçura, Mektuplarla Suriye-Filistin-Kudüs Seyahati ve Siyonizm Meselesi, 292.
30
Akçura, Mektuplarla Suriye-Filistin-Kudüs Seyahati ve Siyonizm Meselesi, 209.
31
Akçura, Mektuplarla Suriye-Filistin-Kudüs Seyahati ve Siyonizm Meselesi, 325.
32
Hüseyin Vassaf, Hicaz Hâtırası, (İstanbul: Kubbealtı Yayınları, 2011), s. 346.
29

٢١٧

اﻟﻘﺪس

المدينة التي تتوق إلى السلام

»الحــرم الشــريف واس ـ ٌع فســيح ،ومــن أهــم الأماكــن الموجــودة فيــه همــا صخــرة اللــه والمســجد الأقصــى ،وكمــا نــرى
فــي الصــور التاليــة فــي الرســمين الثانــي والثالــث فــي أماكــن وجــود القبــاب وحيــث توجــد صخــرة اللــه وكذلــك المســجد
الأقصــى فــي هــذا المــكان المبــارك.
بزينتــه وزخارفــه الملفتــة للعيــن والتــي لا مثيــل لهــا فــي العالــم ولا شــبيه ،وكمــا هــو معــروف لدينــا عــن أن رســول اللــه صلــى اللــه
عليــه وســلم فــي ليلــة الإ سـراء والمعـراج حيــث وكمــا يقــال قــد حطــت قــدم الرســول المباركــة فــي مــكان اختلفــت تســمياته )فمــن
البيــت المقــدس إلــى بيــت المقــدس أو صخــرة اللــه أو حتــى كمــا يدعــى بالحــرم الشـريف( وضــع الرســول الكريــم قدمــه الطاهــرة
لتمــس تلــك الصخــرة الصلبــة فتليــن الصخــرة بلينــه ويطبــع أثــر قدمــه المباركــة علــى ذلــك الجلمود ،ليقوم ســيدنا عمر من بعــد ذلك
ساســا«.
ببنــاء البنيــان متخـ ًـذا مــن موطــئ قدمه أ ً
يقــدم حســين واصــف الــذي زار كنيســة القيامــة لاح ًقــا وص ًفــا جذا ًبــا رائ ًعــا حولهــا فيقــول» :الكنيســة قديمــة جـدًا ،تــم تزييــن
الجــزء الداخلــي منهــا بالمرمــر الفسيفســائي وســقفها مزيــن بالذهــب ومرصـ ٌع كمــا فــي آيــا صوفيــا.
ـلاف ســابقًا مــا بيــن الطوائــف المســيحية علــى مع من ســيبقى مفتاح الكنيســة ،لينتج عــن ذلك قـرا ٌر بأن
كان هنالــك نـزا ٌع وخـ ٌ
ٍ
المســلمين ســيحتفظون بــه وســيظل معهــم ،داخلهــا مذهل وعظيم كمثــال مصغرٍعن زينتهــا وعظمتها«.

 ٤-٢ﺟﺒﻞ اﻟﺰﻳﺘﻮن
يذكــر فالــح رفقــي فــي مذكراتــه دار الضيافــة الألمانيــة التي كانت تســتخدم كمقر للجيــش الرابع خلال الحرب العالميــة الأولى،
فــي بســتان صنوبــر كبيــر علــى جبــل الزيتــون» ،إن كنتــم تبحثــون عــن غــرف نــو ٍم واســع ٍة بحمامــات خاصــة بهــا فعليكــم بالفنــدق
الألمانــي ،إذا اقتربتــم مــن طــرف الكنيســة ســتجده أشــبه بالديــر تطــوف الممرضات فيه وهن يعتمرن حجابهن ينقلــن أخبار المرضى
كعيــادة جوالــة ،يــا تــرى هــل يمكننــا تســمية هــذه القطعــة »بحانــة الحجيــج« بدل عن عيــادة المرضى كذلك يتســاءل مؤلفنــا .وهنا
يضــا اليــوم الــذي مثــل فيــه فــي حضــرة قائــد الجيــش جمال باشــا:
يصــف المؤلــف أ ً
»بــلا أدنــى ذرة غبــار ،لامـ ٌع ذو ســطو ٍة وبـأس ،الجميــع ضاب ًطــا وجند ًيــا علــى أطـراف أصابعهــم متأهبيــن ،ومــن وقــت لآخــر تمــر
الممرضــات عبــر الممــر الواســع المطــل علــى غــرف النــوم والمائــدة«.
أمــا عــن غرفــة جمــال باشــا» :غرفــة ضخمــة :تطــل جهتهــا اليســرى علــى نهــر الأردن والبحــر الميــت ،وعلــى يمينهــا القــدس،
وأمامهــا مبانــي وحدائــق روســية الصنــع تدعــى »موســكو« .مــا بيــن النافــذة المواجهــة لحدائــق موســكو ونافــذة الضفة يتشــكل مثلث
ثالثــه هــو جمــال باشــا الــذي كان قــد أعطانــا ظهــره قبــل أن ينظــر إلينــا وهــو منهمــك فــي التوقيــع علــى بعــض الأوراق أمامــه«.
و يحــدد لنــا فالــح رفقــي موقعــه الجغرافــي علــى النحــو التالــي» :أنــا على قمــة جبل الزيتــون ،أطالع بناظري البحــر الميت وجباله،
وأبعــد مــن ذلــك يتـراءى لــي البحــر الأحمــر بســاحله الأيســر حيــث الحجــاز واليمــن ،و إذا إلتفــت برأســي سـأجد أمــام ناظــري قبــاب
كنيســة القيامة ،هذه فلســطين هاهنا ،هناك ســوريا وتلك لبنان .على أحد أطرافي قناة السـويس تتربع ،وتمتد الصحاري الفارســية
حتــى خليــج البصــرة مــن طــرف آخــر! أنــا ابــن هــذه الإ مبراطوريــة العظيمــة« .وبينمــا يكتب فالح رفيقــي مذكراته عــن القدس ويحكي
لنــا أوضاعهــا فــي تلــك الفتــرة ،يتحــدث عــن كوننــا مجــرد عســاكر نحمــي تلــك الأراضــي حتــى حيــن ،ويقارن تلــك المهمة بحمل
المسلمين لأمانة مفتاح كنيسة القيامة.
»تعلمون أن كنيســة القيامة مقســمة ما بين الطوائف المســيحية في كل جز ٍء من داخلها ،وكل خدم ٍة في الكنيســة تنتمي إلى
جماعــة مــا مختلفــة ،ولكــن لــم يكــن بإمــكان هــذه الطوائــف والجماعــات تقاســم شــي ٍء واحــد ألا وهــو مفتــاح الكنيســة ،فالمفتــاح
يحتفــظ بــه أحــد العلمــاء كأمانــة ،تما ًمــا كمــا نحتفظ نحن بهــذه الأرض كلها كأمانة وكحــرس ..فالتجارة والثقافــة والزراعة والصناعة
وحتــى البنــاء ،كل شــيء هــو مملــوك للعــرب أو لــدول أخــرى… فقــط الجيــش كان لنــا ،حتــى إن صـ َّـح القــول ليــس الجيــش و إنمــا
أثـواب العســكر هــي مــا كانت ملكنا«.
وبالرجــوع إلــى إســطنبول ،يســتذكر الكاتــب الأماكــن والجنــود الأتـراك الذيــن بقـوا هنــاك ودافعوا عــن الوطــن وزادوا عنــه بأرواحهم،
فيمــا يعــود بالذكــرى لمــا يتعلــق بســقوط القــدس عندمــا ســرت جملــة »ســقطت القــدس!« مثــل أخبــار المــوت فــي المقــر ،لا بد لنا
نحــن أن نجهــز دموعنــا لبيــروت ودمشــق وحلــب القادميــن على الطريق منــذ الآن«.
كمــا كتــب المؤلــف الأســطر التاليــة مقارنــة مــا بيــن وضــع اليهــود والعــرب» :ســافرت عــدة مـرات إلــى فلســطين »اليهوديــة«
وتجولــت مــن يافــا وصـو ًلا إلــى القــدس ،المــدن والقــرى الجديــدة في فلســطين باتت قطع أثرية يهودية ،هذه ليســت فلســطين محدثة،
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بــل إنهــا فلســطين جديــدة تما ًمــا ومختلفــة ،فمــن يهــودي إنجليزي يرتدي بذلة ســهرة في الأمســيات الليلية قــد بات مختار القريــة ،إلى
فتيــات يهوديــات ألمانيــات بخــدود حمـراء يغنيــن أهازيجهــم فــي طريق عودتهم مــن الكروم ...والعرب المســلمون باتـوا خد ًما لهم فترى
العربــي اليــوم يعصــر العنب ليقدمه نبيـ ًـذا لذاك اليهودي الســمين«.

 .٣اﻟﻘﺪس ﰲ اﻷدب اﻟﺤﺪﻳﺚ
رضــا عثمانيــة فــي عــام ) (١٩١٧مــن أعظــم أحــداث القــرن الماضــي الجلــل بالنســبة
يعتبــر خــروج القــدس مــن كونهــا أ ً
للمســلمين ،أمــا ثانيهــا فيأتــي مــع قيــام دولــة إسـرائيل عــام  ،١٩٤٨التــي مــا فتــئ جرحهــا الدامــي ينــزف ويألمنــا حتــى الآن
مــع الحــروب والمذابــح والاضطهــاد والظلــم الــذي لا يتوقــف .و إذا أردنــا الحديــث عــن تطــور هــذا الوضــع ف ـإن الشــعر
التركــي مديــن بتوصيفــه لســيزي كارا كوتــش ،فينمــا كان اليهــود الصهاينــة يه ّمــون بإحـراق المســجد الأقصــى عــام ١٩٦٩
نشــرت فــي مجلــة القيامــة قصيدتهــا المســماة »أيهــا اليهــودي« :وفــي النهايــة قــد أحرقــت المســجد الأقصــى أيضــا أيهــا
اليهودي!..كمــا ح ّرقــت أرواح البشــرية جمعــاء لقــرون!..
هــذه القصيــدة التــي اســتهلت بحــدث صعــود رواد الفضــاء إلــى القمــر والــذي كان حد ًثــا جل ـ ًلا فــي ذاك الوقــت ،والتــي
تتحــدث عــن معـراج ســيدنا محمــد صلَّــى اللــه عليــه وســلم »بصعــود« ميتافيزيقــي ،وبجمــع الظنــون والاســتنتاجات حــول الأمــر
والافتراضــات ومقارنتهــا ببعضهــا البعــض ،لتصــل بنــا إلــى منظــور مختلــف وجديــد تما ًمــا عــن المعتــاد عليــه:
ﻇﻨﺃﻧﻚﻭﺻﻠﺖﻟﻠﮖﺀﻋﻨﺪﻣﺎﺻﻌﺪﺕﻟﻠﻘﻤﺮﻳﺎﻳﻬﻮﺩﻱ!..
ﺻﺪ ْﻕ ﺃﻭ ﻻ ﺪﻕ ﺑﺎﻌﻮﺩ ﻟﻠﮖﺀ..
ﺃﭡﻗﺖ ﻣﴶﺍﺝ ﺍﻟﻨﱯ ﺍﻷﻋﴻ ﻟﻠﮖﺀ ﻳﺎ ﻳﻬﻮﺩﻱ!..
ﭡﻗﺖﺍﳌﺴﺠﺪﺍﻷﻗﴡﺃﻳﻬﺎﺍﻟﻴﻬﻮﺩﻱ!..
ﺑﻞ ﺍﻷﰠ ﺃﻧﻚ ﻇﻨ ﻧﻔﺴﻚ ﻗﺪ ﺃﭡﻗﺖ ﺍﳌﺴﺠﺪ ﺍﻷﻗﴡ ﻳﺎ ﻳﻬﻮﺩﻱ!..
ﻣﺎ ﺃﭡﻗﺘﻪ ﺃﻧﺖ ﺃﺍ ،ﺃﻧﺖ ﺑﺎﻟﺩ ﺗﻘﺪﺭ  ﭡﻕ ﻇﻠﻪ ﺍﳌﻨﻌﻜﺲ ﻋﻦ ﻣﻥ ﺗﺮﺑﻌﻪ ﰲ ﺍﻟﮖﺀ ﻳﺎ ﻳﻬﻮﺩﻱ!..
ﻟﻴﺴﺖ ﺭﻭﺡ ﺍﻷﻗﴡ ﻣﺎ ﺃﭡﻗﺘﻪ ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩﻱ!..
ﻣﺎ ﺃﭡﻗﺘﻪ ﯂ ﺇﻻ ﺃﲫﺎﺭﺍ ﻭﺗﺮﺍﺑﺎ ،ﻣﺎ ﺃﭡﻗﺘﻪ ﯂ ﺇﻻ ﺃ�ﺎﺭﺍ ﻭﺧﺸﺒﺎ ﻳﺎ ﻳﻬﻮﺩﻱ!..
القــدس فــي روح سـزائي كاراكوتــش هــي مدينــة حضاريــة عظيمــة مثلهــا كمثــل مكــة والمدينــة وبغــداد ودمشــق و إســطنبول ،قــد
ـات الحديــث عنهــا با ًبــا يطرقــه فــي كتاباتــه الفكريــة
تشــكل لــه منهــا منظــو ٌر فكــري يتجلــى بيــن قصائــده وأشــعاره ،وتوحــد بهــا فبـ َ
واليومية .في قصيدة أخرى ،نشهد تعابير جديدة للتفكير الميتافيزيقي المتشكل لديه فيصف الشاعر مدينة القدس بأنها »المدينة
التــي صنعــت فــي الســماء ونزلــت منهــا إلــى الأرض«:
ﻭﻣﺪﯹﺔ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﱵ ﺻﻨﻌﺖ ﰲ ﺍﻟﮖﺀ ﻭﺗﲋﻟﺖ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺇﱃ ﺍﻷﺭﺽ
ﻣﺪﯹﺔ ﺍﷲ ﻭﻣﺪﯹﺔ ﺍﻟﺒﴩ ﲨﻌﺎﺀ
ﺍﳌﺪﯹﺔ ﺍﻟﱵ ﲣﱼ ﲢﺘﻬﺎ ﻓﻮﻫﺔ
ﻗﻠﱯﻳﺜﻘﻠﻪﺍﳍﻢﻭﻳﻌﺘﴏﻩﺍﻷﱂ
ﺃﻭﱂ ﲀﻦ ﺳﺘﺤﴐ ﱄ ﴰﻌﺪﺍ ًﻧﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺎﻡ
ﻭﺳﺘﻀﻴﺌﻪﻗﱪﺍﻟﻨﱯﺳﻠﳰﻥ
ﺼﺒﺎﺡﻴﺊﺍﻟﻨﻔﻮﺱﻭﯹﲑﻫﺎ
ﺼﺒﺎﺡﺳﻴﻌﻴﺪﺍﻟﻌ�ﯝﺇﻧﺴﺎ ًﻧﺎ
ﺳﻴﻄﻔﺊﳍﻋﻴﲏﺍﻟﻮﺣﺶ
ﺇﱃﻣﻦﺳﻴﻌﻴﺪﻟﻌ�ﯝﺇﻧﺴﺎ ًﻧﺎ
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وجــدت الأصــداء الإ ســلامية الجديــدة التــي ظهــرت فــي الأدب التركــي بعــد عــام  ١٩٦٠تعبي َرهــا الأوســع فــي أدب سـزائي
كاراكوتــش فــي مفهــوم »القيامــة« .بهــذه المفاهيــم يولــد جيــل جديــد أدبــي مدعــم بمنظــور أوســع مــن غيــره مــن الأجيــال وذو
نظــرة واســعة إدراكيــة ويخــرج مــن أصــلاب هــذا الجيــل أســماء عظيمــة عريقــة تمتلــك مفهومهــا الخــاص وأصالتهــا.

ﻣﻦ ﺫﺍﻙ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺬﻱ ﰲ ﺍﻟﻘﻠﺐ
ﻣﻦ ﺫﺍﻙ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺬﻱ ﰲ ﺍﻟﮖﺀ
ﺍﳌﺴﺠﺪ ﺍﻷﻗﴡ

ويتجول شاهد ظريف أوغلو في مختلف الجغرافيات الإ سلامية من خلال قصائده مستخد ًما لغة التحذير والتنبيه قائ ًلا:

ﺍﶈﻄﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﻭﺍﻷﺧﲑﺓ

ﻟﻨﻔﱰﺽ ﺃﻧﻚ ﺃﶶ

ﻣﲏ ﺍﺭﺗﻔﻊ ﺍﻟﱪﺍﻕ ﻭﺻﻌﺪ

ﺃﻣﺴﻚ ﻳﻚ

ﻻ ﺗﻨﴙ ﻭﺩﻋﻨﺎ ﳓﻔﻆ ﺫﺍﻙ  ﺍﻟﺴﻄﻮﺭ.

٤٣

ﺧﺬ ﲫﺮﺍ ،ﻭﺍﺭﻣﻪ
ﺳﻴﺠﺪ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻟﻠﻓﺮ

ﻧﺘﻴﺠﺔ

ﺃﯮ ﻏﺰﻻﻧﻚ
ﺃﯮ ﺃﻏﺎﻧﻴﻚ ﺍﳉﻬﺎﺩﻳﺔ ﺍﳍﺎﺩﺭﺓ
ﻛﻴﻒ ﻫﺮﺑﺖ ﻣﻦ ﻣﴶﻛﺔ ﺃﻛﻒ ﻭﻗﺒﻀﺎﺕ
ﺣﱴ ﺇﻧﻚ ﱂ ﺗﺒﻖ ﻭﻟﻮ ﰲ ﺁ ﺍﻛﺐ ﻭﺍﻔﻮﻑ
ﺭﻣ ﺁﻟﺘﻚ ﻭﲥﺖ ﰲ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ..

٤١

إذا فكرنــا فــي القــدس علــى وجــه الخصــوص ،فعلــى الرغــم مــن أنــه لا يمكــن القــول أن هنــاك ضــو ًءا آخــر بنفــس القــوة فــي
بيئــة ومحيــط كاراكوتــش فيجــب أن نذكــر حساســية الشــرق الأوســط وأفريقيــا التــي حــاول نــوري باكديــل تأسيســها وحمايتهــا فــي
مجلتــه الأدبيــة .ويلفــت باكديــل الانتبــاه ببعــض التصريحــات الأنيقــة ،مثــل تســمية مؤلفــي المجلــة المذكــورة أعــلاه بأنهــم شــرق
أوســطيون .كمــا يتــم تضميــن ترجماتــه مــن الشــعر العربــي الحديــث والتاريــخ مــن خــلال اللغــة الفرنســية فــي نفــس الســياق وقــد
أدت الحساســية التــي ظهــرت حــول هــذا الموضــوع إلــى قيــام باكديــل بكتابــة قصائــد لزيــادة الوعــي بقضيــة القــدس تحــت اســم
مســتعار وذلــك كلــه علــى الرغــم مــن أنــه لــم يكــن شــاع ًرا .وبتنــا نصــادف قصائــد ومراجــع عــن موضــوع المســجد الأقصــى
والقــدس ،ولا سـ ّيما محمــد عاكــف عنــان ،وعــارف آي ٤٢.ومــن قصيــدة عاكــف عنــان الشــهيرة المنشــورة عــام :١٩٧٩
ﻛﺄﻥ ﰊ ﺃﺭﻯ ﺍﳌﺴﺠﺪ ﺍﻷﻗﴡ

ب َّينَّــا بخطــوط عريضــة انعــكاس القــدس علــى الأدب التركي/الإ ســلامي منــذ القــرن الثالــث عشــر وحتــى يومنــا هــذا،
منحــا عقائد ًيــا
وخــلال المــدة الطويلــة التــي كانــت بهــا القــدس تحــت الحكــم الإ ســلامي كانــت أكثــر الآداب والأشــعار تنحــو ً
كــون القــدس هــي موئــل الأنبيــاء الســابقين وأولــى القبلتيــن ومعـراج ســيدنا محمــد صـ َّل اللــه عليــه وســلم ،وقــد حبــك الأدب
بتلــك القصــص فصيــغ منــه مــا تولــد عندنــا مــن مذكـرات وآثــار ..أمــا فــي المــدة الأخيــرة مــن الحكــم العثمانــي للمنطقــة فقــد
ظهــرت لدينــا الصراعــات علــى الســلطة والنزاعــات مــا بيــن الإ دارييــن وموظفــي الخدمــات وغيرهــم مــن القــادة وذلــك بالتـوازي
انعكاســا للتفــكك العــام ،فكمــا الحــال دائ ًمــا هنالــك دو ًمــا إلــى جانــب أولئــك المخلصيــن الذيــن يبذلــون
مــع انهيــار الحكــم و ً
يضــا أولئــك المتخاذلــون الفاســدون الذيــن يســتغلون مناصبهــم يســتخدمونها لمنافعهم الشــخصية..
قصــارى جهدهــم هنالــك أ ً
يضــا تلــك الأســطر التــي تصــف الموجــات والهـزات التــي تعصــف بــالأرواح وتكشــف أشـراخها..
وبعيـدًا عــن كل هــذا لدينــا أ ً
بعــد ســقوط القــدس وخاصــة بعــد قيــام دولــة إسـرائيل تجلــى الاضطهــاد والظلــم وأخــذت المعانــاة نصيبهــا مــن الأدب،
فاتحــا با ًبــا ميتافيزيق ًّيــا متماه ًيــا بــالآلام أمــام منظــور
وفــي هــذه الفتــرة لمــع نجــم سـزائي كاركوتــش بأدبــه الملامــس لــلأرواح ً
الحضــارة للشــعر.

ﻳﻠﱿ ﺍﻟﺘﺤﻴﺔ ﺑﺎﳌﺴﲔ
ﻻ ﻃﺎﻗﺔ ﱄ  ﲢﻤﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺄﻱ ﺃﻛﱶ
ﲷﲏ ﻨﻚ ﺃﻳﺎ ﺇﺳﻼﻡ !
ﺑﺄﺭﺑﻌﻴﻚ ﻳﺎ ﻋﺎﺭﻑ ﺁﻱ
ﺃﻧﺎ ﺍﻟﻘﺪﺱ
ﻟﻘﺪ ﺃﺗﻴﺘﲏ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺻﻮﺏ ﻭﺑﺎﺏ

Cahit Zarifoğlu, Şiirler, (İstanbul: Beyan Yayınları 2000), 383-385.
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 ٤٢لا بد هنا من أن نذكر أصواتًا أخرى تعالت من بلدان مختلفة مثل نزار قباني ،ومحمود درويش ،وأدونيس الذين تُرِج َمت أشعارهم إلى التركية .ويكفينا الاستشهاد بشعر نزار قباني الذي يقول :يا
ِ
ُ
السقوف الطاهرة،
وترجع الحمائ ُم المهاجرة ،..إلى
وتضحك العيون،..
وتفرح السناب ُل ،لخضرا ُء والزيتون،
قدس ..يا حبيبتي ،غداً ..غداً ..سيزهر الليمونُ ،
ُ
قدس ..يا مدينتي ،يا ُ
ُ
ويرجع الأطفالُ يلعبون ،ويلتقي الآبا ُء والبنون ،على رباك الزاهرة ،..يا بلدي ،..يا بلد السلام والزيتون
ُ
 ٤٣من الذين رفعوا شعار القدس في كتاباتهم :عثمان صاري ،ونجاة جاوش ،وحسين أطلانصوي ،ومتين أونال منغوش أوغلو ،ومصطفى مياس أوغلو ،وجاهيل يشيليورت ،و إلهامي شيشك ،وأحمد
مرجان ،وعلي غوشر ،وياسين دوغرو ،ورجب غريب ،وشرف آق بابا ،ومصطفى يوركلي ،وجواد آق قانات ،و ُمرسال سونماز ،وسيف الدين أونلو ،وكمال صايار ،ومجاهد كوجا ،وأوزجان أونلو.
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اﻟﻘﺪس ﻓﻲ ﻛﺘﺐ اﻟﺮﺣﻼت
ﺳﻠﻴﻢ ﺗﺰﺟﺎن*

ﻣﻘﺪﻣﺔ
كانــت القــدس َمحــط رِحــال الر َّحالــة وال ُحجــاج
الذيــن يأتــون مــن أرجــاء الأرض فــي كل عصــر ،لأهميــة
المدينــة دين ًّيــا وتاريخ ًّيــا وثقاف ًّيــا .وبقيــت القــدس علــى
هــذه الحــال فــي العصــر العثمانــي ،فقــد زارهــا رحالــة
مســلمون مثــل أوليــا جلبــي )ت ،(١٦٨٢ :والنابلســي
)ت ،(١٧٣١ :واللقيمــي )ت ،(١٧٣٠ :وابــن عثمــان
القــدس كثيــر مــن
المكناســي )ت .(١٧٩٩ :وزا َر
َ
الرحالــة والســياح مــن أوروبــا وأمريــكا مــن بينهــم ُكتَّــاب
مشــهورون مثــل شــاتوبريان ،ولامارتيــن ،ومــارك تويــن،
مــع »إعــادة اكتشــاف الغــرب لفلســطين« ١بــد ًءا مــن
أوائــل القــرن التاســع عشــر .وقــد انصــب اهتمــام الزائريــن
الغربييــن فــي هــذا القــرن ومــا ســبقه علــى المعابــد
وأماكنهــم المقدســة .غيــر أننــا فــي هــذه الدارســة
ســنقتصر علــى مــا ذكــره الرحالــة مــن الشــرق والغــرب
بــد ًءا مــن أوائــل العهــد العثمانــي ،ووصفهــم للبيــوت
والأزقــة والأطعمــة والأشــربة ،وللآثــار الإ ســلامية وعلــى
رأســها المســجد الأقصــى والمســاجد الأخــرى.

اﳌﻨﻈﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻘﺪس ﻣﻦ اﻟﺪاﺧﻞ واﻟﺨﺎرج
اتفــق الر َّحالــة الذيــن زاروا القــدس لأول مــرة علــى

ﻣﻨﻈﺮ اﻟﻘﺪس ﻣﻦ ﺟﺒﻞ اﻟﺰﻳﺘﻮن

أن أجمــل منظــر للمدينــة مــن بعيــد يكــون مــن جهــة
الشــرق مــن جبــل الزيتــون .يقــول المــؤرخ السويســري
فيليــب شــاف» :عليــك أن تــرى القــدس أول مــرة
وآخــر مــرة مــن جبــل الزيتــون .لــن تنســى ذلــك المنظــر
أب ـدًا« .٢أمــا الوزيــر المغربــي ابــن عثمــان المكناســي
فيــرى أن القــدس تبــدو مــن جبــل الزيتــون بمشــهد
رائــع وخــ َّلاب ٣.وأمــا الر َّحــال الإ نكليــزي أدوارد
دانييــل كلارك فيــرى أنــك حينمــا تقتــرب مــن القــدس
مــن جبــل الزيتــون لأول مــرة ،تظهــر المدينــة تحــت
ـزي ِ
حاضــرة مهيبــة ،وب ِقبابهــا
ضــوء الشــمس أمامــك بِـ ِّ
المضيئــة وأبراجهــا وقصورهــا ،فــلا تســتطيع المخيلــة
أن تســتوعب جمــال هــذه المدينــة ٤.وتحــدث
الشــاعر والكاتــب الفرنســي ألفونــس دو لامارتيــن عــن
»المدينــة التــي تذهــل الأنظــار بلمعانهــا وألوانهــا« حيــن
رآهــا مــن جبــل الزيتــون ،وعــن الأس ـوار التــي لــم يب ـ َل
حجــر واحــد منهــا ،وقبــة الصخــرة بجبهتهــا الزرقــاء
وأروقتهــا البيضــاء ،و«القبــة والأشــعة التــي تنعكــس
منهــا كالبخــار حيــن يصطــدم بهــا ضــوء الشــمس«،
والبيــوت التــي تلونــت جباههــا بصفــرة الذهــب بفصــول
٥
الصيــف المتعاقبــة.

* د .سليم تزجان ،عضو الهيئة التدريسية في قسم التاريخ في كلية العلوم الإ نسانية والاجتماعية بجامعة أنقرة للعلوم الاجتماعيةselim.tezcan@asbu.edu.tr .
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ويذكــر أكثــر ز َّوار المدينــة أن آمالهــم تخيــب حيــن
يســيرون فــي المدينــة بعدمــا يشــاهدون منظــر المدينــة
الرائــع مــن بعيــد .فقــد ذكـ َر الر َّحــال الإ نكليــزي ويليــام
راي ويلســون الــذي جــاء إلــى القــدس فــي بدايــات
القــرن التاســع عشــر أن للمدينــة مشــهد ج ـ َّذاب مــن
بعيــد ،ولكــن حينمــا دخلهــا ،خابــت آمالــه ،إذ لــم
يــ َر شــي ًئا مــن جمالهــا وروعتهــا إلا الخــراب والأزقــة
الضيقــة وبقايــا هيــاكل ٦.وتحــدث شــاف الــذي قـ ِد َم
إلــى القــدس فــي ســبعينيات القــرن التاســع عشــر عــن
إعجابــه بموقــع المدينــة بيــن التــلال ،ولكنــه ُذ ِهــ َل
حيــن رأى ســوء حــال أهلهــا والفقــر المدقــع الــذي
يعيشــون فيــه ٧.وذكــ َر الكاتــب الإ نكليــزي جــون
واردل الــذي زار المدينــة فــي أوائــل القــرن العشــرين
أنــه لــم يتوقــع أن يــرى مــا رآه بعــد أن شــاهد جمــال

المدينــة بقبابهــا ومناراتهــا مــن بعيــد ،ثــم وجــد نفســه
ضائ ًعــا فــي الأزقــة الضيقــة الحجريــة ،وبيــن ســحب
الغبــار التــي تعلــو منهــا ٨.لكــن الضليــع بالكتــاب
المقــدس أدوارد روبنســون الــذي جــاء مــن أمريــكا
إلــى القــدس فــي ثلاثينيــات القــرن التاســع عشــر
كان لــه رأي مختلــف ،وكانــت انطباعاتــه الأولــى
علــى عكــس مــا توقعــه بنــا ًء علــى مــا ذكــره الر َّحالــة
الســابقون مــن خــراب الــدور وقــذارة الأزقــة وســوء
حــال النــاس ،ولــم يجــد ســب ًبا فــي الشــك بانطباعاتــه
هــذه .وقــد وجــد أن الأبنيــة فــي القــدس أفضــل مــن
تلــك التــي فــي الإ ســكندرية و إزميــر وحتــى إســطنبول،
وأزقتهــا أنظــف ،ورأى أن القــدس مــن هــذه الناحيــة
تأتــي بعــد القاهــرة مباشــرةً ،وأن النــاس فــي المدينــة لا
٩
ي ِقلُّــون ش ـأنًا عــن النــاس فــي مــدن الشــرق الأخــرى.

ﻣﻨﻈﺮ اﻟﻘﺪس ﻣﻦ ﺟﺒﻞ اﻟﺰﻳﺘﻮن
William Rae Wilson, Travels in Egypt and the Holy Land, 2. Edit., (Londra: Longman, 1824), 111-12.
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8
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Palestine, 2/180.
9
Edward Robinson & Oth. Biblical Researches in Palestine and the Adjacent Regions: A Journal of Travels in the Years 1838 & 1852,
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اﻟﺠﻮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﺪﻳﻨﺔ
إن جــو الحــزن فــي المدينــة مــن المواضيــع التــي
يتفــق عليهــا الر َّحالــة الذيــن ذكــروا انطباعاتهــم عــن
المدينــة .فالكاتــب الأيرلنــدي ريتشــارد روبــرت
مــادن يــرى أن كل أجنبــي يــزور المدينــة لا بــد أن
يشــعر بجــو الحــزن المهيــب فيهــا ١٠.ويذكــر الر َّحــال
١١
ويلســون أن القســوة والحــزن يســودان فــي المدينــة.
وكذلــك كان رأي المبشِّ ــر الإ يطالــي يوغيــن فيتروميــل
الــذي وجــد الحــزن والألــم فــي كل شــيء ،وذكــر
أنــه ط ـوال مــدة إقامتــه فــي المدينــة لــم ي ـ َر الابتســامة

فــي وجــه ســاكني المدينــة علــى اختــلاف أعراقهــم،
ورأى أنــه مــن العســير إيجــاد شــيء ُي ِفــرح النــاس،
وكأن كل شــيء يحثهــم علــى التقــوى وتــرك الدنيــا
والتفكــر والتدبــر ١٢.وأمــا العســكري الإ يطالــي أميليــو
داندولــو فيــرى أن الشــخصية العامــة للقــدس الحــز ُن،
وأن العيــش فــي هــذه المدينــة ليــس إلا لــلأرواح
التــي تتغــذى علــى التفكــر ،وأن زيــارة هــذه المدينــة
المقدســة للمحروميــن مــن صفــة الكمــال هــذه ليســت
١٣
إلا ه ًّمــا وغ ًّمــا لا طمأنينــة وســكينة.

ﻣﻨﻈﺮ اﻟﻘﺪس ﻣﻦ ﺟﺒﻞ اﻟﺰﻳﺘﻮن

ومــن صفــات القــدس التــي لفتــت أنظــار الر َّحالــة
هدوؤهــا وصمتهــا .فلامارتيــن الــذي زار المدينــة
فــي ثلاثينيــات القــرن التاســع عشــر شــ َّبهها بـ«مدينــة
الأشــباح« .وذكـ َر أن المدينــة مــن الخــارج تبــدو للناظــر
مفعمــة بالشــباب والحيــاة ،ولكــن عندمــا يقتــرب منهــا
يــدرك أنــه ُخــ ِد َع بظاهرهــا ،فــلا صــوت يعلــو فــي
شــوارع المدينــة ومســاحاتها مــع أن عشــرات الآلاف
مــن النــاس يســكنونها .وذكــ َر أن الصمــت والهــدوء
حاكمــان علــى أب ـواب أس ـوار المدينــة ،وأنــه لــم يجــد
أحـدًا يدخــل المدينــة أو يخــرج منهــا ،ورأى أن الســبب
١٤
الوحيــد لمثــل هــذه الأحــوال ليــس الوبــاء وحــده.
وأمــا روبنســون الــذي زار المدينــة أول مــرة فــي الفتــرة

نفســها فتع َّجــب مــن قلــة النــاس الذيــن صادفهــم أثنــاء
تجولــه فــي المدينــة ومــا حولهــا ،وذك ـ َر أن الســوق كان
المــكان الوحيــد الــذي ُي َع ـ ُّد مــن مؤش ـرات الحيــاة فــي
القــدس ،ولكــن نبــض الحيــاة حتــى هنــا فــي مركــز
المدينــة لــم يكــن قويًّــا .كانــت الحركــة محــدودة فــي
بعــض الشــوراع الرئيســة ،أمــا الأزقــة والأقســام البعيــدة
عــن المركــز كانــت بــاردة لا روح فيهــا ،وقــد يجــول
الزائــر ط ـوال اليــوم ولا يصــادف إنســانًا ١٥.ولــم يســمع
داندولــو ضجيــج النــاس ولا صخــب الدكاكيــن ،وكان
الصمــت ُمط ِب ًقــا حتــى فــي الســوق .وشــعر بالضيــق فــي
صــدره وهــو ينظــر إلــى هــذه المدينــة التــي لــم يعلــم أيــن
١٦
تخ ِّبــئ ســاكنيها.

Richard Robert Madden, Travels in Turkey, Egypt, Nubia, and Palestine in 1824, 1825, 1826, and 1827 (Londra: Henry Colburn, 1829), 2/324.
Wilson, Travels, 27.
12
Eugene Vetromile, Travels in Europe, Egypt, Arabia Petraea, Palestine and Syria, (New York: D. & J. Sadlier & Co., 1871), Travels, 2/246.
13
Emilio Dandolo, Viaggio in Egitto, nel Sudan, in Siria ed in Palestina (1850-1851), (Milan: Carlo Turati, 1854), 385-86.
14
Lamartine, De Lamartine’s visit, 1/314-15.
15
Edward Robinson, Travels in Palestine and Syria (Londra: Henry Colburn, 1837), 1/116-17; Robinson & Oth. Biblical researches in
Palestine, 1/245.
16
Dandolo, Viaggio, 385-86.
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٢٢٦

بعضــا مــن الرحالــة كان ـوا يــرون أن صمــت
غيــر أن ً
المدينــة وهدوءهــا يزيــد مــن قدسـ َّية هــذه المدينــة .فمادن
مث ـ ًلا يعتقــد أن صمــت المــوت الــذي وجــده فــي أزقــة
القــدس ولــم يشــهده فــي مــكان آخــر يمنــح المدينــة جـ ًّوا
مــن القداســة ويبعــث فيهــا الــروح ١٧.وأمــا رجــل الدولــة
الروســي أفــرام ســرغيفيتش نــوروف فذكــر أن القــدس
تعيــش عمو ًمــا فــي صمــت وهــدوء مطبقَيــن مــا عــدا فتــرة
عيــد الفصــح حيــن يعــم الصخــب فــي أحياء المســيحية،
ولــم يجــد تفســي ًرا لحالــة المدينــة هــذه ،ولكنــه وجــد
١٨
قداســة تبعــث الطمأنينــة فــي كل الأحـوال.

وذكــ َر روبنســون الــذي زار القــدس للمــرة الثانيــة
عــام  ١٨٥٢اختــلاف المدينــة ع َّمــا كانــت عليــه فــي
الثلاثينيــات مــن ذلــك القــرن .فذك ـ َر علامــات لتطــور
عــام شــهدته المدينــة فــي جميــع أرجائهــا ،فمــع
زيــادة النفــوذ الغربــي اف ُت ِت َحــت مــدارس ومستشــفيات
جديــدة ،وتطــورت الزراعــة نتيجــة هــذه المــدارس،
وزادت حركــة الأمــوال ،وذكَــر ســعي أهــل فلســطين
لمواكبــة التقــدم .ووجــد روبنســون أنشــطة أكثــر فــي
الأزقــة وحركــة أكبــر مــن النــاس فــي الأســواق ،وكل
ذلــك نتيجــة الإ صلاحــات التــي بــدأت فــي الإ دارة
العثمانيــة بيــن عا َمــي ) (١٨٤٠ -١٨٣١حيــن كان
١٩
محمــد علــي باشــا يحكــم فلســطين.

اﻷزﻗﺔ واﻟﺒﻴﻮت
لفتــت أزقــة القــدس انتبــاه كثيــر مــن الر َّحالــة ،فقــد
رأى نــوروف الــذي زار المدينــة فــي ثلاثينيــات القــرن
التاســع عشــر أن الأزقــة الفرعيــة كانــت أزقــة ترابيــة،
أمــا الشــوارع الرئيســة فكانــت مع َّبــدة بالحجــارة
الكبيــرة وبمســتويات مختلفــة ،لذلــك كان المشــي
٢٠
عليهــا صع ًبــا ليــس للأحصنــة فقــط بــل حتــى للنــاس.

وذك ـ َر أوليــا جلبــي الــذي زار المدينــة قبــل قرنَيــن
الحجــارة نفســها ،إذ قــال» :ثمــة طريــق مرصــوف

بحجــارة كبيــرة بحجــم بِســاط مــن ســوق غايــلا إلــى
بــاب مســجد ســيدنا عمــر الملاصــق لجــدران القمامــة
]كنيســة القيامــة[ .ويقولــون إن عمالقــة النبــي ســليمان
قــد بن ـوا هــذا الطريــق« .ولكنــه ذكــر أن أزقــة المدينــة
كلهــا كانــت معبــدة بحجــارة بيضــاء مصقولــة فــي تلــك
المرحلــة ٢١.وأ َّكـ َد علــى ضيــق الأزقــة .وذكـ َر الكاتــب
الأمريكــي مــارك تويــن الــذي زار المدينــة فــي النصــف
الثانــي مــن القــرن التاســع عشــر أنــه رأى القطــط تقفــز
مــن ســطح بيــت لآخــر بســهولة ،وأن الأزقــة الضيقــة لا
تتســع لوســائط النقــل ،وأنهــا تبــدو تنتهــي بعــد مئــة متــر
للماشــي بســبب أقواســها ٢٢.وذكــ َر روبنســون ضيــق
الأزقــة وأن لأغلبهــا قناطــر ،فتبــدو المدينــة مــع طريقــة
عمارتهــا بمظهــر قــاس ٢٣.ولا شــك أن هــذه الأزقــة
مغطــاة لحمايــة النــاس مــن حــر الصيــف وبــرد الشــتاء.
وثمــة ر َّحالــة كانــت لهــم انطباعــات إيجابيــة عــن
هــذه الأزقــة .فــكلارك مث ـ ًلا وجــد أزقــة مدينــة القــدس
أضيــق مــن الأزقــة فــي مــدن بــلاد الشــام الأخــرى،
ولكنهــا أنظــف ٢٤.وأشــا َر الكاتــب الإ نكليــزي جيمــس
خاصــا بهــا و ا ْٕن
كيــن إلــى أن لأزقــة القــدس نظا ًمــا ًّ
بــدت فــي النظــرة الأولــى مثــل متاهــة لكثــرة الأزقــة
المســدودة ،وأنــه ثمــة خمســة شــوارع رئيســة تفصــل
بيــن أقســام المدينــة وتمتــد إلــى الأوديــة الخمســة،
٢٥
وك ُّل َمــن يتبــع ذلــك لا يضيــع فــي المدينــة أب ـدًا.
وقــد تشــابهت آراء الر َّحالــة فــي موضــوع المنظــر
العــام لبيــوت القــدس وعمارتهــا ،إذ ذكــر نــوروف أن
المدينــة ُبن َيــت علــى أفضــل صــورة فــي أيامــه بالإ شــارة
إلــى شــعره» :القــدس ُبن َيــت مدينــة متحــدة كأنهــا
بنــاء واحــد« فــي كتابــه )الرثــاء( .لأن أغلــب بيــوت
القــدس مترابطــة بالممــرات المســقوفة ،وقســم مــن
الأزقــة يقــع أســفلها .واتحــاد لــون البيــوت يجعلهــا
تبــدو ككتلــة واحــدة.
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إلا أن قبــة الصخــرة وكنيســة القيامــة منفصلتــان شــك مــن المعالِــم الأساســية للعمــارة الإ ســلامية،
عــن هــذه الكتلــة .ويصـ ِّور نــوروف بيــوت القــدس علــى فالنوافــذ لا تطــل علــى الأزقــة والبيــوت الأخــرى بــل
أنهــا عمــارة ضخمــة مــن الحجــر أو الطــوب ،وفــي علــى داخــل البيــت حفا ًظــا علــى حرمــة البيــت.
فوقهــا قبــاب أو ســطوح مكشــوفة .٢٦ولاحــظ تويــن
ويلفــت الر َّحالــة الانتبــاه إلــى كثــرة البيــوت الخرِبــة
أنــه عندمــا ينظــر الناظــر إلــى البيــوت مــن الأعلــى ،فــلا فــي القــدس .فقــد رأى ويلســون الــذي زار القــدس فــي
يبــدو لــه أي زقــاق لقــرب البيــوت بعضهــا مــن بعــض ،بدايــات القــرن التاســع عشــر أن كثيـ ًرا مــن الأبنيــة خربــة
فيحســب الناظــر أن المدينــة كتلــة واحــدة ،لكــن مــا مهملــة ،وقــد اس ـ ُتع ِملت حجارتهــا لإ صــلاح الأس ـوار،
ِ
لفــت انتباهــه قبــاب البيــوت :فعلــى ســطوح البيــت ولــو أن هــذه البيــوت أُص ِل َحــت ،لــزاد عــدد ســكان
ِ
المســتوية ثمــة اثنتــا عشــرة قبــة أو ســتة قبــاب واســعة المدينــة ٣٠.وذكــر داندولــو الــذي زار المدينــة فــي
مطليــة بالأبيــض ،وهــذا مــا يعطــي للمدينــة منظــ ًرا منتصــف القــرن التاســع عشــر أنــه رأى بيوتًــا مهدمــة
ًّ
خاصــا بقبابهــا الصغيــرة التــي لا ت َ
ُحصــى .ويــرى فارغــة بيــن البيــوت المســكونة فــي كل خطــوة خطاهــا،
ِ
َ
الكاتــب أن القـ
ـدس أكثــر مدينــة فــي العالــم لهــا قبــاب وأن أنقــاض هــذه البيــوت كانــت تعيــق الحركــة فــي
٢٧
بعــد إســطنبول.
ِّ
ويوضــح روبنســون أن هــذه القبــاب الطــرق ٣١.لكــن روبنســون الــذي جــاء إلــى القــدس
ليســت للزينــة فقــط ،بــل تدعــم الســطوح المســتوية مــرة ثانيــة فــي تلــك الفتــرة شــاهد حركــة عم ـران قويــة
فــي غيــاب الأ
خشــاب ،وتعطــي للغــرف تحتهــا ســقفًا لبنــاء بيــوت محــل البيــوت القديمــة ،وشــ َّبه المدينــة
٢٨
أعلــى وأوســع .ويــروي أن البيــوت مبنيــة بحجــارة بنيويــورك مــن هــذا الجانــب .حتــى إنــه ذك ـ َر أن عــدد
ضخمــة ،ولا يزيــد أكثرهــا علــى طابِقَيــن .ويشــ ِّبهها البيــوت التــي أُعيـ َد بناؤهــا فــي القــدس فــي ذلــك العــام
بال ِقــلاع لأن نوافذهــا تطــل علــى
الداخــل ،ولا ُي ـ َرى أكثــر ممــا رآه فــي مجمــوع ســتة مــدن هولنديــة فــي
٢٩
٣٢
مــن الزقــاق إلا الجــدران والأبــواب .وهــذا بــلا العــام الســابق.

اﻟﺴﻜﺎن
ذكَــر مــارك تويــن الــذي زار القــدس فــي النصــف
الثانــي مــن القــرن التاســع عشــر أن ســكان القــدس
يتألفــون مــن المســلمين ،واليهــود ،والــروم ،واللاتيــن،
والأرمــن ،والســريان ،والأقبــاط ،والألبــان ،والــروم
الأرثوذكــس ،والبروتســتانت .وثمــة طوائــف أصغــر فــي
هــذه المجموعــات ،واللغــات التــي يتكلمــون بهــا كثيــرة لا
ُحصــى .وكأن الذيــن يســكنون القــدس »يمثِّلــون أع ـراق
ت َ
٣٣
العا َلــم وألوانــه ولغاتــه« .وقــد اختلفــت الانطباعــات
الأولــى للر َّحالــة المســلمين والغربييــن عــن الصفــة العامــة
ـف أوليــا جلبــي أهــل القــدس بقولــه:
لأهــل القــدس .وصـ َ
»وجــوه ســكانها مائلــة للحمــرة لحســن طقســها .أهلهــا
أهــل ســرور يحمــون الغريــب ،وفيهــم ربَّانيــون مــن أهــل
الطريقــة .يلبــس الفق ـراء عبــاءات مرقطــة وعبــاءات بيضــاء
واســعة ،أمــا الأغنيــاء ففــرو الســمور المل ـ َّون .وأمــا النســاء
فمحتشــمات يلبســن الإ زار الأبيــض ويضعــن الحلــي مــن
٣٤
الذهــب والفضــة ،ويلبســن الجزمــة دائ ًمــا«.
ووصــف
َ
ابــن عثمــان المكناســي الــذي زار المدينــة فــي القــرن
التالــي أهــ َل القــدس بــأن وجوههــم طلقــة وأخلاقهــم
حســنة ،وبأنهــم يحمــون الغريــب ويســتضيفون ابــن الســبيل
كمــا قــال أوليــا جلبــي ،ويزيــد اهتمامهــم بالضيــف ا ْٕن كان
مــن أهــل العلــم ٣٥.أمــا الفيلســوف والمستشــرق الفرنســي
قســطنطين فرانتشــويس فولنــي فيــرى أنــه قــد يكــون مــن
الخطـأ الاعتقــاد أنــه لا مجتمــع أكثــر تدي ًنــا فــي العا َلــم مــن
أهــل القــدس لتعظيمهــم للأماكــن المقدســة فــي المدينــة،
ويــرى أن هــذا التعظيــم لــم يمنــع مــن وصفهــم بأنهــم
٣٦
بؤســا فــي ســوريا وفلســطين«.
»أشــد المجتمعــات ً
ويبالــغ زائــران بريطان َّيــان جــاءا إلــى القــدس للحــج فــي
الفتــرة التــي زارهــا أوليــا جلبــي ،فيدَّعيــان أنــه »لا عمــل
ســيئ فــي الدنيــا إلا وقــد ارتكبــه ســكان الأرض المقدســة«
وأنــه ليــس لديهــم تواضــع ولا فضيلــة٣٧.
وتبــدو هــذه الآراء الســلبية عــن أهــل القــدس
نتيجــة الحكــم المس ـ َبق علــى الســكان المســلمين مــن
الكتَّــاب الغربييــن أكثــر مــن كونهــا نتيجــة ملاحظــات
ومشــاهدات ،لأنــه ثمــة كثيــر مــن الر َّحالــة الغربييــن كانــت
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لهــم انطباعــات مختلفــة عــن علاقاتهــم بســكان القــدس،
منهــم الدبلوماســي الفرنســي لــوران دارفيــو الــذي زار
القــدس فــي بدايــات القــرن الثامــن عشــر ،وصــار يجــول
فــي الأســواق وحــده بالــزي المحلــي ويتكلــم العربيــة،
وكان أهــل القــدس يســتقبلونه فــي دكاكينهــم أحســن
اســتقبال ،ويدعونــه للقهــوة والســجائر ،وقــد قــال» :لــم
أقــع فــي أي حادثــة ســيئة ولــو كانــت صغيــرة فــي هــذه
المدينــة ولا فــي أي مدينــة عثمانيــة ،ولا أســتطيع أن
أذكــر معاملتهــم إلا بالمديــح والثنــاء« ٣٨.وليــس ثمــة
خــلاف فــي أن الذيــن كان ـوا لا يجولــون القــدس بالــزي
المحلــي مثــل دارفيــو تعرضــوا لمعاملــة مختلفــة تما ًمــا.
إذ ذكــ َر الكاتــب الإ نكليــزي تومــاس روبــرت جوليــف
الــذي زار المدينــة فــي بدايــات القــرن التاســع عشــر أنــه
ليــس مــن الآ ِمــن أن تتجــول فــي أزقــة المدينــة بالــزي
الأوروبــي ،لأنــك حينئــذ قــد تتعــرض لجميــع أنــواع
التحقيــر الشــديد بصــوت عــال ،ويتبعــك الأهالــي،
ويرمونــك الصغــار بالحجــارة .ويــرى أن معاملــة مســلمي
فلســطين القاســية للقادميــن مــن الغــرب ليســت إلا نتيجــة
حملــة الفرنســيين بقيــادة نابليــون )١٧٩٩م( .لكــن كان
هنــاك احت ـرام ظاهــر للإ نكليــز لدفــاع القائــد الإ نكليــزي
ســدني ســميث بإســطوله عــن عــكا لــدى حصــار
الفرنســيين لهــا ،ولــم يتعــرض جوليــف لأي رد فعــل
فهــم
حيــن خــرج بــزي الصيــد الإ نكليــزي ٣٩.ولكــن ُي َ
ممــا وقــع فيــه ويلســون الــذي زار القــدس آنــذاك أن ردود
الفعــل الإ يجابيــة تجــاه الإ نكليــز لــم تكــن كل حيــن.
فهــو عندمــا كان يتجــول بالــزي الإ نكليــزي بالقــرب مــن
بــاب القديــس ســتيفن )بــاب الأســد ،بــاب الأســباط(
تع ـ َّرض للضــرب الحجــارة ،واســتطاع أن ينجــو بصعوبــة
ويلج ـأ إلــى ديــر ،وأخبــره القساوســة أن الســبيل الوحيــد
للنجــاة مــن مثــل هــذه الح ـوادث لبــس الــزي المحلــي،
لأن الأهالــي يكرهــون الــزي الأوروبــي ،ثــم فعــ َل مــا
وفســر ذلــك
أخبــروه بــه وراح يتجــول بحريــة وراحــةَّ .
أن المســلمين لا يجــدون صعوبــة فــي تمييــز المســيحيين
الغربييــن الذيــن يلبســون مثــل أهــل الشــرق ،ويــرون فــي
الــزي الشــرقي احترا ًمــا لعاداتهــم وتقاليدهــم،
لبســهم
َّ
٤٠
ف ُيعاملونهــم باحتــرام.

Constantin-François Volney, Travels through Syria and Egypt in the Years, 1783, 1784, and 1785 (Londra: G. G. J. and J. Robinson,
2. Edit., 1788), 2/304.
37
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ولــم يذكــر الرحالــة الذيــن زاروا المدينــة خــلال
العشــرين ســنة اللاحقــة مثــل المعاملــة التــي لقيهــا
ويلســون وجوليــف ،ولعــل ذلــك لأن زيارتهمــا كانــت
بعــد الحملــة الفرنســية الداميــة مباشــرة .وعندمــا كان
روبنســون يقــوم ببعــض القياســات فــي المدينــة ،لــم
يشــتبه بــه أحــد أو يس ـأله شــي ًئا ،بــل كان أقصــى مــا
تعــرض لــه أن بضعــة أشــخاص توقفــوا عنــده ونظــروا
إليــه ثــم أكملــوا ســيرهم .أمــا لــو كان الأمــر نفســه
فــي نيويــورك أو لنــدن ،لاجتمــع كثيــر مــن النــاس عنــد

٤١
الرســام الإ نكليــزي ويليــام
رأســه .ولاحــظ الروائــي و َّ
ميكبيــس ثاكــري أن أهالــي القــدس داخــل الســور
يعاملــون الأوروبييــن جمي ًعــا بلطــف وليــن .وذك ـ َر أنــه
حينمــا كان يرســم المناظــر التــي رآهــا فــي المدينــة،
يتبســمون ولا يتدخلــون فــي عملــه،
كان النــاس حولــه َّ
حتــى إن بعضهــم ســمحوا لــه ب ـأن يرســمهم ،وعندمــا
رأوا الرســمات ،ع َّبــروا عــن فرحهــم ورضاهــم بحــركات
لطيفــة .لكنــه لــم يجــد الــود واللطافــة نفســها مــن
٤٢
الأهالــي خــارج الســور.

رﺳﻤﺔ ﻟﺮﺟﻞ ووﻟﺪ ﻣﻘﺪﺳﻴﱠني

(William Makepeace Thackeray (müstear: Michael Angelo Titmarsh), Notes of a journey from Cornhill to Grand
)Cairo, by way of Lisbon, Athens, Constantinople, and Jerusalem (Londra: Chapman and Hall, 229 ,(1846

وذكــ َر الذيــن زاروا القــدس فــي هــذه المرحلــة
حســن معاملــة الحـ َّكام والإ دارييــن .فقــد ب َّيــن روبنســون
التعامــل الحضــاري للجنــود والض َّبــاط الذيــن صادفهــم
داخــل المدينــة وخارجهــا أثنــاء زيارتــه المدينــة عــام
 ٤٣ .١٨٣٨وكان الراهــب الأمريكــي الســيد لانيــو
المقيــم فــي حــي مســلم جــا ًرا للمفتــي وبعــض مــن
وجهــاء المدينــة ،ووجــد روبنســون فرص ـ ًة للقــاء بهــم
لأنهــم كانــوا يــزورون الراهــب كثيــ ًرا ،وعلاقاتهــم بــه
ـف المفتـ َـي علــى أنــه رجــل
علاقــة ود ووئــام .وقــد وصـ َ
نشــيط فــي الســتينيات أو الســبعينيات مــن عمــره ،لــه

لحيــة بيضــاء طويلــة قــد أ
حســن تطريفهــا ،وعينــان
َ
تــدلان علــى ذكائــه .وكان المفتــي لا يتوانــى عــن
تقديــم أي دعــم يتطلــب مناقشــة علميــة مــع جماعتــه،
وقــد وجــد روبنســون الإ خــلاص فــي عملــه ٤٤.ول َّمــا
مـ َّر كيــن علــى المحكمــة )المدرســة التنكزيــة( القريبــة
مــن بــاب مــن أبـواب المســجد الأقصــى ،سـلَّ َم عليــه
قاضيــان شــابَّان بعــد أنهيــا قضايــا ذلــك اليــوم ،وطلبــا
منــه الجلــوس ،فتبادلــوا الآراء ،ورأى كيــن فيهمــا
٤٥
الــذكاء والكفــاءة فــي عملهمــا.

Robinson & Oth. Biblical researches in Palestine, 1/246.
William Makepeace Thackeray (müstear: Michael Angelo Titmarsh), Notes of a journey from Cornhill to Grand Cairo, by way of Lisbon,
Athens, Constantinople, and Jerusalem (Londra: Chapman and Hall, 1846), 228-30.
43
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ويثنــي الر َّحالــة علــى التســامح الدينــي لــدى أهــل
القــدس .فقــد ذك ـ َر المعلــم والمــؤرخ الألمانــي هرمــان
فيدفيــر ال ُح َّجــاج المســيح ِّيين الذيــن يدعــون فــي
المحطــات المختلفــة علــى )طريــق الآلام( ،وقــال:
ـت حيــن رأيــت ال ُح َّجــاج المســيحيين فــي
»لقــد ُد ِهشـ ُ
القــدس يجلســون ويدعــون فــي وســط الزقــاق مــن غيــر
أن يتع ـ َّرض لهــم المســلمون بحجــة أنهــم متعصبــون«.

ثــم قــال» :ربمــا ســيكون مــن المحــال أن يحــدث
مثــل هــذا الشــيء فــي كثيــر مــن المــدن التــي يســكنها
المســيحيون فــي أوطاننــا« ٤٦.وجــاء لامارتيــن بمقارنــة
مماثلــة ،ومــدح كثي ـ ًرا تســامح المســلمين الذيــن كان
يذكرهــم باســم »التــرك« كغيــره مــن الر َّحالــة لأن
العثمانييــن كان ـوا حاكميــن فــي المنطقــة ،فقــال:

»لا أرى ســب ًبا للــوم التــرك واتهامهــم ،إن الشــيء الوحيــد الظاهــر الــذي يحــل محــل
التعصــب المقيــت الــذي يتهمهــم بــه الجاهلــون إنمــا هــو احترامهــم للآخريــن والتســامح الــذي
يظهرونــه أمــام مــا يعبــدون .فالمســلم يحتــرم دائ ًمــا أخــاه إن رأى فــي ذهنــه فكــرة الإ لــه،
مقدســا .إن المجتمــع المســلم المجتمــع
ويعتقــد أن هــذه الفكــرة تجعــل مــن كل ديــن دي ًنــا ً
الوحيــد الــذي لديــه التســامح .علــى المســيحيين أن يس ـألوا أنفســهم الس ـؤال التالــي ويجيب ـوا
عنــه بصــدق :مــاذا كان ـوا ســيفعلون لــو أن الحــرب منحتهــم مكــة والكعبــة؟ هــل كان التــرك
سيســتطيعون أن يأت ـوا مــن كل ناحيــة مــن أوروبــا وآســيا ليعبــدوا ربهــم بطمأنينــة فــي الأماكــن
٤٧
المقدســة الإ ســلامية التــي ُح ِف َظــت حف ًظــا تا ًّمــا؟«
ويؤكــد الكاتــب والسياســي المكســيكي لوبــز الر َّحالــة الذيــن يلبســون الــزي الغربــي ،لكــن ربمــا كان
بورتيلــو روجــاس الــذي زار القــدس فــي ســبعينيات لحملــة نابليــون تأثيــرات كمــا ذكرنــا.
القــرن التاســع عشــر أن فلســطين بلــد التســامح ،ففيــه اﻟﺴﻮق واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﺠﺎرة
يمكــن لأي شــخص أن يعتقــد بالديــن الــذي يريــده
تعــددت انطباعــات الر َّحالــة الذيــن زاروا القــدس
ويــؤدي عباداتــه كمــا يشــاء .ويذكــر الكاتــب أن
الشــيء الوحيــد الــذي لا يســتطيع المســلمون هنــاك فــي أوقــات مختلفــة عــن ســوق المدينــة .فقــد لاحظــت
أن يتحملــوه ليــس اعتقــاد المــرء بديــن آخــر ،بــل فخــره الر َّحالــة الفرنســية مــاري دومينيــك دي بيونــس التــي
بعــدم وجــود ديــن لــه ،لأن الشــك فــي الأمــور الدينيــة زارت المدينــة فــي أواخــر القــرن الثامــن عشــر كثــر َة
لديهــم أمــر باطــل ،والــذي لديــه شــك غريــب عنهــم البضائــع والفواكــه والخضــراوات لا ســيما الليمــون
لا بــد أن يكــون خــارج المجتمــع .لكنــه لاحــظ والبرتقــال فــي الســوق .وكان المارونيــون يبيعــون
أن هــذا الأمــر ليــس هكــذا دائمــا لا ســيما للحجــاج أقمشــة )الموســلين( التــي يأتــون بهــا مــن أوروبــا .وكان
ً
الغربييــن .فالحجــاج فــي الماضــي كانــوا يجبــرون فــي الدكاكيــن أغطيــة الــرأس التــي يرتديهــا القروييــن
ُ َ
علــى دفــع ضرائــب ورســوم كثيــرة ،وكان أهــل القــدس والبــدو ،والعصــي التــي يســتعملونها ٤٩.أمــا الكاتــب
المســيحيون والرهبــان يتعرضــون للتحقيــر والمضايقــات الفرنســي فرانتشــويس رينيــه الــذي زار المدينــة بعــد
دائمــا ،لكــن كل شــيء تغيــر الآن ،فقــد صــاروا عشــرين ســنة عــام  ١٨٠٦أي بعــد حملــة نابليــون علــى
ً
يحترمــون الأجانــب ،ويســتقبلونهم كأنهــم أحبــاب فلســطين عــام  ١٧٩٩فقــد رســ َم لوحــة مختلفــة عــن
لا أعــداء يفصلهــم البحــر عنهــم .ويــرى الكاتــب أن الشــارع الرئيســي فــي القــدس والســوق الــذي يعــد
ســبب هــذا التغييــر النفــو ُذ المتزايــد للغــرب لا ســيما أفضــل أحيــاء المدينــة .وكان الســقف الــذي يغطــي
روســيا فــي الإ مبراطوريــة العثمانيــة ،فالتغييــر كان علــى الســوق يمنــع أشــعة الشــمس تما ًمــا ،وينشــر العــدوى.
نطــاق واســع ،ولــو رآه الرحالــة الذيــن زاروا المدينــة فــي ولــم يســتطع إلا أن يقــول» :مــا أســوء الحــال هنــا!«.
بدايــة القــرن ،لحــاروا واندهش ـوا ٤٨.وقــد رأى الكاتــب لا أحــد هنــا .ليــس فــي الســوق إلا بضعــة دكاكيــن
هــذا التغييــر فــي كتابــات جوليــف وويلســون مــن جهــة صغيــرة ترســم لوحــة بائســة ،وكثيـ ًرا مــا تكــون مغلقــة أو
٥٠
وروبنســون وثاكيــراي مــن جهــة أخــرى حــول معاملــة متروكــة خوفًــا مــن الباشــا أو القاضــي.
46 Hermann Wedewer, Eine Reise nach dem Orient, (Regensburg: Druck und Verlag von Georg Joseph Manz, 1877), 279.
47 Lamartine, De Lamartine’s visit, 1/323-24.
48 José López Portillo y Rojas, Egipto y Palestina: apuntes de viaje (Mexico: Imprenta de Diaz de Leon y White, 1874), 96-98, 129.
49 Marie-Dominique de Binos, Voyage par l’Italie en Egypte, au Mont-Liban et en Palestine ou Terre Sainte, (Paris: Boudet, 1787), 2/328.
50 Chateaubriand, Travels in Greece, Palestine, 2/80, 180.
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مــن أشــهر الصناعــات صناعــة الصابــون .فقــد كان
فــي القــدس تســع مصانــع لإ نتــاج الصابــون منــذ وقــت
المخلَّــف مــن هــذه المصانــع
طويــل ،وكان الرمــاد ُ
فــي المنطقــة الشــمالية خــارج الســور أكوا ًمــا تشــبه
التــلال الطبيعيــة .وكان ال ُح َّجــاج المســيحيون فــي عيــد
الفصــح يشــترون الصابــون المع َّطــر بكميــات كبيــرة.
ولاحــظ أوليــا جلبــي قبــل روبنســون بقرنَيــن أن أكثــر
٥٦
مــا ُيط َلــب فــي القــدس الصابــون المع َّطــر والبخــور.
يضــا مدبغــة وتســع مصانــع تنتــج زيــت
ورأى روبنســون أ ً
خاصــا للمســلمين.
السمســم ،وكلهــا كانــت ُملــ ًكا ًّ
أمــا المســيحيون فكان ـوا يصنعــون مــن خشــب الزيتــون
والصــدف والحجــارة الســوداء اللامعــة المســ َبحات
والصلبــان ومجســمات كنيســة القيامــة وصناديــق وضــع
الأمانــات المقدســة ،وأغطيــة الأكتــاف التــي تســتع َمل
فــي الدعــاء .وذكـ َر كثيــر مــن الرحالــة الآخــرون صناعــة
الأشــياء نفســها .وكان أهــل القــدس كبــا ًرا وصغــا ًرا
ينشــغلون بصناعــة هــذه الأشــياء لارتفــاع ســعر بيعهــا
وانخفــاص ســعر المــواد الأوليــة لصناعتهــا ،وكانــت
الكميــات الضخمــة مــن هــذه المنتجــات تُص ـدَّر مــن
مينــاء يافــا إلــى تركيــا و إيطاليــا والبرتغــال و إســبانيا
خاصــ ًة ٥٧.ورأى روبنســون أن المدينــة تتحــول إلــى
معــرض ضخــم مف َعــم بالحركــة فــي عيــد الفصــح ،وكان
ال ُح َّجــاج المســيحيون يشــترون كميــات ضخمــة مــن
المنتجــات المحليــة أو مــن التجــار الذيــن يأتــون مــن
المــدن المجــاورة مثــل دمشــق ،ويحملونهــا معهــم إلــى
بلدانهــم .وقــد رأى الكاتــب أنــه لا فــرق مــن حيــث
الأهميــة بيــن هــذا المعــرض فــي القــدس ومعــارض
لايبزيــغ وفرانكفــورت.

وتب ِّيــن انطباعــات كلارك الــذي زار القــدس بعــد
عشــر ســنوات مــن زيــارة الكاتــب الفرنســي تشــاتيوبرياند
أن الأحــوال لــم تتغيــر كثيــ ًرا .فقــد رأى أن الســوق
غيــر ســليمة صح ًّيــا ،وكانــت مرت ًعــا لجميــع الأم ـراض
المعديــة ،وأن عربــات عــرض البضائــع فارغــة ٥١.وذكـ َر
ويلســون الــذي زار المدينــة فــي الوقــت نفســه أن الإ دارة
العثمانيــة كانــت تراقــب الســوق .وروى أنــه ل َّمــا اشــتكى
أحدهــم للوالــي علــى صاحــب دكان غشَّ ــه بالمبلــغ
الــذي أعــاده إليــه ،أمــر الوالــي مباشــرة بســمر أذن البائــع
ببــاب الــدكان ،وظ ـ َّل صاحــب البــاب لبضــع ســاعات
وهــو ُمشــ َّهر أمــام أعيــن المــارة .وكانــت عقوبــة َمــن
يغــش فــي الــوزن أو ينقــص مــن المــال المــوزون مــن
٥٢
الباعــة عقوب ـ ًة شــديدة.
وأمــا الر َّحالــة الذيــن زاروا القــدس فــي النصــف
الثانــي مــن القــرن التاســع عشــر فكانــت انطباعاتهــم
عــن الســوق إيجابيــة ،ووصفوهــا بأنهــا كانــت مزدحمــة
وأكثــر تنظي ًمــا .فقــد ذكــر الر َّحــال الكولومبــي رافائيــل
دوك أوريبــا الــذي زار المدينــة عــام  ١٨٥٨أن الســوق
كانــت أكثــر ازدحا ًمــا لــدى الاقتــراب مــن مدخــل
كنيســة القيامــة ،وأنــه مــع دخولــه الشــارع الرئيســي رأى
كثي ـ ًرا مــن باعــة الصابــون والجلــود والفواكــه المجففــة
والحليــب والخض ـراوات والفحــم والحطــب ،وأنــه كان
يمــر بعصوبــة بيــن عربــات الباعــة الذيــن شـ َّبههم بالباعــة
المتجوليــن فــي بلــده .أمــا فــي المقدمــة فكانــت تُبــاع
المســ َبحات والأوســمة وأشــياء أخــرى مصنوعــة مــن
خشــب الزيتــون ٥٣.وقــد أُ ِ
ــب فيدفيــر الــذي زار
عج َ
المدينــة آنــذاك »بالحركــة المل َّونــة« التــي رآهــا فــي
الســوق ،ولاحــظ -مثــل أوريبــا -أنــه لا توجــد دكاكيــن
مثــل التــي يعرفونهــا فــي الغــرب .كان كل بائــع يصنــع اﻷﻃﻌﻤﺔ واﻷﴍﺑﺔ
جالســا علــى
صنعتــه ب ـأدوات بســيطة فــي كشــك أو ً
نالــت أطعمــة القــدس لا ســيما الفواكــه إعجــاب
الأرض مثلمــا يكــون فــي المعــارض والأســواق فــي كثيــر مــن الرحالــة .وذكــر الر َّحــال البولونــي الأرمنــي
٥٤
ألمانيــا ،ويهتــم بزبائنــه.
ســيمون الــذي زار القــدس فــي النصــف الأول مــن
فصــل الحديــث القــرن الســابع عشــر أن لــون خبــز »الســمون« ال ُمبــاع
ُي َعــ ُّد روبنســون الر َّحــال الــذي َّ
٥٥
وضــح كان أبيــض ،وأنــه كانــت هنــاك أنـواع كثيــرة مــن الخبــز
عــن الصناعــة والتجــارة فــي القــدس .فقــد َّ
وجــود قليــل مــن الصناعــات فــي المدينــة ،وكانــت ألذهــا خبــز »الحصــى«.

Clarke, Travels in various countries, 4/376.
Wilson, Travels, 131.
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54
Wedewer, Eine Reise, 70.
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٢٣٢

وكان زيــت المدينــة وزبدتهــا ولبنهــا لذيـ ًـذا .وكانــت
الأغنــام تُذ َبــح فــي أيــام العيــد الكبيــر ،ولكنــه وجــد لحــم
الجــدي ألــذ .وكانــت أرض القــدس مليئــة بأشــجار
الزيتــون وصالحــة للزراعــة وتنتــج الفواكــه اللذيــذة مــع
أنهــا أرض صخريــة وبتربــة جافــة» .البطيــخ والشـ َّمام هنــا
بحجــم كبيــر وطعــم حلــو ،والرمــان كبيــر ،والتيــن حلــو
كالعســل ،والســفرجل صغيــر لكنــه لذيــذ ويمكــن حفظــه
لشــهور .وهنــا ُيــز َرع العنــب ذو العناقيــد الضخمــةَ ...و َزنَّا
عنقــو ًدا ،فــكان أُقــة ونصــف ]نح ـ ًوا مــن  ٢كيلوغ ـرام[.
وأمــا الــورود فكانــت برائحــة عطــرة ،وكان ـوا يســتخرجون
ماءهــا ،ويحملهــا الزائــرون إلــى بلدانهــم هديــ ًة مــن
القــدس« ٥٨.وبعــد أن مــدح أوليــا خبــز »الحصــى«
أشــار إلــى كثــرة مـزارع الزيتــون فــي جبــال القــدس وكثــرة
البســاتين والحقــول وكثــرة أن ـواع العنــب ولذتهــا ،مــع أن
أرض المدينــة صخريــة ،وقــد رأى النــاس يحملــون مــاء
٥٩
الــورد هدايــا إلــى كثيــر مــن الولايــات.

ﻣﻨﻈﺮ ﻟﻠﻤﺴﺠﺪ اﻷﻗﴡ
واﻟﻘﺪس ﻣﻦ ﺟﺒﻞ
اﻟﺰﻳﺘﻮن
(James Kean, Among
the holy places: a
through

pilgrimage

(Londra:

Palestine

T. Fisher Unwin, 5.
)Basım, 1895), 18-19

ذكــ َر الر َّحــال الغربــي جوليــف الــذي زار القــدس
بعــد قرنيــن مــن أوليــا جلبــي أي فــي بدايــات القــرن
التاســع عشــر أن أســعار الأطعمــة أرخــص مــن أوروبــا
عجــب بجــودة الأطعمــة فــي القــدس ،فالخبز
ولكنــه لــم ُي َ
كان قاس ـ ًيا ولــم يكــن مغذ ًيــا مثــل الخبــز الموجــود فــي
إنكلتــرا ،ولــم يكــن الجبــن كمــا يعرفونــه .وذكــ َر أن
النــاس هنــا لا يعرفــون شــي ًئا اســمه زبــدة علــى عكــس
مــا ذكــره ســيمون .أمــا العســل فــكان لذيـ ًـذا ،ونــاد ًرا مــا
وجــد لحــم بقــر وعجــل ،فقــد كان أهــل المدينــة يأكلــون
لحــم الغنــم والجــدي ،وكانــت الدواجــن كثيــرة .ولكنــه
أُ ِ
ــب كثيــ ًرا بالفواكــه ،فكلهــا كانــت لذيــذة علــى
عج َ
اختــلاف ضروبهــا ،وكلهــا أفضــل لــذ ًة وحج ًمــا ممــا
كان فــي البلــدان التــي زارهــا ،فالعنــب كان رائ ًعــا والتيــن
أحلــى مــن التيــن الموجــود فــي أوروبــا .وطعــم الزيتــون
عجــب
والرمــان والبطيــخ هنــا لا ُيع َلــى عليــه ٦٠.ولــم ُي َ
فيدفيــر الــذي زار المدينــة فــي النصــف الثانــي مــن
القــرن التاســع عشــر بطعــم الخبــز ،فقــد ذكــر أن داخلــه
عجيــن وطعمــه حامــض .أمــا اللحــم فــكان مقصــو ًرا

علــى الغنــم والدواجــن ،و إيجــاده ليــس ســه ًلا .وكان
يذكــر دائ ًمــا الكوســا المحشــية بالــرز وزبيــب العنــب،
وطبخــات الخض ـراوات المشــابهة التــي »تســبح دائ ًمــا
ووضــح أنــه أحــب كثيــ ًرا الــرز،
فــي ســمن الغنــم«َّ .
وأنــه وجــد صعوبــة فــي الاعتيــاد علــى مطبــخ القــدس.
ولكنــه كان مقتن ًعــا مثــل جوليــف ب ـأن فواكــه المدينــة
تكفــي للتعويــض عــن الأطعمــة كلهــا ،وذكـ َر الكلمنتينــا
الصغيــرة الحلــوة ،والعنــب والتيــن الطــري ،والتمــر
الحلــو ،والمــوز الكبيــر ،والبرتقــال والليمــون الــذي
ينعــش الإ نســان ،ولــم يجــد ُب ـدًّا مــن قــول» :يــا لهــا
٦١
مــن مختــارات طازجــة تدعــوك لأكلهــا«.
أمــا فــي موضــوع الأشــربة ،فيمــدح أوليــا جلبــي
المــاء الــذي جلبــه الســلطان العثمانــي ســليمان القانونــي
مــن الجبــال ،فيقــول» :للمدينــة كثيــر مــن المحبيــن
والمح َّبــات لروعــة مائهــا« ٦٢.وذكــر جوليــف أن المــاء
الــذي يأتــي مــن الينابيــع صافيــة عذبــة ٦٣.لكــن المــاء
لا يكفــي فــي فصــل الصيــف ،وذكــ َر كيــن أنــه لا
يمكــن تلبيــة الحاجــة إلــى المــاء بحفــر الآبــار ،فميــاه
الأمطــار تجــري مــن غيــر أن تنفــذ إلــى التــلال الصخريــة
التــي قامــت عليهــا المدينــة ،لذلــك لا يخــرج المــاء
مــن الآبــار و إن كانــت عميقــة .فــكان الحــل بنقــل ميــاه
الأمطــار التــي تســقط علــى ســطوح البيــوت المســتوية
إلــى بِــرك ،ثــم ســحب الميــاه المتجمعــة فــي هــذه البــرك
مــن فتحتــات ضيقــة بالـدِّلاء .ولــم يرتــح الكاتــب لطعــم
المــاء المتجمــع الــذي يقضــي حاجــة النــاس طــوال
٦٤
الصيــف ،ولا حتــى بعــد تصفيتــه بالأقمشــة وغليــه.
أمــا الشــراب الــذي ُيســته َلك كثيــ ًرا بعــد المــاء فهــو
كمــا لاحــظ فيتروميــل القهــو ُة التــي تُشَ ــرب فــي فناجيــن
صغيــرة ط ـوال ســاعات اليــوم علــى الرغــم مــن ارتفــاع
ســعر الحطــب الــذي ُيســتع َمل فــي الحــرق .وذكــر
٦٥
ســتهلك كثيــ ًرا.
الر َّحــال نفســه أن حليــب الماعــز ُي َ
ورأى فيديفــر أنــه مــن الصعــب إيجــاد حليــب البقــر لقلــة
الأبقــار فــي فلســطين .ومــن الأشــربة عصيــر الليمــون
٦٦
والبرتقــال و«المســتكة« المصنوعــة مــن العنــب.
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اﳌﺴﺠﺪ اﻷﻗﴡ واﻵﺛﺎر اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
يع ِّبــر الر َّحالــة المســلمون والغربيــون عــن إعجابهــم
بجمــال المســجد الأقصــى وهــم يصفــون منظــره العــام.
فقــد وصــف الصوفــي والفقيــه والشــاعر الدمشــقي النابلســي
٦٧
هــذ االمــكان بأنــه »ســاحة كبيــرة خضـراء منيــرة واســعة«.
وأثنــى الر َّحــال الدمياطــي العربــي اللقيمــي علــى جمــال
منظــر المســجد الأقصــى ،وذك ـ َر ســب ًعا وأربعيــن بِركــة مــاء
تجلــب الب َركــة العظيمــة للمــكان ،والميضـأة الرخاميــة فــي
وســطه ،وأشــجار الزيتــون وغيرهــا ،وذك ـ َر أن القلــب يفــرح
برؤيــة هــذا المنظــر وتتبــدد ســحب الأحــزان ٦٨.وأخبرنــا
الر َّحــال المصــري القاياتــي الــذي زار القــدس فــي زمــن
الســلطان عبــد الحميــد الثانــي )ت (١٩١٨ :أن الإ نســان
يعجــز عــن وصــف المســجد الأقصــى ،وأنــه كلمــا خطــا
خطــوة ،رأى جمــا ًلا لــم يــره مــن قبــل ٦٩.وعــ َّرف كيــن
الــذي زار المدينــة أثنــاء زيــارة الرحالــة الغربييــن المســج َد
الأقصــى علــى أنــه أجمــل مــكان فــي القــدس :الأرضيــة
وســ ُبل المــاء،
المســتوية المغطــاة بالحجــارة المصفوفــةُ ،
والعشــب الأخضــر ،وأشــجار الســرو الطويلــة كلهــا تجتمــع
لتش ـ ِّكل حديقــة مــن الجنــة يســتمتع المــرء حتــى بالنظــر
إليهــا فــي هــذه المدينــة الصخريــة الوعــرة .وقــد كان
سـ َّكان الأحيــاء المســلمة التــي تقــع شــمالي هــذا المــكان
٧٠
الجميــل وغربيــه يأتــون إلــى هنــا للعبــادة والراحــة.

ـف الر َّحــال المســلم أوليــا جلبــي الــذي زار قبــة
ووصـ َ
الصخــرة التــي تقــع وســط المســجد الأقصــى إعجا َبــه
وحيرتــه بأســلوب بديــع ،إذ قــال» :زار الفقيــر بلدا ًنــا فــي
حكــم  ١٧ســلطانًا علــى مــدى  ٣٨عا ًمــا ،ولكننــي لــم أ َر
فيهــا مثلمــا رأيــت مــن الجنــة هنــا .فحينمــا يدخــل المــرء
هــذا المــكان ،تصيبــه الحيــرة والدهشــة ،ولا يجــد ُبــدًّا
مــن وضــع إصبعــه فــي فمــه إعجا ًبــا .مســجد منيــر كقصــر
الخورنــق فــوق صخــرة مغطــاة بالرخــام الأبيــض« .وذكَــر
جلبــي أن الســاحة التــي فيهــا قبــة الصخــرة كانــت تُسـ َّمى
»الهضبــة البيضــاء« لبيــاض الرخــام فيهــا ،و َمــن كان حزي ًنــا
عــاد إلــى ســعادته حيــن يجــول فــي هــذه الســاحة ،وقــال

عنهــا» :ســاحة تُذ ِهــب الغــم« .يبــدو فــي كل قطعــة مــن
الرخــام الســحابي والســماقي والخرقانــي »أثـ ٌر لألــف إلــه«.
ويحــار الناظــر مــن الفسيفســاء والنقــوش التــي تزيِّــن القســم
مــن أرضيــة الرخــام إلــى طنــف القبــة ٧١.وقلَّمــا يصــ ِّور
الرحالــة المســلمون مــا عــدا أوليــاء جلبــي مــا يرونــه فــي قبــة
الصخــرة .ويذكــر الر َّحــال العثمانــي حفظــي أن الجــدار
الداخلــي للمســجد مغطــى بالرخــام ،و ُي ِ
عجــب الناظــر
بنقوشــه ٧٢.ويشــ ِّبه ابــن عمــر المكناســي الرخــام الــذي
يغطــي المســجد مــن داخلــه وخارجــه بالمـرآة ،ويذكــر أنــه
لــم يـ َر -مثــل أوليــا -أجمـ َل مــن فــن هــذا المســجد بظرافتــه
٧٣
وحســنه فــي البلــدان الإ ســلامية كلهــا.

أمــا الر َّحالــة الغربيــون فــكان لا يــؤذن لهــم بدخــول
المســجد الأقصــى فيشــاهدون قبــة الصخــرة مــن بعيــد،
ثــم صــار يــؤذَن لهــم مقابــل مبلــغ مــن المــال بعــد حــرب
القــرم ٧٤،وكانــوا عندمــا يرونهــا مــن قريــب ،يقارنونهــا
بالمســاجد المشــهورة فــي العا َلــم الإ ســلامي .يقــول
كلارك عــن منظــر المســجد مــن بعيــد» :يــا لــه مــن
مســجد عظيــم ،ولــم نســتطع إلا أن نع ـدَّه أعظــم تحفــة
معماريــة فــي الإ مبراطوريــة التركيــة اليــوم ،وهــو أعلــى ش ـأنًا
مــن مســجد آيــا صوفيــا فــي إســطنبول« ٧٥.ورأى جوليــف
أن قبــة الصخــرة أجمــل فنًّــا مــن مســجد آيــا صوفيــا و ا ْٕن
لــم تكــن كبيــرة مثلــه.

ﻣﻨﻈﺮ ﻋﺎم ﻟﻠﻤﺴﺠﺪ اﻷﻗﴡ

 ٦٧عبد الغني بن إسماعيل النابلسي ،الحضرة الأنسية في الرحلة القدسية ،تحقيق :أكرم حسن العلبي )بيروت :المصادر.٩٨ ،(١٩٩٠ ،
 ٦٨مصطفى أسعد اللقيمي ،تذهيب موانح الأنس برحلتي لوادي القدس ،تحقيق :رياض عبد الحميد مراد )دمشق :وزارة الثقافة.٩-١٠٨ ،(٢٠١٢ ،
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وعندمــا رأى الر َّحــال الفرنســي مارســيل لادويــر قبــ َة
الصخــرة حيــن لــم يكــن يــؤذَن بدخــول المســجد الأقصــى،
لــم يســتطع إلا أن يع ِّبــر عــن إعجابــه بجمــال القبــة
وعظمتهــا وهــو يشــاهدها مــن جبــل الزيتــون ،وح ـز َِن لعــدم
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وذك ـ َر أنهــا لــم تتجــاوز مســجد الســلطان أحمــد فــي
جمالهــا وروعتهــا ٧٦.أمــا لوبــز بورتيلــو روجــاس فــرأى أن
هــذا المعبــد يحمــل ســمة مــن ســمات العمــارة المغربيــة،
ولكنــه بظرافتــه يذ ِّكــر الناظــر إليــه بمســجد قرطبــة وقصــر
يضــا أن قبــة الصخــرة أجمــل
الحمـراء ٧٧.ويــرى فيتروميــل أ ً
مســجد بعــد مســجد قرطبــة ،وأعظــم أثــر مــن الآثــار
٧٨
الإ ســلامية بعــد قصــر الحم ـراء.

الســماح لغيــر المســلمين برؤيــة هــذا المعبــد الفريــد.
وكان كلارك الــذي قــارن بيــن قبــة الصخــرة وآيــا صوفيــا
واثقًــا مــن أنــه لا أثــ َر فــي القــدس يضاهــي جمــال قبــة
الصخــرة وفنهــا» :إن عظمــة هــذا البنــاء بأســلوبه الفريــد،
وأقواســه الكثيــرة ،وقبتــه الكبيــرة بتذهيباتهــا المن َّمقــة
الخاصــة ،وســاحته الواســعة الملونــة بأفضــل الرخــام...
كل ذلــك يجعــل مــن هــذا المعبــد أفضــل تحفــة معماريــة
تســتحق الثنــاء فــي العا َلــم الإ ســلامي« ٨٠.ويلفــت العالِــم
الإ نكليــزي هنــري موندريــل الانتبــاه إلــى اللوحــة الفنيــة
الرائعــة التــي يرســمها المســجد بفضــل موقعــه علــى الرغــم
٨١
مــن صغــر حجمــه.
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Clarke, Travels in various countries, 4/385-86.
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زار نــوروف القــدس فــي ثلاثينيــات القــرن التاســع
عشــر حيــن كان دخــول المســجد ممنو ًعــا لغيــر
المســلمين ،ولكنــه اســتطاع أن يــزور المســجد الأقصــى
وقبــة الصخــرة بـإذن خــاص مــن والــي مصــر محمــد علــي
باشــا الــذي كان يحكــم الشــام آنــذاك .وذكـ َر نــوروف أن
المســجد الأقصــى فــي عمــارة الشــرق كمثل بانثيــون روما
ـف الجــدران المغطــاة
فــي العمــارة الكلاســيكية .ووصـ َ
بالفسيفســاء المائلــة للزرقــة ،والقبــة المتداخلــة بنقــوش
الأزهــار ،والخطــوط المذ َّهبــة التــي تحيــط بالطنــف وكل
جانــب مــن البنــاء ،والضــوء الخافــت الــذي يعبــر مــن
الزجــاج الملــون فيحيــط كل شــيء بالأسـرار ،ويثيــر خيــال
الإ نســان ،ويعبــر عــن مخيلــة الشــرقي الخصبــة .ويــزداد
جمــال المعبــد بأرضيتــه الرخاميــة البيضــاء ،وثمــة هنــا
ميض ـأة فريــدة بجمالهــا ُبن َيــت بأســلوب يليــق بالمعبــد.
ويــرى نــوروف -مثــل أوليــا جلبــي -أن ســاحة قبــة الصخــرة
مــكان يجــد فيــه المســلمون فــي هــذه المدينــة الحزينــة
٨٢
الســعادة والســرور.

وزجاجــا
إذ قــال» :تــرى التذهيــب فــي داخلهــا
ً
بأل ـوان شــتى ،مزخرفــة بشــجرة طوبــى وأن ـواع مختلفــة
مــن الــورود ،كأنهــا نــور علــى نــور ،وعلــى أطرافهــا
الســ َما َو ِ
ات َوا ْلأَ ْرضِ( ]النــور«.[٣٥ ،
آيــة) :اللَّــ ُه نُــو ُر َّ
و«يبقــى اللســان عاجـ ًزا« فــي مــدح المحـراب والمنبــر.
والمنبــر تحفــة فنيــة »كأنــه ســحر مفتــوح« .أمــا
المح ـراب »فجوهــرة نــادرة« .لقــد جمــع الصانــع كل
حجــر كريــم فــي الأرض وجعلهــا قط ًعــا صغيــرة ونقشــها
هنــا .وعندمــا تضــرب أشــعة الشــمس الزجــاج بزخارفهــا
الاثنتــي عشــرة فــوق المح ـراب» ،يكــون علــى الزجــاج
نــور علــى نــور ،فتلمــع عيــون المصليــن ويصلــون
بخشــوع« .و إضافــة إلــى ذلــك ثمــة  ١٠٥أن ـواع مــن
٨٥
الزجــاج منقوشــة ،النجــف والبلــور والمورانــو.

وكذلــك كانــت انطباعــات الر َّحــال الغربــي فيدفيــر
الــذي زار القــدس بعــد حــرب القــرم ورأى قبــة الصخــرة
ـب
بعــد أن نــال الإ ذن ،فوصـ َ
ـف أن المســجد قــد ُذ ِّهـ َ
ظاهــره تذهي ًبــا فاخـ ًرا ،وأن الضــوء الخافــت الــذي ينفــذ
مــن الزجــاج المعشَّ ــق فــي القبــة المهيبــة يؤثــر فــي المــرء
خاصــا .أمــا أكثــر مــا لفــت انتباهــه فــي هــذا البنــاء
تأثيـ ًرا ًّ
العظيــم فهــو المنبــر الخشــبي الــذي وصفــه بأنــه تحفــة
فــي النجــارة ٨٣.ولاحــظ الر َّحــال الإ نكليــزي هنــري
بيكــر تريســترام الــذي زار القــدس فــي الوقــت نفســه
أن البنــاء قــد حافــظ علــى هيكلــه وشــكله أكثــر مــن
الآثــار الإ ســلامية الأخــرى .فذكــ َر أن ظاهــره رائــع،
وداخلــه خـ َّلاب ،وتبــدو الدقــة فــي بنائــه ،والجمــال فــي
فسيســفائه ،أمــا الزخرفــات المتناســقة الكثيــرة فتصبــغ
كل شــيء بألـوان قــوس قــزح .وتجتمــع العناصــر جمي ًعــا
علــى ضــوء الصبــاح الخافــت الــذي ينفــذ مــن النوافــذ،
٨٤
فترســم لوحــة عظيمــة يقــف العقــل مذهــو ًلا أمامهــا.

أمــا الرحالــة الأجانــب فوصف ـوا قبــة الصخــرة أكثــر
مــن الجامــع القبلــي .حينمــا دخــل نــوروف إلــى هــذا
البنــاء الوقــور مــن بابــه ،أحــس أنــه فــي كاتدرائيــة
ـت انتباهــه الأعمــدة
القديــس بيتــرو فــي رومــا .وقــد لفـ َ
الرخاميــة بألوانهــا المتنوعــة ،ورأى أنهــا لا تقــل جمــا ًلا
عــن الأعمــدة فــي قبــة الصخــرة ٨٦.أمــا تريســترام
ف ـرأى أن الأســلوب المعمــاري للجامــع أقــل ش ـأنًا مــن
قبــة الصخــرة بأعمدتهــا وأقواســها الحــادة ،مــع أنــه
ــب تذهي ًبــا
غنــي بمصابيحــه وزجاجــه المعشَّ ــق ،و ُذ ِّه َ
دقيقًــا ٨٧.ولاحــظ فيتروميــل أن الجامــع قــد ُزخــرِف
و ُزيِّــن بِ ِدقَّــة ،وتحــدث عــن جمــال التذهيــب والتنميــق
٨٨
والرخــام شــديد البيــاض.

ﻗﺒﺔ اﻟﺼﺨﺮة ﻣﻦ اﻟﺪاﺧﻞ

ُي َعــ ُّد أوليــا جلبــي الر َّحــال الــذي وصــف الجامــع واحــدة منهــا جوهــرة تعــادل خزينــة مصــر« .ورأى
القبلــي الــذي يقــع أمــام قبــة الصخــرة وصفًــا دقيقًــا .أنــه لا نظيــر فــي الدنيــا للقبــة فــوق المحــراب
فقــد وقــف أو ًلا عنــد الأعمــدة الرخاميــة الســماقية بارتفاعهــا وضيائهــا.
وغيرهــا مــن الأل ـوان فــي الجامــع ،وقــال عنهــا» :كل

اﻟﺠﺎﻣﻊ اﻟﻘﺒﲇ ﻣﻦ اﻟﺪاﺧﻞ
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وقــد أثنــى ابــن عمــر المكناســي علــى إصلاحــات
العثمانييــن للمســجد الأقصــى ،وذكــ َر أن العثمانييــن
اهتمـوا بالحــرم الشــريف فــي القــدس كاهتمامهــم بمكــة
والمدينــة ،فــكان إذا وقــع حجــر وضعــوه مكانــه ،و ا ْٕن
خ ـرِب جانــب أصلحــوه ،ور َّمم ـوا مــا فــي الحــرم ترمي ًمــا
خاصكــي ،وأن
شــام ًلا .وتحــدث عــن وقــف الســلطانة َ
الطعــام هنــا كان ُيــو َّزع فــي الصبــاح والمســاء منــذ وقــت
طويــل ،وأن العثمانييــن كانـوا يعينــون الأســر الفقيــرة فــي
القــدس .ودعــا أن يســتمر حكــم الســلاطين العثمانييــن
٨٩
مؤكـدًا علــى تأثيــر هــذه الصدقــات.
أمــا الرحالــة الغربيــون فقليــ ًلا مــا كانــوا يذكــرون
الآثــار العثمانيــة مثــل الأوقــاف ،و ا ْٕن تكلمــوا عنهــا،
تكلمــوا بســوء .فروبنســون مثــ ًلا ذكــ َر أن مؤسســات
الدولــة فــي المدينــة قليلــة وليــس فيهــا مــا يلفــت
الانتبــاه .ووجــ َد الحمامــات التــي زارهــا فــي الحــي
المســلم أقــل ش ـأنًا مــن الحمامــات الأخــرى فــي مــدن
الشــرق ٩٠.أمــا تشــاتيوبرياند فيــرى أنــه يجــب الحــذر
مــن الخلــط بيــن الآثــار العثمانيــة والآثــار الإ ســلامية التي
تعــود للعهــود الســابقة ،ويدعــي أنــه »لــم يفهــم شــي ًئا
مــن العمــارة التركيــة« ،ويــرى أن العثمانييــن لــم يزيــدوا
علــى القــدس إلا بضــع أســواق ومســاجد ٩١.ولكنــه
يتجاهــل حقيقــة أنــه عندمــا دخــل العثمانيــون القــدس،
كانــت الأبنيــة قليلــة فــي المدينــة.
وقــد لفتــت أس ـوار المدينــة التــي ُبن َيــت فــي عهــد
الســلطان ســليمان القانونــي أنظــار الرحالــة جميعهــم.
يذكــر أوليــا جلبــي أن الأســوار بناهــا الباشــا لالا
مصطفــى فــي عهــد الســلطان القانونــي ،ثــم يثنــي علــى
الأســلوب الخــاص بــه فــي البنــاء فيقــول» :لقــد بنــى
قلعــة حصينــة مــن الحجــر يعجــز اللســان عــن مدحــه.
بناهــا مــن حجــارة القلعــة التــي ُه ِد َمــت فــي الماضــي،
وجعــل صخــرة اللــه والمســجد الأقصــى داخــل
الســور ،فكانــت قلعــة كبيــرة وكأن كل حجــرة منهــا
ـف النابلســي الــذي زار القــدس
ظهــر فيــل« ٩٢.ووصـ َ
 ٨٩التازي ،القدس والخليل.٧٧ ،

مثــل أوليــا فــي القــرن الســابع عشــر الأسـوا َر علــى أنهــا
ُبن َيــت بنــا ًء ســلي ًما مــن الحجــارة المنحوتــة وال ِمــلاط،
وأنهــا بنــاء ضخــم أساســه متيــن .وع ِلــم أن الســلطان
ســليمان القانونــي هــو الــذي بنــى هــذه الأسـوار ،فدعــا
لــه ٩٣.ولــم يســتطع الرحالــة العــرب الذيــن زاروا
المدينــة فــي القــرن التالــي إلا أن يعبــروا عــن إعجابهــم
بالأسـوار .ولــم يجــد اللقيمــي الأسـوار متينــة فحســب،
بــل وجدهــا إبدا ًعــا فــي الأســلوب و إتقا ًنــا فــي الصنــع،
ولهــا ســتة أبــواب يصعــب ضبطهــا ٩٤.ورأى ابــن
عثمــان المكناســي المغربــي فــي الأس ـوار تحفــة فنيــة
وأث ـ ًرا ضخ ًمــا ،وع َّرفهــا علــى أنهــا بنــاء متيــن ،وس ـ َّمى
أبوابهــا الســتة با ًبــا با ًبــا :بــاب العمــود )بــاب دمشــق(،
وبــاب الســاهرة )بــاب هيــرود( ،وبــاب الأســباط )بــاب
الأســد ،بــاب القديــس ســتيفين( ،وبــاب المغاربــة
)بــاب القمامــة( ،وبــاب النبــي داوود )بــاب صهيــون(
٩٥
وبــاب الخليــل )بــاب يافــا(.

ويذكــر الرحالــة الغربيــون انطباعــات مشــابهة
عــن الأس ـوار ،فيــرون أن الأس ـوار العاليــة التــي ُبن َيــت
بحجــارة كبيــرة تزيِّــن المدينــة أكثــر مــن أي شــيء
آخــر ٩٦.ولاحــظ فيدفيــر أن الأســوار التــي ُبن َيــت
بحجــارة ســوداء داكنــة تعطــي للمدينــة مظه ـ ًرا جديًّــا
وقــو ًرا .ووقــف علــى بــاب دمشــق ،ووجــد أن ذلــك
المــكان أمنــع نقطــة فــي المدينــة ،فال ُبرجــان بشــرفاتهما
علــى جانبــي البــاب يجعــلان الأسـوار محميــة مــن أي
هجــوم ٩٧.وذكــر الكاتــب الفرنســي بيــر لوتــي إعجابــه
بهــذا البــاب الملــيء بالأس ـرار ،ووصــف البــاب بأنــه
»أفضــل وأبــدع« أبــواب الســور .ووجــد الأســوار
قاســية ،ورأى أثنــاء ســيره بجانبهــا خ ًّطــا جمي ـ ًلا علــى
شــكل وردة بيــن الحجــارة الضخمــة القديمــة ،وكأن
هــذا الخــط بظرافتــه يخبــر المــا َّر بــه ب ـأن الذيــن بن ـوا
هــذه الأس ـوار الضخمــة الخشــنة هــم أنفســهم الذيــن
نقش ـوا تلــك الزخــارف الدقيقــة البديعــة علــى جــدران
٩٨
المســاجد والقصــور.
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لفــت العســكر الذيــن كانــوا عنــد مدخــل كنيســة
القيامــة انتبــا َه كثيــر مــن الرحالــة الغربييــن .وص َّورهــم
فيتروميــل علــى أنهــم يراقبــون بدقــة البــاب وهــم
٩٩
يشــربون القهــوة والســجائر فــي مجلــس كبيــر.
أمــا لوتــي فــرأى هــؤلاء الحــرس واقفيــن »كأنهــم
مســلَّحون مــن أجــل مجــزرة كبيــرة« ،وأنهــم
يشــاهدون الذيــن يأتــون للعبــادة فــي الكنيســة بعيــون
»عــار القــدس المســلمة« مــن فــوق المجلــس الــذي
أقامــوه كمجلــس الحــكام ١٠٠ .أمــا روبنســون فــكان
لــه رأي آخــر ،إذ رأى أنــه مــن الأفضــل أن ُيع َتقَــد
أن وجــود هــؤلاء العســكر الذيــن يأخــذون الأجــرة
مــن داخلــي الكنيســة يحمــي الكنيســة وغيرهــا مــن
الأماكــن المقدســة مــن أي هجمــات ،و ا ْٕن كان
وجودهــم يــؤذي مشــاعر الح َّجــاج المســيحيين
القادميــن إلــى هــذا المــكان ١٠١ .إذ تحــدث
الدبلوماســي الهولنــدي جوهــان أيغيديــوس فــان
أيغمونــت وخالــه جــون هايمــان َ
اللــذان زارا القــدس
فــي القــرن الثامــن عشــر عــن محاولــة القروييــن
العــرب نهــب كنيســة القيامــة مســتفيدين مــن غيــاب
الباشــا ،فوصلــوا إلــى بــاب الكنيســة ولكــن الآغــا
مــع فرقــة مــن عســكر القلعــة ف َّرقوهــم ١٠٢ .وأثنــى
ر َّحــالان آخــران علــى العســاكر العثمانييــن الذيــن
اســتطاعوا حمايــة طقــس دينــي للــروم والأرمــن بعــد
أن اجتمــع حشــد كبيــر مــن النــاس ،و ا ْٕن لجــؤوا
إلــى ال ُعصــي آنــذاك ١٠٣ .ورأى الر َّحــال السويســري
فريدريــك هاسليكوســت أنــه لــولا حيطــة التــرك
ومنعهــم الفوضــى ،لمــا مــ َّرت مثــل هــذه الطقــوس
١٠٤
الدينيــة بســلام.
غيــر أن هاسليكوســت وغيــره مــن الرحالــة
يعتقــدون أن أهــم عمــل للعســكر فــي كنيســة القيامــة
منــع أي صــدام أو نــزاع بيــن الطوائــف المســيحية
ُ
ُ
وحفــظ
التــي لهــا أقســام مختلفــة فــي الكنيســة
النظــام ١٠٥ .يقــول الر َّحــال الأمريكــي جــون تومــاس:
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»لقــد كان الصــراع بيــن الطوائــف المســيحية
صرا ًعــا شــدي ًدا ،حتــى إن الإ دارة التركيــة وجــدت
ضــرورة التدخــل وحمايــة القبــر المقــدس ،لذلــك
١٠٦
نــرى اليــوم ح َّر ًاســا مــن التــرك هنــاك دائ ًمــا«.
ويقــدِّم لامارتيــن معلومــات مفصلــة عــن هــذا
الموضــوع ويثنــي علــى النظــام الــذي وضعتــه الإ دارة
وصــف الحــ َّراس أثنــاء دخولــه
العثمانيــة .فقــد
َ
الكنيســة علــى أنهــم رجــال بلحــى بيضــاء طويلــة
يبــدو عليهــم الوقــار وكانــوا يشــربون القهــوة وهــم
جالســون فــي مجلســهم ،وأنــه مــع الذيــن كانــوا
معــه س ـلَّموا عليهــم وأمــروا المســؤول عنهــم أن ُيــري
الــز َّوار جميــع أنحــاء الكنيســة .ولــم ي ـ َر الكاتــب أي
علامــة مــن علامــات عــدم الاحتــرام التــي اتهمهــم
بهــا بعضهــم لا فــي وجوههــم ولا أقوالهــم ولا
أفعالهــم ،وكانــوا لا يدخلــون الكنيســة ،ويحترمــون
كالمســيحيين قدســية هــذا المــكان .وأ َّكــد لامارتيــن
علــى أهميــة العمــل الــذي تؤديــه الإ دارة المســلمة
التــي يمثِّلهــا هــؤلاء العســكر فــي الحفــاظ علــى
النظــام والتــوازن بيــن الطوائــف المســيحية التــي
تــزور الكنيســة ،إذ قــال:
»إنهــم لا يهدمــون معبــد المســيحيين المقــدس
مــع أن لديهــم الحــق بعــد أن فتح ـوا المدينــة .إنهــم
يحافظــون عليــه ويحرصــون علــى النظــام فيــه ،وقــد
خصصـوا فرقــة عســكرية لحمايتــه ،و ُيظ ِهــرون الاحتـرام
َّ
بصمــت وهــم يراقبــون تنــازع الطوائــف المســيحية علــى
المعبــد .ويحرصــون علــى حفــظ هــذا المعبــد الــذي
يعــد ُمل ـ ًكا للبشــر جمي ًعــا ويحمــل اســم المســيحيين،
وعلــى أن تــؤدي كل طائفــة مســيحية العبــادة التــي
تريدهــا فــي القبــر المقــدس .ولــولا التــرك ،لــكان
هــذا القبــر الــذي يتنازعــه الــروم والكاثوليــك وجميــع
الطوائــف المســيحية الأخــرى موضــو َع خــلاف بيــن
هــذه الطوائــف المتصارعــة الممتلئــة غض ًبــا ،ولس ـ َعت
كل طائفــة للســيطرة عليــه ،ولا شــك أن المنتصــر فــي
هــذا الص ـراع كان ســيمنع أعــداءه مــن الوصــول إلــى
١٠٧
القبــر«.
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اﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
نموذجــا .المغــرب :منظمــة
التــازي ،عبــد الهــادي .القــدس والخليــل فــي الرحــلات المغربيــة ،رحلــة ابــن عثمــان
ً
الأيسيســكو.١٩٩٧ ،

ﻧﺘﻴﺠﺔ
عندمــا ننظــر إلــى القــدس فــي العهــد العثمانــي مــن عدســة كتــب الرحــلات ،ســنرى المدينــة مــن منظــور مختلــف
ع َّمــا هــو موجــود فــي الوقائــع المؤ َّرخــة ووثائــق الأرشــيف والمصــادر المحليــة الأخــرى .إن الر َّحالــة عندمــا يتنفســون هـواء
المدينــة لأول مــرة ،ينفــذون بملاحظاتهــم إلــى مــا وراء المعتــاد ،فيضعــون -كمــا رأينــا فــي هــذا المقــال -انطباعــات
جديــدة عــن أدق تفاصيــل الحيــاة اليوميــة التــي قــد لا نجدهــا فــي المراجــع الأخــرى .وبذلــك تحتــل قــدس الر َّحالــة موق ًعــا
خاصــا وتغــدو جــز ًءا لا يتج ـ َّزأ مــن لوحــة القــدس التاريخيــة.
ًّ

قداســا« كثيــرة ،لوجــود اختلافــات كبيــرة فــي انطباعــات الرحالــة
وليســت قــدس الر َّحالــة ً
قدســا واحــدة ،بــل »أ ً
الذيــن جــاؤوا مــن بلــدان عــدة وأزمنــة مختلفــة .وغال ًبــا مــا يركــز الرحالــة المســلمون فــي حديثهــم عــن القــدس علــى
الأماكــن المقدســة ،مــا عــدا أوليــا جلبــي الــذي وصــف أهــل القــدس وطعامهــم وشــرابهم ومســجدهم بلغــة مختلفــة
وأســلوب فريــد ،ذلــك أنــه لا يقتصــر علــى وصــف مــا ي ـراه وتصويــره ،بــل يذكــر فــي قســم كبيــر مــن كتاباتــه روايــات
المؤرخيــن والمحدِّثيــن ،وأشــعا ًرا ،وملاحظــات فــي فضائــل القــدس والمســجد الأقصــى ،وأحاديــث عــن الذيــن التقــى
بهــم والقبــور التــي زارهــا .أمــا الرحالــة الغربيــون الذيــن زاروا المدينــة فــي أواخــر القــرن الثامــن عشــر ،فــكان اهتمامهــم
منص ًّبــا علــى الأماكــن المقدســة ،وكانــت آراؤهــم عــن المواضيــع الأخــرى -مثــل رأيهــم عــن أهــل القــدس -آرا ًء ســلبي ًة،
وكأنهــا تســتند إلــى حكــم مســبق لا نتيجــة ملاحظــات ومشــاهدات .لكــن هــذه النظــرة تغيــرت مــع »إعــادة اكتشــاف
الغــرب لفلســطين« ،وبــدأ الرحالــة يقدمــون ملاحظــات مفصلــة عــن القــدس عمو ًمــا .لكــن نظــرة أهــل القــدس للغــرب
تغيــرت بعــد الحملــة الفرنســية بقيــادة نابليــون ،فكانــت انطباعــات الذيــن زاروا القــدس فــي بدايــات القــرن التاســع عشــر
انطباعــات ســلبية ،وشــبهوا المدينــة بالخـراب .أمــا الرحالــة الغربيــون الذيــن جــاؤوا إلــى القــدس فــي أواســط القــرن التاســع
عشــر فكانــت نظرتهــم للنــاس وللمدينــة عمو ًمــا نظــرة إيجابيــة بتأثيــر الإ صلاحــات التــي ُط ِّبقــت بدايـ ًة لــدى حكــم محمــد
علــي باشــا ثــم الإ دارة العثمانيــة .ولا يمكــن الفصــل بيــن آراء الرحالــة الغربييــن الذيــن جــاؤوا مــن أقطــار شــتى ،ولكــن
نســتطيع أن نقــول إن الرحالــة الذيــن أتـوا مــن بلــدان البروتســتانت وروســيا كان وصفهــم للمدينــة أكثــر إيجابيــة مــن الذيــن
جــاؤوا مــن بلــدان الكاثوليــك ،وعندمــا وجــدوا المدينــة هادئــة صامتــة صم ًتــا شــديدًا ،نســبوا هــذا الصفــة إلــى »جــو
القداســة« فــي المدينــة .لكــن تبقــى هنــاك اســتثناءات بيــن هــؤلاء الرحالــة ،ومنهــم لامارتيــن الــذي أثنــى كثي ـ ًرا علــى
تســامح المســلمين والنظــام الــذي وضعتــه الإ دارة العثمانيــة فــي كنيســة القيامــة.

القاياتي ،محمد عبد الجواد .نفحة البشام في رحلة الشام .بيروت :دار الرائد العربي.١٩٨١ ،
اللقيمــي ،مصطفــى أســعد .تذهيــب موانــح الأنــس برحلتــي ل ـوادي القــدس .تحقيــق :ريــاض عبــد الحميــد م ـراد .دمشــق :وزارة
الثقافــة.٢٠١٢ ،
النابلســي ،عبــد الغنــي بــن إســماعيل .الحضــرة الأنســية فــي الرحلــة القدســية .تحقيــق :أكــرم حســن العلبــي ،بيــروت:
المصــادر.١٩٩٠ ،
النابلســي ،عبــد الغنــي بــن إســماعيل .الحقيقــة والمجــاز فــي رحلتــي إلــى بــلاد الشــام ومصــر والحجــاز .تحقيــق :أحمــد عبــد
المجــدي هريــدي .القاهــرة :الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب.١٩٨٦ ،

اﻟﻤﺮاﺟﻊ ﺑﺎﻟﻠﻐﺎت اﻷﺧﺮى
Arvieux, Laurent d’. Mémoires du Chevalier d’Arvieux. 2. Edit.. Paris: Charles-Jean Baptıste Delespine,
Edit.1735.
Binos, Marie-Dominique de. Voyage par l’Italie en Egypte, au Mont-Liban et en Palestine ou Terre Sainte.
2. Cilt. Paris: Boudet, 1787.
Browne, William George. Travels in Africa, Egypt, and Syria, from the year 1792 to 1798. Londra: T. Cadell
and W. Davies, 1799.
Buckingham, James Silk. Travels in Palestine through the countries of Bashan and Gilead, east of the river
Jordan. Londra: Longman, 1821.
Chateaubriand, François-René de. Travels in Greece, Palestine, Egypt, and Barbary during the years 1806
and 1807 / Frederic Shoberl. 2 Volumes. 2. Edit.. Londra: Henry Colburn, Edit.1812.
Clarke, Edward Daniel. Travels in various countries of Europe, Asia and Africa. 4 Volumes. 4. Edit.. Londra:
T. Cadell and W. Davies, Edit.1817.
Crouch, Nathaniel (müstear: Burton, Richard). Two journeys to Jerusalem. Londra: y.y., 1759.
Dandolo, Emilio. Viaggio in Egitto, nel Sudan, in Siria ed in Palestina (1850-1851). Milan: Carlo Turati, 1854.
Egmont, Johan Aegidius van & Heyman, John. Travels through part of Europe, Asia Minor, the islands of
the Archipelago, Syria, Palestine, Egypt, Mount Sinai, &c. 1. Cilt. Londra: L. Davis and C. Rymers, 1759.
Evliya Çelebi. Günümüz Türkçesiyle Evliya Çelebi Seyahatnamesi: Kütahya, Manisa, İzmir, Antalya, Karaman,
Adana, Halep, Şam, Kudüs, Mekke, Medine. 9. Kitap, 2. Cilt. Prep. Seyit Ali Kahraman. İstanbul: Yapı Kredi
Yayınları, 2011.
Hasselquist, Frederick. Voyages and travels in the Levant in the years 1749, 50, 51, 52. Londra: L. Davis
and C. Rymers, 1766.

اﻟﻘﺪس

المدينة التي تتوق إلى السلام
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اﳌﺪارس اﳌﻤﺘﺪة ﻋﲆ اﻷروﻗﺔ اﻟﺸامﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺠﺪ اﻷﻗﴡ ﻣﻦ اﻟﻐﺮب إﱃ اﻟﴩق،
وﻫﻲ :اﳌﻠﻜﻴﺔ ،واﻹﺳﻌﺮدﻳﺔ ،واﻟﻔﺎرﺳﻴﺔ ،واﻷﻣﻴﻨﻴﺔ ،واﻟﺒﺎﺳﻄﻴﺔ ،واﻟﺪوادارﻳﺔ) .أرﺷﻴﻒ (MT

اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﻌﻠﻤﺎء واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺪس
ﻫﺎرون ﻳﻠامز*
ﻣﺤﻤﺪ أﻧﺲ ﻣﻴﺪﻳﻠﲇ**
القــدس مدينــة مقدســة لــدى المســلمين ،ففيهــا
المســجد الأقصــى الــذي ُذ ِكــر فــي القــرآن الكريــم
والــذي ُبــورِكَ مــا حولــه ،والــذي كان قبلــة الإ ســلام
الأولــى ،وفيهــا جــرت حادثــة الإ ســراء والمعــراج،
وكانــت للقــدس مكانــة خاصــة فــي كل صفحــة
مــن صفحــات التاريــخ الإ ســلامي .حاص ـ َر أبــو عبيــد
ـدس عــام ١٦هـــ٦٣٧/م أثنــاء حركــة
بــن الج ـراح القـ َ
الفتوحــات الإ ســلامية فــي عهــد الخلفــاء الراشــدين،
وفُ ِت َحــت المدينــة بقــدوم ســيدنا عمــر بــن الخطــاب
إليهــا عــام ١٧هـــ٦٣٨/م ،وســكن فيهــا كثيــر مــن
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الصحابــة بعــد هــذا الفتــح العظيــم .ع َّيــن ســيدنا عمــر
بــن الخطــاب علقمــة بــن حكيــم وال ًيــا علــى نصــف
منطقــة فلســطين ،وعلقمــة بــن مجــزز علــى النصــف
الآخــر ،وأمــر ابــن مجــزز أن يقيــم فــي القــدس ١.أقــام
الصحابــة الذيــن جــاؤوا إلــى القــدس مثــل أبــي ذر
الغفــاري مــد ًة فيهــا ،وبقــي فيهــا آخــرون ،منهــم واثلــة
الص َّفــة ،وعبــد اللــه
بــن الأســقع وأبــو ريحانــة مــن أهــل ُّ
بــن عمــرو بــن قيــس ،وذو الأصابــع الجهينــي ،وســلامة
٢
بــن قيصــر ،وفيــروز الديلمــي.

* د .هارون يلماز عضو الهيئة التدريسية في قسم تاريخ الإ سلام في كلية الإ لهيات بجامعة مرمرة.harun.yilmaz@marmara.edu.tr .
** محمد أنس مديللي باحث في قسم تاريخ الإ سلام في كلية الإ لهيات بجامعة إسطنبول.enesmidilli@istanbul.edu.tr .
 ١أبو الحسن عز الدين علي بن محمد ابن الأثير ،الكامل في التاريخ ،تحقيق :عمر عبد السلام تدمري )لبنان :دار الكتاب العربي.٣٣٠ :٢ ،(١٩٩٧ ،
 ٢أبو عبد الله محمد بن سعد ،الطبقات الكبرى ،تحقيق :إحسان عباس )بيروت :دار صادر٢٣١ :٤ ،(١٩٦٨ ،؛ ٤٢٤ ،٤٠٨ ،٤٠٢ :٧؛ أبو عبد الله ضياء الدين محمد بن عبد الواحد
المقدسي ،فضائل بيت المقدس ،تحقيق :محمد معطي الحافظ )دمشق :دار الفكر٩٢-٩٠ ،(١٩٨٥ ،؛ أبو الفضل شهاب الدين أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني ،الإ صابة في تمييز
الصحابة ،تحقيق :عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض )بيروت :دار الكتب العلمية٢٩١-٢٨٩ ،١١٥-١١٤ :٣ ،(١٩٩٥ ،؛ .١٦٧ :٤
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وســكن فــي القــدس فــي الســنوات اللاحقــة
َ
٣
أولاد الصحابــة والتابعيــن وأحفادهــم .وقــد ذكــ َر
مجيــر الديــن العليمــي )ت (١٥٢٢/٩٢٨ :فــي كتابــه
)الأنــس الجليــل بتاريــخ القــدس والخليــل( الــذي يعــد
مــن أهــم الكتــب فــي تاريــخ القــدس فــي التاريــخ
الإ ســلامي ،نح ـ ًوا مــن أربعيــن صحاب ًّيــا زاروا القــدس
أو ســكنوا فيهــا ،مــن هــؤلاء :أبــو عبيــد بــن الج ـراح،
ومعــاذ بــن جبــل ،وبــلال بــن ربــاح ،وعيــاض بــن
غنــم ،وخالــد بــن الوليــد ،وأبــو ذر الغفــاري ،وعبــادة
بــن الصامــت ،وتميــم الــداري ،وعمــرو بــن العــاص،
وعبــد اللــه بــن ســلام ،وســعيد بــن زيــد ،وســعد بــن
٤
أبــي وقــاص ،وأبــو هريــرة ،وعبــد اللــه بــن العبــاس.

ومــن اللافــت للانتبــاه بــدء انتشــار العلــم بســرعة
فــي القــدس بعــد الفتــح ،وكان لهــذه الأنشــطة
العلميــة دور مهــم آنــذاك .إذ ل َّمــا طلــب أميــر دمشــق

يزيــد بــن أبــي ســفيان مــن الخليفــة عمــر معلِّميــن
يعلمــون أهــل الشــام القــرآن الكريــم والإ ســلام،
أرس ـ َل إليــه ســيدنا عمــر عبــادة بــن الصامــت ومعــاذ
بــن جبــل وأبــا الــدرداء .وكان معــاذ بــن جبــل ومــن
بعــده عبــادة بــن الصامــت معلِّ َميــن وقاض َييــن فــي
القــدس ٥ .ول َّمــا كان الصحابــي أبــو الــدرداء قاض ًيــا
فــي دمشــق ،كانــت زوجــه أم الــدرداء الوصابيــة تقيــم
ســتة أشــهر فــي دمشــق وســتة أشــهر فــي القــدس،
وكانــت مشــهورة بكثــرة عبادتهــا وزهدهــا ،وكانــت
تعــظ فــي مجالــس العلــم التــي تقيمهــا ،وتنطــق
ِ
بالح َكــم والــكلام الجميــل ،وكانــت أحيانًــا تكتــب
الحكــم علــى ألــواح وتعطيهــا للطلبــة ٦ .وكان
قــدوم كبــار الصحابــة مثــل معــاذ بــن جبــل وعبــادة
بــن الصامــت وأم الــدرداء إلــى القــدس و إقامتهــم
لمجالــس العلــم فيهــا علامــ ًة علــى بــدء الأنشــطة
العلميــة فــي المدينــة فــي مرحلــة مبكــرة.

ابن سعد٥٠٣ ،٤٩٥ :٣ ،؛ ٤٠٢ ،٤٠١ :٤؛ المقدسي ،فضائل.٩٢ ،
 ٤مجير الدين أبو اليمن عبد الرحمن العلمي ،الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل ،تحقيق :عدنان يونس عبد المجيد أبو تبانة )عمان :مكتبة دنديس.٣٩٤-٣٨٥ :١ ،(١٩٩٩ ،
 ٥أبو القاسم علي بن الحسن ابن عساكر ،تاريخ مدينة دمشق ،تحقيق :عمرو بن غرامة العمري )بيروت :دار الفكر.١٩٤ :٢٦ ،(١٩٩٥ ،
٣

Ayşe Esra Şahyar, “Ümmü’d-Derdâ el-Vassâbiyye”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, (11 Ekim 2019).
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بنــى ســيدنا عمــر مســجدًا فــي القــدس بعــد الفتح ٧.المأمــون البــاب الشــرقي والشــمالي للمســجد الأقصــى
ـاتين ســلوان لأهالــي القــدس ،عــام  ،٨٣١/٢١٦وفتحــت أم الخليفــة المقتــدر باللــه
وو َقـ َ
ـف ســيدنا عثمــان بسـ َ
١١
فــكان هــذا الوقــف النمــوذج الأول للأوقــاف الغنيــة أربعــة أبــواب عظيمــة فــي قبــة الصخــرة.
الكثيــرة التــي أُقي َمــت لاحقًــا فــي القــدس ٨.وبنــى
وعندمــا قــل نفــوذ العباســيين بــد ًءا مــن أواســط القــرن
الخليفــة الأمــوي عبــد الملــك بــن مــروان قب ـ َة الصخــرة الرابــع الهجــري )العاشــر الميــلادي( ،وبــدأت تظهــر
التــي تعــد مــن أعظــم معالــم القــدس يأتــي إليهــا النــاس فــي البلــدان الإ ســلامية دول مســتقلة تتبــع للخلافــة
للعبــادة والزيــارة ،وبــدأ ببنــاء الجامــع القبلــي وأت َّمــه ابنــه العباســية اســ ًما ،دخلــت القــدس أو ًلا فــي حكــم
٩
الوليــد بــن عبــد الملــك .فــكان المســجد الأقصــى الدولــة الطولونيــة التــي كان مركزهــا فــي مصــر )-٢٥٤
الــذي يضــم َ
هذيــن المعل َميــن مقصــد كثيــر مــن العلمــاء  ،(٩٠٥-٨٦٨ /٢٩٢ثــم فــي حكــم الدولــة الإ خشــيدية
علــى مــدى القــرون ،ومركـ ًزا حافـ ًلا بالأنشــطة العلميــة .(٩٦٩-٩٣٥/٣٥٨-٣٢٣) .وكان مــن مظاهــر إيــلاء
بــدأ ظهــور نهضــة علميــة كبيــرة فــي القــدس الحــ َّكام الإ خشــيديين أهميــة خاصــة للقــدس أنهــم
فــي القــرن الهجــري الثانــي ،فقــد زا َر
القــدس علمــاء كانـوا ُيدفَنــون فيهــا ١٢.وظلــت القــدس نحـ ًوا مــن قــرن
َ
وفقهــاء ود َّرسـوا فيهــا ،منهــم :مقاتــل بــن ســليمان )ت :فــي حكــم الفاطمييــن ) (١٠٧١-٩٦٩/٤٦٣-٣٥٨بعــد
 ،(٧٦٧/١٥٠والأوزاعــي )ت ،(٧٧٤/١٥٧ :وســفيان حكــم الإ خشــيديين .وقــد ذكـ َر الر َّحــال الفارســي ناصــر
الثــوري )ت ،(٧٧٨/١٦١ :والليــث بــن ســعد )ت :خســرو )ت (١٠٧٣/٤٦٥ :الــذي زار القــدس آنــذاك
 ،(٧٩١/١٧٥ووكيــع بــن الجــراح )ت ،(٨٢١/١٩٧:أن المدينــة كان يســكنها عشــرون ألــف شــخص ،وأنهــا
ومحمــد بــن إدريــس الشــافعي )ت .(٨٢٠/٢٠٤ :كانــت مدينــة معمــورة فيهــا الأس ـواق والأبنيــة العاليــة،
ـدس أعــلام التصــوف مثــل إبراهيــم بــن أدهــم وأنــه كانــت فيهــا أوقــاف كثيــرة ،وبيمارســتان كبيــر
وزا َر القـ َ
)ت ،(٧٧٨/١٦١ :ورابعــة العدويــة )ت ،(٨٠١/١٨٥ :يقـدِّم جميــع أصنــاف العــلاج للمرضــى ويعطــي رواتــب
وبشــر الحافــي )ت ،(٨٤١/٢٢٧ :وســري الســقطي منتظمــة للأطبــاء ١٣.ويشــير مــا ذكــره هــذا الر َّحــال إلــى
١٠
)ت.(٨٦٥/٢٥١ :
وجــود نهضــة علميــة كبيــرة فــي علــوم شــتى كالطــب
وكانــت القــدس مركــزا مهمــا للحــ َّكام والعلمــاء وصناعــة الأدويــة وعلــم النبــات إلــى جانــب العلــوم
ً ً
فــي العصــر العباســي ،فمــن مظاهــر اهتمــام الخلفــاء الدينيــة .وقــد اشـ ُت ِهر آنــذاك محمــد بــن أحمــد التميمــي
العباســيين بالقــدس زيــارة بعــض الخلفــاء المدينــ َة الــذي ُو لِــد وترعــرع فــي القــدس بعلمــه ومؤلفاتــه فــي
و إصلاحهــم المســجد الأقصــى ،ومنهــم أبــو جعفــر الطــب وصناعــة الأدويــة وعلــم النبــات .وكان ُيعــ َرف
المنصــور الــذي زار القــدس مرتَيــن ،مــرة عــام أنــه مــن أســرة فيهــا أطبــاء كثــر ،منهــم جــده ســعيد
 ٧٥٨/١٤٠ومــرة عــام  ،٧٧١/١٥٤وأصلــح الأضــرار الــذي كان أشــهر أطبــاء عصــره .أخــذ التميمــي العلــم
َ
التــي أصابــت المســجد الأقصــى بعــد حــدوث زل ـزال عــن أعــلام الطــب وصناعــة الأدويــة مثــل أبــي محمــد
١٤
فــي المدينــة .وزار الخليفــة المهــدي باللــه القــدس عــام حســن بــن أبــي نعيــم والراهــب أنبــا زخريــا بــن ثوابــة.
 ،٧٨٠/١٦٣ورمــم الجامــع القبلــي .وفتــح الخليفــة ومــن المراجــع التــي فيهــا معلومــات عــن القــدس فــي
َ
َّ
 ٧أبو نصر المطهر بن طاهر المقدسي ،البدء والتاريخ )القاهرة :مكتبة الثقافة الدينية(٨٨ :٤ ،؛ أبو العباس شهاب الدين أحمد بن علي القلقشندي ،صبح الأعشى في صناعة الإ نشاء
)القاهرة :دار الكتب المصرية.١٠١ :٤ ،(١٩١٤ ،

8
Abdülaziz ed-Dûrî, “Jerusalem in the Early Islamic Period 7th-11th Centuries AD”, Jerusalem in History, Ed. K J Asali (Essex:
Scorpion Publishing, 1989), 108.
9
Dûrî, “Jerusalem in the Early Islamic Period”, 111; Casim Avcı, “Kudüs”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (02 Ekim
2019).

 ١٠العليمي ،الأنس الجليل٢٩٥-٢٩٢ :١ ،؛

Avcı, “Kudüs”.
11
Dûrî, “Jerusalem in the Early Islamic Period”, 112-113; Avcı, “Kudüs”.

 ١٢جمال الدين أبو المحاسن يوسف بن تغري بردي ،النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة) ،مصر :دار الكتب المصرية.١٠ :٤ ،(١٩٣٣ ،

Nâsır-ı Hüsrev, Sefername / Yahyâ el-Haşşâb (Mısır: el-Hey’etü’l-Mısriyyetü’l-Âmme li’l-Kitâb, 1993), 67-68.
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 ١٤أبو الحسن جمال الدين علي بن يوسف ابن القفطي ،إخبار العلماء بأخبار الحكماء ،الناشر :جوليوس ليبرت )ليبزيغ،(١٩٠٣ ،Dieterich’sche Verlagsbuchhandlung :
.١٦٩ ،١٠٦-١٠٥

٢٤٦

العهــد الفاطمــي كتــاب )أحســن التقاســيم فــي معرفــة
الأقاليــم( للمقدســي )ت (١٠٠٠/٣٩٠ :الــذي ذكــ َر
فيــه فضائــل المدينــة ،ومناخهــا ومعالمهــا الأثريــة،
ومنتجاتهــا ،وحياتهــا العلميــة والثقافيــة.

يضــا فــي كتابــه مذاهــب أهــل
وذكــ َر المقدســي أ ً
القــدس بتفصيــل ،وتحــدث عــن جماعــة تنتســب
لمذهــب الكرام َّيــة ،وخانقاهاتهــم ومجالســهم العلميــة.
ووضــح أن أكثــر أهــل القــدس علــى المذهب الشــافعي،
َّ
وكان للحنفيــة حلقــة علــم فــي المســجد الأقصــى.
يضــا معلومــات تشــير إلــى النهضــة العلميــة فــي
وذك ـ َر أ ً
المدينــة منهــا وجــود مجالــس مناظــرات بيــن علمــاء
١٥
المســلمين وقساوســة المســيحيين واليهــود.

وثمــة رويــات تشــير إلــى بنــاء )دار للعلــم( فــي
القــدس فــي العهــد الفاطمــي .وتســتند المعلومــات
عــن هــذه الــدار إلــى الســجلات فــي المراجــع التــي
تذكــر تاريــخ )المدرســة الصلاحيــة( التــي بناهــا صــلاح
الديــن الأيوبــي فــي القــدس ،إذ تذكــر هــذه المراجــع أن
هــذا البنــاء كان دا ًرا للعلــم ثــم صــار كنيســة فــي عهــد
الصليبييــن ثــم مدرس ـ ًة بعــد تحريــر القــدس ١٦.وليــس
ثمــة معلومــات مفصلــة عــن دار العلــم هــذه ،ولكــن مــن
المحت َمــل أنهــا كانــت مثــل دور العلــم فــي مصــر التــي
تنشــئ ُدعــاة المذهــب الشــيعي الإ ســماعيلي.

بقيــت القــدس فــي حكــم الســلاجقة نحـ ًوا مــن ربــع
قــرن بعــد أن قضـوا علــى النفــوذ الفاطمــي الشــيعي فــي
المدينــة .فقــد دخــل أتســز بــن أوق الــذي كان مــن أمراء
ـدس عــام  ١٠٧١/٤٦٣وطــر َد
الســلطان ملــك شــاه القـ َ
الخ َطــب باســم
الوالــي الفاطمــي مــن المدينــة ،وصــارت ُ
الخليفــة العباســي القائــم بأمــر اللــه والســلطان ألــب

أرســلان بعــد أن بقيــت باســم الخلفــاء الفاطمييــن لنحــو
مــن قــرن ١٧.وقــد ُبن َيــت أولــى المــدارس فــي القــدس
فــي عهــد الســلاجقة ،وجــاء إلــى المدينــة علمــاء كبــار
مــن أنحــاء شــتى مــن البلــدان الإ ســلامية كأبــي حامــد
الغ َّزالــي )ت ،(١١١١/٥٠٥ :وأبــي رندقــة الطرطوشــي
)ت ،(١١٢٦/٥٢٠ :وأبــي بكــر ابــن العربــي )ت:
 .(١١٤٨/٥٤٣وكانــت مرحلــة وجــود هــؤلاء العلمــاء
فــي القــدس مــن أهــم مراحــل التاريــخ العلمــي للمدينــة،
لأنهــم كانـوا علمــاء أفــذاذ فــي تاريــخ الفكــر الإ ســلامي
وليــس فــي عصرهــم فقــط ،ووضع ـوا مؤلفــات عظيمــة
لا ت ـزال تُــد َّرس إلــى الآن.

ذكــ َر الغزالــي فــي كتابــه )المنقــذ مــن الضــلال(
الــذي يعــد ســيرة ذاتيــة أنــه بحــث فــي الــكلام
والفلســفة والباطنيــة والتصــوف ،وأن الحقيقــة لــم
تتضــح لــه مــدةً .وذكــ َر أنــه وقــع فــي الشــبهة فــي
موضــوع العلــم والتدريــس هــل يكــون لرضــا اللــه تعالــى
أم لنيــل مقــام ،ثــم قــ َّرر أن يتــرك مقامــه فــي بغــداد
ويســوح وينــزوي ١٨.وبقــي فــي منطقــة الشــام نحـ ًوا مــن
عا َميــن مــن عــام  ١٠٩٥/٤٨٨إلــى  .١٠٩٧/٤٩٠وقــد
زار الغزالــي القــدس فــي رحلتــه هــذه وأقــام فيهــا مــدة.
وذك ـ َر العليمــي أنــه أقــام فــي المدرســة الناصريــة التــي
١٩
َ
تقــع شــرقي المســجد الأقصــى.
وتحــدث الغزالــي
فــي كتابــه )المنقــذ( عــن زيارتــه قبــة الصخــرة كل يــوم
لــدى إقامتــه فــي القــدس ،و إغلاقــه بابهــا علــى نفســه
يضــا أنــه
وانشــغاله بتزكيــة نفســه ٢٠.وذكــر الغزالــي أ ً
كتــب لأهــل القــدس )الرســالة القدســية( التــي تعــد
جــز ًءا مــن كتابــه )إحيــاء علــوم الديــن( ويذكــر فيهــا
٢١
مســائل فــي العقيــدة.

 ١٥أبو عبد الله محمد بن أحمد المقدسي ،أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم )ليدن :ي .ج .بريل.١٨٢ ،١٦٧ ،(١٩٠٦ ،
 ١٦جمال الدين أبو عبد الله محمد بن واصل ،مفرج الكروب بأخبار بني أيوب ،تحقيق :جمال الدين الشيال )القاهرة :دار الكتب والوثائق القومية .٤٠٧ :٢ ،(١٩٥٧ ،من أهم دور
العلم التي ُبن َيت في العهد الفاطمي الدار التي بناها الحاكم بأمر الله في مصر عام  .١٠٠٤/٣٩٥وكانت من أعظم مراكز العلم في مصر لمكتبتها الغنية بالكتب و إتاحة كل شيء للعلماء
فيها .وكان الخليفة بنفسه ينفق على هذه الدار التي فيها مكتبة تحتوي على مؤلفات من جميع فروع العلوم .ومن المعلوم أن هذه الدار كانت ذات هوية ُسن َّية في البداية ،وأن علماء
السنة كانوا يحضرون مجالس العلم فيها ،وكان الخليفة نفسه يأتي إليها أحيانًا .لكن بعد وفاة الخليفة تحولت هذه الدار إلى مركز لتخريج دعاة المذهب الإ سماعيلي) .تقي الدين أبو
محمد أحمد المقريزي ،المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والآثار ،تحقيق :أيمن فؤاد سيد) ،لندن :مؤسسة الفرقان للتراث الإ سلامي٥٠٨-٥٠٢ :٢ (٢٠١٣ ،؛ ابن تغري بردي ،النجوم
الزاهرة٢٢٢ :٤ ،؛
İsmail E. Erünsal, “Dârülilim”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (Erişim: 1 Kasım 2019).
17
Avcı, “Kudüs”.
18
Ebû Hâmid Muhammed el-Gazzâlî, el-Münkız mine’d-dalâl ve’l-müfsıh bi’l-ahvâl, Thk. Abdürrezzak Tek (Bursa: Emin
Yayınları, 2013), 63-66.

 ١٩العليمي ،الأنس الجليل.٤٣٧-٤٣٦ ،٤٣٤ :١ ،

 ٢١أبو حامد محمد الغزالي ،إحياء علوم الدين )جدة :دار المنهاج.٣٨٠ :١ ،(٢٠١١ ،

Gazzâlî, el-Münkız, 67.
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اﻟﻘﺪس

المدينة التي تتوق إلى السلام

وزا َر الفقيــه المالكــي أبــو رندقــة الطرطوشــي مدينـ َة
القــدس وبقــي فيهــا مــدة ،ولعلــه تع ـ َّرف إلــى الغزالــي
فــي هــذه الزيــارةُ ٢٢.و لِــ َد الطرطوشــي فــي مدينــة
طرطوشــة شــمال شــرقي الأندلــس عــام ،١٠٥٩/٤٥١
وســافر مــن الأندلــس وهــو فــي الخامســة والعشــرين
مــن عمــره للحــج وطل ًبــا للعلــم ،ثــم زا َر العــراق
والشــام ومصــر بعــد الحــج ،واشــتغل بالتدريــس حتــى
القــدس التــي كانــت محطــة فــي رحلــة
وفاتــه .وزار
َ
الحــج لكثيــر مــن العلمــاء ،واتصــل هنــاك بكثيــر مــن
شــيوخها وعلمائهــا ،ولكــن لــم ُيعــ َرف تاريــخ زيارتــه
٢٣
ومــدة إقامتــه فيهــا.

أمــا أبــو بكــر ابــن العربــي الــذي كان مــن طلبــة
الطرطوشــي فمكــث فــي القــدس ثلاثــة أع ـوام ،واتصــل
بأهــل العلــم فيهــاُ .و لِــد ابــن العربــي فــي إشــبيلية عــام
 ،١٠٧٦/٤٦٨وخــرج مــع أبيــه أبــي محمــد ابــن العربــي
وأســرته للحــج وطلــب العلــم عــام ،١٠٩٢/٤٨٥
وظــل نحــ ًوا مــن عشــرة أعــوام يســوح فــي البلــدان.
وقــد تحــدث عــن مراكــز العلــم التــي زارهــا فــي ســفره
والعلمــاء الذيــن التقــى بهــم فــي كتابــه )ترتيــب الرحلــة
للترغيــب فــي الملــة( و)قانــون التأويــل( .طلــب ابــن
العربــي العلــم أو ًلا فــي بعــض مــدن المغــرب ثــم رحــل
إلــى مصــر ثــم إلــى القــدس .وتحــدث عــن عــدم
إيجــاده مــا يبحــث عنــه فــي العلــم فــي مصــر ،وأنــه
رحــل مــع أبيــه إلــى القــدس أثنــاء توجههمــا إلــى الحــج،
وأفــاض فــي الحديــث عــن مجالــس العلــم فــي القــدس
والخصــال الحميــدة لعلمائهــا .وتأثــر بالحيــاة العلميــة
فــي القــدس ،فــو َّدع أبــاه حيــن خــرج إلــى الحــج وظـ َّل
٢٤
هــو فــي القــدس يطلــب العلــم لثلاثــة أع ـوام.

أخــذ الشــيرازي العلــم عــن فقيــه بغــداد الحنبلــي
أبــي يعلــى الفــ َّراج )ت (١٠٦٦/٤٥٨ :لســنوات
طويلــة ،ثــم رحــل إلــى الشــام وأقــام فــي القــدس
مــدة .و ُيذكَــر أنــه كان للشــيرازي دو ٌر مهــ ٌم فــي
زيــادة عــدد أتبــاع المذهــب الحنبلــي فــي القــدس
ودمشــق ٣٠ .وكان الشــيرازي واع ًظــا زاهــ ًدا نشــر
المذهــب الحنبلــي فــي القــدس ومــا حولهــا ،وكان
٣١
لــه طلبــة كثــر فــي تلــك البــلاد.

الكلاميــة والمعتزلــة والمش ـ ِّبهة والقساوســة المســيحيين
واليهــود ٢٥.و ُيذ َكــر أنــه اشــتغل بالعلــوم لا ســيما علــم
الــكلام وأصــول الفقــه وعلــوم الخــلاف أثنــاء مكوثــه
٢٦
فــي القــدس ،ووضــع مؤلفــات فــي هــذه العلــوم.
القــدس
وعندمــا زار علمــاء الحنفيــة مــن خراســان
َ
مثــل أبــي ســعد الزفزانــي ،وأبــي علــي الصغانــي ،وأبــي
ســعيد الزنجانــي ،كان ابــن العربــي حاضـ ًرا فــي حلقــات
دروســهم ،وذكــر أنــه تأثــر كثي ـ ًرا بمجالســهم ٢٧.ومــن
الواضــح أن ابــن العربــي قــد تأثــر كثيـ ًرا بالوســط العلمــي
فــي القــدس وكانــت لمــدة بقائــه فــي القــدس الأثــر
الكبيــر فــي تحصيلــه للعلــوم ،لأنــه كثيــ ًرا مــا كان
يستشــهد فــي مؤلفاتــه بالمناقشــات العلميــة التــي جــرت
فــي القــدس وآراء العلمــاء فيهــا ٢٨.و ُيظ ِهــر مــا ذكــره
ابــن العربــي وجــود نشــاط علمــي كبيــر فــي المســجد
الأقصــى والمــدارس الشــافعية والحنفيــة فــي القــدس
آنــذاك ،وعقــد مناظ ـرات علميــة بيــن أتبــاع المذاهــب
والأديــان المختلفــة ،و إعطــاء العلمــاء القادميــن مــن
دروســا فــي القــدس.
بلــدان الإ ســلام ً

ومــن المعلــوم أنــه كانــت هنــاك مدرســة للشــافعية
ومدرســة للحنفيــة فــي القــدس أثنــاء حكــم الســلاجقة،
وكانتــا أول مدرســ َتين تُع َرفــان فــي تاريــخ القــدس.
وقــد د َّرس أبــو الفتــح نصــر بــن إبراهيــم المقدســي
)ت (١٠٩٦/٤٩٠ :فــي المدرســة الناصريــة التــي
كانــت للشــافعية فــي شــرقي المســجد الأقصــى،
و إليــه ن ُِســ َبت هــذه المدرســة .وكان المقدســي مــن
أعــلام الفقــه الشــافعي ،وقــد قضــى أكثــر عمــره فــي
بعضــا
القــدس طال ًبــا العلــم و ُمد ِّر ًســا فيهــا ،حتــى إن ً
مــن العلمــاء يقارنــون مكانتــه فــي المذهــب بمكانــة
إمــام الحرميــن الجوينــي )ت (١٠٨٥/٤٧٨ :وأبــي
إســحاق الشــيرازي )ت ،(١٠٨٣/٤٧٦ :ويــرون
٣٢
وس ـ ِّميت المدرســة الناصريــة باســم
أصولــه أفضــل.
ُ
الغ َّزاليــة نســبة للإ مــام الغ َّزالــي الــذي أقــام فيهــا أثنــاء
مكوثــه فــي القــدس ٣٣.ومــن المــدارس التــي كانــت
للحنفيــة فــي القــدس فــي تلــك المرحلــة مدرســة
أبــي عقبــة .وقــد ذكرهــا أبــو بكــر ابــن العربــي كثي ـ ًرا
٣٤
مجالــس العلــم التــي حضرهــا فــي هــذه المدرســة.

ونفهــم مــن الحديــث عن ابــن العربــي أن القدس كانت
مدينــة يزورهــا الحجــاج والعلمــاء مــن الأندلــس والمغــرب،
وأنهــم كان ـوا يقيمــون فيهــا مــدة طل ًبــا للعلــم .وكان العالــم
الأندلســي الحســن بــن أحمــد الغافقــي المشــهور بابــن
العنصــري معاصـ ًرا لابــن العربــي ،وقــد طلب العلــم بداي ًة في
الأندلــس ،ثــم خــرج إلــى الحــج ،وأخــذ العلــم عــن علمــاء
كثــر فــي القــدس أثنــاء زيارتــه لهــا ٢٩.وظــل علمــاء الأندلــس
والمغــرب بعــد ابــن العربــي وابــن العنصــري يــزورون القــدس
أثنــاء الحــج ويطلبــون العلــم فيهــا.

وكان مــن كبــار العلمــاء الذيــن كان ـوا فــي القــدس
تــر َّدد ابــن العربــي علــى المــدارس الشــافعية فــي القــرن الخامــس الهجري/الحــادي عشــر الميــلادي
والحنفيــة خــلال إقامتــه فــي القــدس ،وحضــر مجالــس قُبيــل الغــزو الصليبــي الفقيــه الحنبلــي أبــو الفــرج
المناظــرات فيهــا ،وكانــت لــه مناظــرات مــع علمــاء الشــيرازي )ت.(١٠٩٤/٤٨٦ :

 ٣٠أبو الحسين محمد بن محمد ابن أبي يعلى ،طبقات الحنابلة ،تحقيق :محمد حميد الفكي )بيروت :دار المعرفة(٢٤٩-٢٤٨ :٢ ،؛ العليمي ،الأنس الجليل.٤٣٣ :١ ،
 ٣١أبو اليمن مجير الدين عبد الرحمن العليمي ،المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإ مام أحمد ،تحقيق :محي الدين نجيب )بيروت :دار صادر.٩-٧ :٣ ،(١٩٩٧ ،
 ٣٢ابن عساكر ،تاريخ١٨-١٧ :٦٢ ،؛ الذهبي ،سير أعلام النبلاء١٣٩-١٣٦ :١٩ ،؛ أبو نصر تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي ،طبقات الشافعية الكبرى ،تحقيق :محمود محمد
الطناحي وعبد الفتاح محمد الحلو )القاهرة :مطبعة عيسى البابي الحلبي.٣٥٣-٣٥١ :٥ ،(١٩٦٧ ،
 ٣٣العليمي ،الأنس الجليل٤٣٧-٤٣٦ ،٤٣٤ :١ ،؛ .٧٦ ،٦٨ :٢
 ٣٤ابن العربي» ،مختصر ترتيب الرحلة«٢١١ ،؛

 ٢٢أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي ،سير أعلام النبلاء ،تحقيق :شعيب الأرناؤوط )بيروت :مؤسسة الرسالة٤٩١ :١٩ ،(١٩٨٥ ،؛ تقي الدين أبو محمد أحمد المقريزي،
المقفى الكبير ،تحقيق :محمد اليعلاوي )بيروت :دار الغرب الإ سلامي.٢٢١ :٧ (٢٠٠٦ ،
 ٢٣العليمي ،الأنس الجليل.٤٣٩ :١ ،
 ٢٤أبو بكر محمد بن عبد الله ابن العربي ،قانون التأويل ،تحقيق :محمد السليماني )جدة :دار القبلة للثقافة الإ سلامية( ٤٣٣-٤٣٢؛ ابن العربي» ،مختصر ترتيب الرحلة للترغيب في الملة«،
مع القاضي أبي بكر بن العربي ،تحقيق :سعيد أعراب )بيروت :دار الغرب الإ سلامي.٢٠٣-٢٠٢ ،(١٩٨٧ ،
 ٢٥ابن العربي ،قانون التأويل٤٣٧-٤٣٦ ،؛ ابن العربي» ،مختصر ترتيب الرحلة«.٢٠٧-٢٠٥ ،
 ٢٦ابن العربي ،قانون التأويل٤٣٨ ،؛ ابن العربي» ،مختصر ترتيب الرحلة«.٢٠٨ ،
 ٢٧ابن العربي ،قانون التأويل٤٣٩-٤٣٨ ،؛ ابن العربي» ،مختصر ترتيب الرحلة«.٢٠٩-٢٠٨ ،
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Ahmet Baltacı, “İbnü’l-Arabi, Ebû Bekir”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (Erişim: 05.11.2019).

 ٢٩ابن عساكر ،تاريخ.١٧-١٦ :٣ ،

٢٤٨

القــدس نحــ ًوا مــن ربــع قــرن
حكــم الســلاجقة
َ
حتــى اســتولى عليــه الوزيــر الفاطمــي الأفضــل بــن بــدر
الجمالــي )ت (١١٢١/٥١٥ :عــام  ،١٠٩٨/٤٩١وع َّيــن
وال ًيــا عليهــا وعــاد إلــى القاهــرة .غيــر أن الحمــلات
الصليبيــة علــى العالــم الإ ســلامي التــي بــدأت فــي تلــك
المرحلــة كانــت نقطــة تحــول فــي تاريــخ القــدس.
إذ احتــل الصليبيــون أنطاكيــا أثنــاء حكــم الفاطمييــن
للقــدس عــام  ،١٠٩٨وتقدمــوا عبــر الســاحل نحــو
فلســطين ،واســتطاعوا أن يحتلـوا القــدس بعــد عــام مــن
دخــول الفاطمييــن إليهــا بتاريــخ  ٢٣شــعبان ٤٩٢هـــ
الموافــق لـــ ١٥تموز/يوليــو ١٠٩٩م ،وظلــوا يحكمونهــا
٣٥
نح ـ ًوا مــن تســعين عا ًمــا.
ومــع بــدء الحملات الصليبية على العا َلم الإ ســلامي
اض ُطــ َر كثيــر مــن العلمــاء فــي البلــدان التــي اســتولى
عليهــا الصليبيــون للهجــرة إلــى مــدن أخــرى طـوال تلــك
المــدة .إذ رحــل العلمــاء مــن القــدس والمــدن المحتلــة
الأخــرى هر ًبــا مــن القتــل ،ولجــؤوا إلــى الخليفة العباســي
فــي بغــداد و إلــى ســلطان الســلاجقة ٣٦.وبعــد ســقوط
دولــة الســلاجقة الكبــرى كانــت بلــدان الزنكييــن
والأيوبييــن أفضــل البلــدان للجــوء العلمــاء إليهــا .ودخــل
العلمــاء الذيــن هاجــروا إلــى مــدن الزنكييــن والأيوبييــن
فــي حمايــة الســلاطين ورجــال الدولــة ،ونال ـوا مناصــب
شــتى ٣٧.وقــد حمــى ســلاطين الأيوبييــن كثيــ ًرا مــن
العلمــاء لأنهــم كانــوا مدركيــن للــدور الــذي يلعبــه
العلمــاء فــي الحيــاة الاجتماعيــة ،ودعمهــم الكبيــر فــي
مواجهــة الصليبييــن.
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 ٣٦قتل الصليبيون كثي ًرا من المسلمين حين دخلوا القدس ،وكان من الذين قُتلوا علماء ،منهم الفقيه الشافعي أبو القاسم الرميلي )ت (١٠٩٩/٤٩٢ :الذي ألَّف كتا ًبا عن تاريخ القدس
وفضائلها) .السبكي ،طبقات الشافعية٣٣٣-٣٣٢ :٥ ،؛ العليمي ،الأنس الجليل .(٤٣٦-٤٣٥ :١ ،وممن قتلهم الصليبيون الفقيه الشافعي أبو القاسم عبد الجبار أحمد بن يوسف الرازي
)ت (١٠٩٩/٤٩٢ :الذي جاء إلى القدس من بلاد ما وراء النهر والعراق طل ًبا للعلم ،فتص َّوف هناك وقُ ِتل وهو في الانزواء) .العليمي ،الأنس الجليل.(٤٣٦ :١ ،
 ٣٧من أشهر الأسر التي اضطرت للهجرة من القدس بعد الاحتلال الصليبيي أسرة بني قدامة الحنبلية .وكان بنو قدامة يسكنون في الجمائل القريبة من القدس ،فرحلوا عنها إلى دمشق
عام  ١١٥٦/٥٥١بعد الاحتلال الصليبي وسوء معاملة الأهالي .وكان الفقيه المشهور موفق الدين بن قدامة )ت (١٢٢٣/٦٢٠ :في العاشرة من عمره ل َّما قدم إلى دمشق مع أسرته) .زين
الدين عبد الرحمن بن شهاب الدين أحمد بن رجب ،كتاب الذيل على طبقات الحنابلة ،تحقيق :عبد الرحمن بن سليمان العثيمين )الرياض :مكتبة العبيكان١٣٣ :٢ ،(٢٠٠٥ ،؛ أبو
الصفا صلاح الدين خليل بن عز الدين أيبك بن عبد الله الصفدي ،الوافي بالوفيات )ويسبادن٣٧ :١٧ ،(١٩٨١ ،Franz Steiner Verlag :؛
Ferhat Koca, “İbn Kudâme, Muvaffakuddin”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (Erişim: 11 Ekim 2019)).
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ومــع الاحتــلال الصليبــي أصــاب الخــراب القــدس
لا ســيما المســجد الأقصــى ،فقــد اســتعمل الصليبيــون
الأماكــن المقدســة لــدى المســلمين لأغراضهــم ،وتوقفــت
كثيــر مــن الأنشــطة العلميــة التــي كانــت قائمــة فــي
بعضــا مــن العلمــاء بق ـوا فــي
المدينــة .ومــن المعلــوم أن ً
القدس بعد الاحتلال الصليبي ،فقد زار الســمعاني )ت:
 (١١٦٦/٥٦٢الــذي كان مــن أشــهر المحدثيــن فــي القــرن
ـدس أثنــاء
الســادس الهجري/الثانــي عشــر الميــلادي القـ َ
الاحتــلال الصليبــي ،وذكــر في أشــهر كتبه )الأنســاب( أنه
٣٨
التقــى بعلمــاء هنــاك وأخــذ العلــم عنهــم.

ابتعــدت القــدس كثيـ ًرا عــن هويتهــا الإ ســلامية فــي
الســنوات التــي رزحــت فيهــا تحــت الحكــم الصليبــي.
ـدس عــام
لذلــك عندمــا فتــح صــلاح الديــن الأيوبــي القـ َ
 ،١١٨٧/٥٨٣اتخــذ تدابيــر لجعــل المدينــة مركـ ًزا للعلــم
مــرة أخــرى ،وتأســيس حيــاة اجتماعيــة ســليمة فيهــا.
وحينمــا اســتعاد المســلمون المدينــة ،غادرهــا أكثــر
المســيحيين اللاتيــن الكاثوليــك .وبقــي الأرثوذكــس
واليعقوبيــون )الســريان( فيهــا علــى أن يدفعــوا الجزيــة.
وحثَّهــم صــلاح الديــن علــى البقــاء فــي المدينــة ،وسـلَّم
الأماكــن المقدســة المســيحية التــي كانــت فــي إدارة
الكاثوليــك للأرثوذكــس .وعندمــا ُعــرِض عليــه هــدم
كنيســة القمامــة )القيامــة( ،لــم يقبــل ،وب َّيــن أن ذلــك
مخالــف للحقــوق فــي الإ ســلام ،وأن هــدم الكنيســة لــن
يمنــع المســيحيين مــن القــدوم إلــى القــدس ،وأنــه ليــس
مــن الص ـواب أن يصنــع شــي ًئا لــم يصنعــه ســيدنا عمــر
٣٩
بــن الخطــاب حيــن فتــح القــدس.

وكانــت التغييــرات الكبيــرة التــي أحدثهــا صــلاح
الديــن فــي القــدس مــن أجــل إرجــاع المدينــة إلــى
هويتهــا الإ ســلامية مــن جديــد .فــكان أول عمــل بعــد
الفتــح إن ـزال الصليــب الــذي كان علــى قبــة الصخــرة
فــي عهــد الصليبييــن ،و إزالــة جميــع معالــم المســيحية

هنــاك .و ُمح َيــت جميــع مــا يــدل علــى الاحتــلال
الصليبــي فــي المســجد الأقصــى الــذي كان فرســان
المعبــد يســيطرون عليــه .ونُ ِّظــف البنــاءان كامــ ًلا
ـب المنبــر الــذي بنــاه نــور الديــن الزنكــي
و ُع ِّط ـ َرا .و ُج ِلـ َ
٤٠
مــن حلــب و ُو ِضـ َـع فــي مكانه فــي المســجد الأقصى.
وضــع صــلاح الديــن الأيوبــي تنظيمات جديــدة كثيرة
فــي القــدس بعــد الفتــح ،ومــن أبرز الدلائل عليهــا الخانقاه
والمدرســة الل َتــان بناهمــا بغيــة إحيــاء الحيــاة العلميــة فــي
المدينــة .وأراد صــلاح الديــن الأيوبــي أن تكــون المدينــة
يضــا للصوفيــة الذيــن يلعبــون دو ًرا مه ًمــا
مركـ ًزا للعلمــاء وأ ً
فــي الحيــاة الاجتماعيــة والدينيــة ،لذلــك بنــى الخانقــاه
الصلاحيــة عــام ٥٨٥هـــ ٤١.وبنــى الأميــر حســام الديــن
الجراحــي )ت (٥٩٨ :الــذي كان مــن أبــرز أمـراء صــلاح
الديــن زاوي ـ ًة للصوفيــة ،وكان هدفــه جعلهــا مرك ـ ًزا لأهــل
التصــوف فــي المدينــة ٤٢.وظلــت هــذه الخطــوات
التــي اتخذهــا صــلاح الديــن لإ حيــاء الحيــاة العلميــة فــي
القــدس باقيــة فــي الفتـرات اللاحقــة .وقــام صــلاح الديــن
بتنظيمــات إداريــة وماليــة فــي القــدس حيــن عــاد إليهــا بعد
بعضــا مــن
إزالــة خطــر الحملــة الصليبيــة الثالثــة ،وألحــق ً
الدكاكيــن والبســاتين لأوقــاف المــدارس كــي يزيــد مــن
٤٣
عائــدات هــذه المــدارس.
وقــد أســه َم الســلاطين الأيوبيــون الذيــن حكمــوا
بعــد صــلاح الديــن فــي الســعي لإ كســاب القــدس هويـ ًة
إســلامي ًة ،فالملــك الأفضــل علــي بــن صــلاح الديــن
مث ـ ًلا بنــى مدرســة للمالكيــة عــام  ،١١٩٤/٥٩٠وبنــى
أخــوه الملــك العــادل ســيف الديــن مكا ًنــا ليتوضـأ الناس
وســب ًلا لشــرب المــاء .و ُيعــد ملــك دمشــق
فــي الحــرمُ ،
الملــك المعظــم عيســى مــن أبنــاء الملــك العــادل مــن
ـدس أهميــة كبيــرة
أكثــر ملــوك الأيوبييــن الذيــن أولـوا القـ َ
بعــد صــلاح الديــن.
بعضــا مــن الأماكــن فــي
فقــد ر َّمــم الملــك المعظــم ً

 ٣٨أبو سعد عبد الكريم بن محمد السمعاني ،الأنساب ،تحقيق :شرف الدين أحمد )حيدر أباد :دائرة المعارف العثمانية٣٩٠-٣٨٩ :١٢ ،(١٩٨١ ،؛ العليمي ،الأنس الجليل:١ ،
.٤٤١-٤٤٠
 ٣٩أغ ِلقت الكنيسة مد ًة بعد الفتح ،ثم فتحت أبوابها للزائرين مقابل دفع الأجرة) .العليمي ،الأنس الجليل٤٨٥ :١ ،؛ شاكر مصطفى ،صلاح الدين ،دمشق :دار القلم ،بدون تاريخ،
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 ٤١العليمي ،الأنس الجليلُ .٩٩ :٢ ،يذكر أن الخانقاه كانت بي ًتا تاب ًعا لبطريرك القدس في عهد الصليبيين ،ثم وقفَها صلاح الدين بي ًتا للصوفية) .انظر :العليمي ،الأنس الجليل:١ ،
٤٨٥؛ ٨٨ ،٢؛ عبد الجليل حسن عبد المهدي ،المدارس في بيت المقدس في العصرين الأيوبي والمملوكي :دورها في الحركة الفكرية ،عمان :مكتبة الأقصى.(١٨١ ،١٩٨١ ،
 ٤٢العليمي ،الأنس الجليل.١٠٢-١٠١ :٢ ،
 ٤٣أبو القاسم شهاب الدين عبد الرحمن أبو شامة المقدسي ،كتاب الروضتين في أخبار الدولتين الناصرية والصلاحية ،تحقيق :إبراهيم شمس الدين )بيروت :دار الكتب العلمية،(٢٠٠٢ ،
١٩٤ :٤؛ ابن واصل ،مفرج الكروب.٤٠٧ :٢ ،

٢٥٠

بعضــا مــن أقســام المســجد
الحــرم الشــريف ،وأعــاد بنــاء ً
يضــا مدرســة للحنفيــة ومدرســة لتعليــم
الأقصــى .وبنــى أ ً
٤٤
العربيــة ،فأســهم بذلــك فــي التقــدم العلمــي للمدينــة.

وكان للمــدارس التــي بناهــا الأيوبيــون دور
عظيــم فــي إعــادة القــدس إلــى هويتهــا الإ ســلامية،
وأســهمت هــذه المــدارس فــي إحيــاء الحيــاة العلميــة
فــي المدينــة ،وفــي تقديــم العلمــاء منافــع عظيمــة
للحــ َّكام الأيوبييــن .وقــد رأى الملــوك الأيوبيــون
أن حمايــة العلمــاء الذيــن يعــدون المرجــع الدينــي
فــي المجتمــع الإ ســلامي أدا ٌة مهمــ ٌة لنيــل دعمهــم
فــي مواجهــة الأعــداء وال ِقــوى السياســية المحليــة.
فالعلمــاء العنصــر الأهــم فــي وضــع القواعــد الضروريــة
وتطبيقهــا ومراقبتهــا مــن أجــل أن يكــون المجتمــع
المســلم ســلي ًما مــن كل الجوانــب .لذلــك كان يــرى
الذيــن يتولــون مقاليــد السياســة أهميــة كبيــرة فــي
الــدور الــذي يلعبــه العلمــاء مــن أجــل حيــاة اجتماعيــة
ســليمة .ولا شــك أن العلمــاء كانـوا أكبــر عــون لملــوك
الأيوبييــن فــي تجييــش المجتمــع الإ ســلامي لمواجهــة
الصليبييــن .إذ كان حــث الواعظيــن المشــهورين
آنــذاك المســلمين علــى الجهــاد عبــر مواعظهــم فــي
المســاجد والمؤلفــات التــي وضعوهــا عامــ ًلا أساســ ًّيا
فــي محاربــة الصليبييــن .مــن أجــل ذلــك كلــه أو َلــى
الأيوبيــون أهميــ ًة عظيمــ ًة لحمايــة العلمــاء عبــر بنــاء
المــدارس ،وبنــوا مــدارس كثيــرة فــي القــدس.
فمــن أشــهر المــدارس التــي بناهــا الأيوبيــون
فــي القــدس »المدرســة الناصريــة الصلاحيــة« التــي
بناهــا صــلاح الديــن الأيوبــي والتــي اشــ ُت ِهرت باســم
»المدرســة الصلاحيــة« .ويظهــر مــن المراجــع التــي
تعــود لذلــك العهــد أن فكــرة بنــاء مدرســة كانــت
مــن بيــن أفــكار تجديــد القــدس التــي كانــت لــدى

صــلاح الديــن بعــد فتــح المدينــة .إلا أن بــدء الحملــة
الصليبيــة الثالــث بعــد الفتــح بمــدة قصيــرة أخَّ ــر بنــاء
هــذه المدرســة .ويتضــح مــن اللوحــة فــي المدرســة أن
بناءهــا كان عــام  ،١١٩٢/٥٨٨وهــذا يعنــي أنهــا ُبن َيــت
بعــد الحملــة الصليبيــة الثالثــة .وقــد كلَّــف صــلاح
الديــن فــي هــذا التاريــخ بعــد الفتــح وكيــل بيــت المــال
فــي القــدس أبــا عبــد اللــه محمــد بــن أبــي بكــر بــن
خضــر المقدســي ببيــع بعــض الأمــلاك المخصصــة
لبيــت مــال القــدس .وقــد اشــترى صــلاح الديــن مــن
مالــه الخــاص كنيسـ ًة كانــت بيــن الأمــلاك التــي تُبــاع
خصصهــا مــن قبــل لينشــئ فيهــا مدرســة ،ووقفَهــا
وقــد َّ
مدرس ـ ًة لفقهــاء الشــافعية ،وجعــل للمدرســين والطلبــة
٤٥
فيهــا رواتــب كبيــرة.
وكان المســيحيون يقدِّســون هــذه الكنيســة التــي
وقفَهــا صــلاح الديــن مدرس ـ ًة و ُيعت َقــد أن قبــر الســيدة
مريــم فيهــا ٤٦.وكان كبــار العلمــاء يد ِّرســون فــي هــذه
الكنيســة التــي تح َّولــت إلــى دار علــم حيــن حكــ َم
الفاطميــون القــدس .وعندمــا اســتولى الصليبيــون علــى
القــدس ،ح َّولــوا هــذه الــدار إلــى كنيســة .وعندمــا
فتــح صــلاح الديــن القــدس ،ح ـ َّول هــذا المــكان إلــى
٤٧
مدرســة ومركــز للعلــم مــرة أخــرى.

أراد صــلاح الديــن أن يأتــي بضيــاء الديــن الح َّقــاري
)ت (١١٨٩/٥٨٥ :الــذي كان مــن أعــلام الفقــه
ليــد ِّرس فــي المدرســة لثقتــه بــه وصحبتــه لــه مــدة
طويلــة ٤٨.ولكــن رغبــة صــلاح الديــن هــذه لــم تتحقــق
لتأخــر إنشــاء المدرســة بســبب الحملــة الصليبيــة الثالثــة
ووفــاة الحقــاري فــي تلــك الفتــرة ،فأتــى ببهــاء الديــن بــن
شــداد )ت (١٢٣٤/٦٣٢ :الــذي كان مــن أعــلام الفقــه
يضــا ليكــون مد ِّر ًســا فــي هــذه المدرســة ٤٩.وكانــت
أ ً
»الصلاحيــة« مــن أفضــل مــدارس القــدس آنــذاك.
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والدليــل علــى ذلــك أن أشــهر علمــاء ذلــك العصــر
د َّرس فيهــا ،فبعــد ابــن شــداد جــاء مجــد الديــن بــن
جهبــل )ت ،(١٢٠٠/٥٩٦ :وفخــر الديــن بــن عســاكر
)ت ،(١٢٢٣/٦٢٠ :وابــن الصــلاح الشــهرزوري
)ت ،(١٢٤٥/٦٤٣ :والعــز بــن عبــد الســلام )ت:
 ٥٠.(١٢٦٢/٦٦٠وبقيــت الصلاحيــة مدرســة مهمــة فــي
يضــا ،حتــى إن العلمــاء كانـوا يتنافســون
عهــد المماليــك أ ً
أحيا ًنــا علــى التدريــس فيهــا ٥١.وكان فــي القــدس -كغيرهــا
مــن مــدن المماليــك -منصــب قاضــي القضــاة مــن كل
مذهــب مــن المذاهــب الســنية الأربعــة ،وكان قاضــي
قضــاة المذهــب الشــافعي يــد ِّرس فــي الصلاحيــة .وصــار
تولــي مــد ِّرس المدرســة الصلاحيــة للخطبــة فــي المســجد
٥٢
الأقصــى ُعرفًــا.

وقــد ُبن َيــت مــدارس أخــرى فــي القــدس بعــد
الصلاحيــة ،مــن أشــهرها »المدرســة الأفضليــة« التــي بناها
الملــك الأفضــل نــور الديــن علي بن صلاح الديــن الأيوبي
)ت (١٢٢٥/٦٢٢ :ووقفَهــا عــام  ١١٩٣/٥٨٩علــى
٥٣
فقهــاء المالكيــة الذيــن جــاؤوا إلــى القــدس وأقامـوا فيهــا.
فكانــت الأفضليــة دليـ ًلا علــى الحركة العلمية النشــطة بين
القــدس والبلــدان التــي ينتشــر فيهــا المذهــب المالكي مثل
المغــرب والأندلــس ،وتفني ـدًا لادعــاء أن الأيوبييــن كان ـوا
٥٤
يرعــون المذهــب الشــافعي ويهملــون المذاهب الأخــرى.

الأميــر فــارس الديــن أبــو ســعيد ميمــون القصــري عــام
 ١١٩٧/٥٩٣علــى أصحــاب المذهــب الشــافعي ٥٥.ومــن
المــدارس فــي القــدس »المدرســة البدريــة« التــي وقفَهــا
بــدر الديــن محمــد بــن أبــي القاســم محمــد الح َّقــاري
)ت (١٢١٧/٦١٤ :مــن أمــراء الملــك المع َّظــم عيســى
٥٦
عــام  ١٢١٣/٦١٠علــى أصحــاب المذهــب الشــافعي.
وكان الأميــر بــدر الديــن يولــي العلــم وأهلــه أهميــة كبيــرة،
٥٧
فتولــى إدارة المدرســة بنفســه ومــن بعــده أولاده.

يضــا »المدرســة النحويــة« وهــي
ومــن المــدارس أ ً
دليــل علــى وجــود مــدارس فــي العهــد الأيوبــي لا يقتصــر
التدريــس فيهــا علــى الفقــه ،بــل فيهــا علــوم أخــرى .وقــد
وقفَهــا ملــك دمشــق الأيوبــي الملــك المعظــم عيســى
ـف الملــك المعظــم كثي ـ ًرا
لتدريــس اللغــة العربيــة .ووقـ َ
مــن الأوقــاف فــي دمشــق -مركــز الإ دراة -والقــدس.
وكان ُيعـ َرف عــن الملــك المعظــم الــذي كان يولــي أهــل
فقيهــا وعال ًمــا باللغــة ،وكان
العلــم أهميــة كبيــرة أنــه كان ً
٥٨
مــن علمــاء النحــو فــي عصــره.

وكان مــن أشــهر الكتــب التــي تُــد َّرس فــي النحــو:
)الكتــاب( لســيبويه ،و)الإ يضــاح( لأبــي علــي الفارســي،
و)إصــلاح المنطــق( لابــن الســكيت ،و)ملحــة الإ عـراب(
للحريــري .وكانــت تُــد َّرس إلــى جانــب النحــو علــوم العربيــة
٥٩
الأخــرى مثــل العــروض والبلاغــة والأدب.

ومــن الأمثلــة التــي تــدل علــى دعــم الطبقــة السياســية
وكان الأيوبيــون علــى المذهــب الشــافعي إلا الملــك
والعســكرية للنهضــة العلميــة وبنــاء الأوقــاف »المدرســ ُة المعظــم عيســى الــذي كان علــى المذهب الحنفي ،فبنى
الميمونيــة« .ولا تــرد فــي المراجــع معلومــات مفصلــة عــن
ـف فــي
المدرســة النحويــة لعلمــاء الحنفيــة وطلبتهــم .و ُوظِّـ َ
هــذه المدرســة ،إلا أنــه مــن المعــروف أن الــذي و َقفَهــا
 ٥٠عبد المهدي ،المدارس في بيت المقدس.١٨٧ ،
 ٥١تنافس الفقيهان جمال الدين ابن جماعة وسراج الدين عمر بن موسى الحمصي على التدريس في المدرسة في عهد الملك الظاهر ،ثم ُع ِقدَت مناظرة بينهما ،فغلب ابن جماعة
الحمصي وتولى التدريس في الصلاحية) .عبد المهدي ،المدارس في بيت المقدس(١٩٧-١٩٦ ،
َّ
 ٥٢عبد المهدي ،المدارس في بيت المقدس.١٩٨-١٩٧ ،
 ٥٣يذكر سند الوقف بوضوح وقف المدرسة على العلماء والطلبة الذكور والإ ناث القادمين إلى القدس من المغرب طل ًبا للعلم) .العليمي ،الأنس الجليل٩٧ :٢ ،؛ عبد المهدي،
المدارس في القدس.(٣٣٦ ،
 ٥٤للاطلاع على الادعاء ونقده ،انظر:
Harun Yılmaz, Zengî ve Eyyûbî Dımaşk’ında Ulema ve Medrese (İstanbul: Klasik Yayınları, 2017), 248-253.

 ٥٥العليمي ،الأنس الجليل١٠٠ :٢ ،؛ عبد المهدي ،المدارس في بيت المقدس.٣٤٠ ،
 ٥٦عبد المهدي ،المدارس في بيت المقدس.٣٥٩ ،
 ٥٧عبد المهدي ،المدارس في بيت المقدس.٣٥٩ ،
 ٥٨للاستزادة في الحياة العلمية للملك المعظم ،انظر:

Yılmaz, “Dımaşk Eyyûbî Meliki el-Melikü’l-Muazzam’ın İlmî Hayatı”, Eyyubiler Yönetim, Diplomasi, Kültürel Hayat, Ed. Önder Kaya
(İstanbul: Küre Yayınları, 2012), 329-347.
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 ٥٩عبد المهدي ،المدارس في بيت المقدس.٣٥١ ،
 ٦٠عبد المهدي ،المدارس في بيت المقدس.٣٥٢ ،

٢٥٢

س يديــر شــؤونها و إمــا ٌم يصلِّــي بطلبــة العلــم
المدرســة مــد ِّر ٌ
الصلـوات الخمــس .وقــد ُذ ِكـ َر فــي ســند الوقف هذا شـ ُ
ـرط
س فــي
وجــود خمســة وعش ـرين طال ًبــا لتعلــم النحــو ومــد ِّر ٍ
النحــو يد ِّرســهم ،ووجــوب أن يكــون الطلبــة والمــد ِّرس
٦٠
علــى المذهــب الحنفــي.

»الغ َّزاليــة« نســبة للإ مــام الغ َّزالــي ٦٤.وقــد ك َتــب الغزالــي
رســالته باســم )الرســالة القدســية فــي قواعــد العقائــد( هنــا
لأهــل بيــت المقــدس ،ثــم كانــت جــز ًءا مــن كتابــه )إحياء
علــوم الديــن( ٦٥.أمــا الــذي أحيــا المدرســة التــي توقــف
نشــاطها العلمــي أثنــاء احتــلال الصليبييــن للقــدس فهــو
ـف المدرســة النحويــة
الملــك المعظــم عيســى الــذي وقـ َ
والمعظميــةُ .و ِقفَــت المدرســة التــي أُعيــد تفعيــل ســند
وقفهــا فــي عــام ٦١٠هـــ لتصبــح مدرســة للقـراءة والنحــو،
ـف الملــك المعظــم كثيـ ًرا مــن كتــب اللغــة العربيــة فــي
ووقـ َ
هــذه المدرســة ٦٦.وع َّيــن للتدريــس فــي هــذه المدرســة
يضــا فــي
مدرســا أ ً
ابــن الصــلاح الشــهرزوري الــذي كان ً
الصلاحيــة ،فظ ـ َّل يــد ِّرس فيهــا حتــى رحــل إلــى دمشــق
بعــد التهديــد الصليبــي عــام ٦١٦هـــ ٦٧.وكان مــن شــروط
وقــف المدرســة تدريــس الق ـراءة والنحــو ٦٨.و ُع ـر َِف عــن
ودروســا
ابــن الصــلاح أنــه كان يــد ِّرس الحديــث والفقــه ً
يضــا إلــى
أخــرى فــي الصلاحيــة ،ود َّرس هــذه الــدروس أ ً
جانــب النحــو فــي الناصريــة.

ولا تذكــر المراجــع َمــن هــو أول مــد ِّرس فــي المدرســة
النحويــة .ولكــن ممــا يشــير إلــى أن المدرســة كانــت لهــا
مكانــة فــي الوســط العلمــي أن تقــي الديــن أبــا بكــر بــن
الرســاس الأنصــاري المقدســي الحنفــي )ت:
عيســى بــن َّ
 (١٤٢٩/٨٣٢الــذي كان يشــغل منصــب قاضــي القضــاة
فــي القــدس وغــزة فــي العهــد المملوكــي قـ َّد د َّرس فــي هذه
المدرســة ٦١.ومــن المــدارس »المدرســة المعظميــة« التــي
بناها ملك دمشــق الملك المعظم عيســى ،وهي من أهم
المــدارس التــي ُبن َيــت فــي القــدس في عهــد الأيوبيين .وقد
ُبن َيــت لأصحــاب المذهــب الحنفــي عــام ،١٢٠٩/٦٠٦
يضــا باســم »المدرســة الحنفيــة«.
لذلــك ُســم َّيت أ ً
وخصــص الملــك المعظــم أوقا ًفــا مــن بينهــا قــرى كثيــرة
َّ
٦٢
مــن أجــل المدرســة ،وجعــل فــي ســند الوقــف شـ َ
ـرط أن
أمــا المدرســة العزيَّــة التــي تُذ َكــر فــي المصــادر فلعلهــا
تتولــى ذريتــه إدارة المدرســة .وظلَّــت المدرســة المعظميــة
أشــهر مدرســة يــد ِّرس فيهــا علمــاء الحنفيــة في القــدس في كانــت فــي الأصــل حلقــة درس فــي المدرســة الناصريــة.
٦٣
وقــد اش ـ ُتر َِط فــي ســند وقــف هــذه المدرســة التــي وقفهــا
العهــد الأيوبــي وعهــد المماليــك.
وكانت هناك حلقات دروس بين الأوقاف التي تُسمى عــز الديــن أيبك المعظمــي )ت (١٢٤٩/٦٤٧ :الذي كان
َّ
مــدارس فــي القدس ،فالمدرســتان »الناصريــة« و«الغزالية« أســتاذ الملــك المعظــم عيســى أن تبقــى قائمة فــي القدس
َّ
ٔ
كانتــا فــي الأصــل ِقســمان داخــل المســجد الأقصــى إن كانت في يد المســلمين ،و إلا ففي المســجد الاموي
ُو ِق َفــا للتدريــس .واش ـ ُت ِه َرت المدرســة أو ًلا باســم الناصريــة بدمشــق ،وهــذا مــا ُيع ـ ِّزز احتمــال أن هــذه المدرســة لــم
نســبة للفقيــه الشــافعي نصــر بــن إبراهيــم المقدســي )ت :تكــن بنــا ًء مســتق ًلا بــل زاويــة فــي المســجد الأقصــى أو
٦٩
 (١٠٩٧/٤٩٠والــذي كان أول مــد ِّرس فيهــا ،ثــم باســم مســجد فــي مــكان آخــر.

 ٦١عبد المهدي ،المدارس في بيت المقدس.٣٥٣ ،
 ٦٢العليمي ،الأنس الجليل.٩٠-٨٩ :٢ ،
 ٦٣للاطلاع على العلماء الذين درسوا في المدرسة آنذاك ،انظر :عبد المهدي ،المدارس في بيت المقدس.٣٩٠-٣٦٥ ،
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 ٦٥عبد المهدي ،المدارس في بيت المقدس.٣٥٧-٣٥٦ ،
 ٦٦العليمي ،الأنس الجليل٧٦ :٢ ،؛ عبد المهدي ،المدارس في بيت المقدس.٣٥٧ ،
 ٦٧ابن واصل ،مفروج الكروب٣٢ :٤ ،؛ أبو مظفر شمس الدين يوسف بن قز أوغلو سبط ابن الجوزي ،مرآة الزمان في تواريخ الأعيان ،حيدر أباد .٧٥٧ :٢/٨ ،١٩٥١
 ٦٨عبد المهدي ،المدارس في بيت المقدس.٣٥٨ ،
 ٦٩عبد المهدي ،المدارس في بيت المقدس.٣٩٦ ،

٢٥٣

اﻟﻘﺪس

المدينة التي تتوق إلى السلام

يضــا مدرســتان بناهمــا الأيوبييــون ،فأمــا
وتُذكَــر أ ً
الأولــى فهــي المدرســة الأمجيــدة التــي وقفهــا الملــك
الأمجد حســن الأخ غير الشــقيق للملك المعظم عيســى
علــى أتبــاع المذهــب الحنفــي ،وأمــا الأخــرى فالمدرســة
الأوحديــة التــي ُبن َيــت فــي عهــد المماليــك .وليــس ثمــة
معلومــات كثيــرة عــن المدرســة الأمجديــة فــي المراجــع،
٧٠
ولكــن مــن المعلــوم أن واقفهــا قــد ُدفِـ َـن فــي المدرســة.
أمــا الــذي بنــى المدرســة الأوحديــة عــام ١٢٩٨/٦٩٧
أمــا الأمــر الآخــر الــذي أثَّــر ســل ًبا فــي الحركــة العلميــة
فأســرة أيوبيــة فــي عهــد المماليــك ،و إنمــا ذلــك دليــل على
فــي المدينــة فــكان بعــد نحــو مــن عشــر ســنوات مــن
٧١
دعــم الأيوبييــن لنشــر العلــم.
الحملــة الصليبيــة الخامســة .فقــد وصلــت النزاعــات بيــن
ولــم تكــن القــدس مركـ ًزا سياسـ ًّيا وعســكريًّا فــي عهــد
الأيوبييــن إلــى درجــة تهــدد خــروج القــدس مــن حكــم
صــلاح الديــن ولا َمــن أتــى بعــده مــن ملــوك الأيوبييــن،
المســلمين .إذ كان هناك صراع بين ملك دمشــق وملك
و ا ْٕن شــهدت المدينــة نهضــة علميــة كبيــرة ببنــاء المــدارس
مصــر الأيوب َّي َيــن ،فعــرض ملــك مصــر علــى الصليبييــن أن
فيهــا ،وكانــت لهــا مكانــة دينيــة عظيمــة .فقــد كانــت
يدعمــوه مقابــل تســليمهم القــدس ،وبذلــك ُســلِّمت
دمشــق مركــز الأيوبييــن فــي الشــام ،والقاهــر ُة مركــز الأيوبيين
القــدس للصليبييــن هــذه المــرة مــن غيــر حــرب بعــد انٔ
ـدس دمشـ َـق والقاهــرة وحتــى
فــي مصــر .ولــم تنافــس القـ ُ
٧٥
ِ
ح َّررهــا صــلاح الديــن عقــب جهــاد طويــل .وكان
مــدن الســاحل علــى الرغــم مــن أهميتهــا الدينيــة.
ـدس للصليبييــن ســب ًبا لــردود أفعــال
وقــد ســعى صــلاح الديــن الأيوبــي إلــى إعــادة القــدس تســليم ملــك مصــر القـ َ
كبيــرة مــن النــاس والعلمــاء ،فقــد وعـ َ
ـظ ســبط ابــن الجــوزي
إلــى هويتهــا الإ ســلامية عبــر دعمــه لنهضــة علميــة فــي
الــذي كان مــن علمــاء العصــر وع ًظــا بلي ًغــا فــي المســجد
المدينــة ،إلا أن المدينــة والحيــاة العلميــة فيهــا تأثــرت
وضــح فيــه للنــاس المصيبــة التــي حلَّــت
ســلبا طــوال عهــد الأيوبييــن ببقــاء تهديــد الصليبييــن الأمــوي بدمشــق َّ
ً
والنزاعــات الداخليــة بيــن الأيوبييــن أنفســهم .فكانــت أول بالقــدس ،وكان ذلــك بدعــم مــن ملــك دمشــق الأيوبــي
٧٦
ضربــة للحركــة العلميــة التــي عــادت إلــى القــدس عــام لتش ـويه ســمعة ملــك مصــر.
الصليبييــن ٧٢.فــكان هــدم أس ـوار المدينــة ســب ًبا لرعــب
أهــل القــدس وطــلاب العلــم فيهــا .وتذكــر المراجــع أنــه
بعــد قـرار الملــك المعظــم هــذا ،بــدأ المســلمون يذهبــون
إلــى الأماكــن المقدســة للدعــاء فيهــا وســط حالــة مــن
الاضطـراب والفوضــى ،وأن قسـ ًما كبيـ ًرا مــن النــاس تركـوا
القــدس وهاجــروا إلــى دمشــق ٧٣.وكان منهــم علمــاء أمثال
٧٤
ابــن الصــلاح الشــهرزوري.

فقــد تحالــف الملــك الصالــح نجــم الديــن أيــوب مــع
جنــد خــوارزم الذيــن ق ِدمــوا إلــى دمشــق بعــد هزيمتهــم
أمــام المغــول عــام  ١٢٤٤/٦٤٢ليســتعملهم فــي مواجهــة
خصومــه الأيوبييــن ،لكــن كان لهذا التحالف نتائج ســلبية
ـدس فنهبوهــا
علــى القــدس ،فقــد دخــل جنــد خـوارزم القـ َ
٧٧
وســلبوا مــا فيهــا.
ونفهــم ممــا ذكرنــا أن الأيوبييــن لا ســيما بعــد صــلاح
الديــن كان ـوا يــرون فــي القــدس مرك ـ ًزا دين ًّيــا ،ولكنهــا لــم
تكــن لهــم ذات شـأن مــن الناحيــة السياســية والعســكرية.
اضحــا مــن سياســاتهم أثنــاء مواجهتهــم
ويبــدو ذلــك و ً
الصليبييــن وصراعاتهــم الداخليــة .كانت القــدس للأيوبيين
رم ـ ًزا دين ًّيــا أكثــر مــن كونهــا مرك ـ ًزا سياس ـ ًّيا واســتراتج ًّيا،
لذلــك اختــاروا التأكيــد علــى الهويــة الدينيــة والعلميــة
للمدينــة عبــر الخط ـوات التــي اتخذوهــا ،وســعوا لجعــل
المدينــة مرك ـ ًزا لأهــل العلــم.
وقــد أنهــى هجــوم المغــول علــى بــلاد الشــام عــام
وســع نفــوذ
 ١٢٦٠/٦٥٨حكــ َم الأيوبييــن ،ولكنــه َّ
المماليــك الذيــن كان ـوا يحكمــون مصــر منــذ نحــو مــن
عشــر ســنوات ،حتــى وصــل إلــى الشــام .فقــد أوقــف

المماليــك فــي معركــة عيــن جالــوت زحــف المغــول نحــو
الغــرب ،ونجح ـوا فــي حكــم بــلاد الشــام والقــدس التــي
كانــوا ينازعــون الأيوبييــن عليهــا .وقضــوا علــى الخطــر
الصليبــي علــى س ـواحل فلســطين خــلال بضعــة أع ـوام،
وأنقــذوا القــدس مــن الصليبييــن ٧٨.وأدركـوا أهميــة القــدس
الدينيــة ،فســاروا علــى نهــج الأيوبييــن فــي بنــاء الأوقــاف
والمــدارس ومســاندة العلمــاء .وزاد عــدد المؤسســات
العلميــة والمناصــب الممنوحة للعلمــاء في القــدس آنذاك.
و إلــى جانــب المــدارس والأوقــاف التــي أنشـأها ســلاطين
المماليــك بأنفســهم ،كانــت مــن أبــرز مظاهــر دعــم
ـدارس التــي
المماليــك الأنشــطة العلميــة فــي القــدس المـ ُ
بناهــا أم ـراء دمشــق وحلــب والقــدس والأم ـراء الآخــرون.
بنــى المماليــك أكثــر مــن ثلاثيــن مدرســة فــي القــدس،
ووصــل العــدد الكلــي للمــدراس فــي القــدس إلــى نحــو
ـرب
مــن خمســينُ .بن َيــت أكثــر المــدارس فــي القــدس قـ َ
المســجد الأقصــى ،فكانــت هــذه المنطقــة مركــز العلــم
فــي المدينــة .و إضافـ ًة إلــى الــدروس التــي كان تُع َطــى فــي
المــدارسُ ،و ِق َفــت دروس كثيــرة فــي المســجد الأقصــى
وقبــة الصخــرة ،وقدَّمــت الأوقــاف عطايــا كثيــرة للعلمــاء.

 ،١٢١٩/٦١٦وكان ذلــك مــع قــدوم الحملــة الصليبيــة
وأمــا الضربــة الثالثــة التــي تلقَّاهــا الحكــم الأيوبــي
يضــا نتيجــة صــراع بيــن ملــوك
الخامســة وخطــر دخــول الصليبييــن إلــى القــدس مــرة فــي القــدس فــكان أ ً
أخــرى ،إذ أمـ َر ملــك دمشــق الملك المعظم عيســى بهدم الأيوبييــن أنفهســم.
قســم كبيــر مــن أس ـوار المدينــة خو ًفــا مــن ســقوطها بيــد
 ٧٠عبد المهدي ،المدارس في بيت المقدس.٣٩٤ ،
ٔ
 ٧١الملك الأوحد نجم الدين يوسف واقف المدرسة هو حفيد ملك دمشق الملك المعظم عيسى من ابنه الملك الناصر داوود) .العليمي ،الانس الجليل(٨٥ :٢ ،
 ٧٢ابن واصل ،مفرج الكروب٣٢ :٤ ،؛ سبط ابن الجوزي ،مرآة الزمان.٧٥٧ :٢/٨ ،
 ٧٣ابن واصل ،مفرج الكروب٣٢ :٤ ،؛ سبط ابن الجوزي ،مرآة الزمان٧٥٧ :٢/٨ ،؛

Hillenbrand, Müslümanların Gözünden Haçlı Seferleri, 229-230.

٧٤
مدرسا وناظ ًرا في المدرسة الشامية الجوانية والمدرسة الرواحية المبنية حدي ًثا ،ثم صار مد ِّر ًسا في دار
سبط ابن الجوزي ،مرآة الزمان .٢٨٩ :١/٨ ،عندما هاجر ابن الصلاح إلى دمشق ،عمل ً
الحديث الأشرفية التي بناها الملك الأشرف موسى بعد توليه حكم دمشق) .ابن خلكان ،وفيات الأعيان٢٤٤ :٣ ،؛ أبو المفاخر محي الدين عبد القادر بن محمد بن عمر الدمشقي النعيمي،
الدارس في تاريخ المدارس ،تحقيق :جعفر الحسني) ،القاهرة :مكتبة الثقافة الدينية.(٢٦٦ :١ ،(١٩٨٨ ،
٧٥
وسلِّمت المدينة
دعا الملك الكامل حاكم مصر فردريك الثاني للتحالف معه لمواجهة أخيه ملك دمشق الملك المعظم ،وعرض عليه تسليم القدس .وقبِل فردريك الثاني هذا العرضُ ،
ٔ
القدس للصليبيين بعد نحو من ثلاثين سنة من تحريرها على يد صلاح الدين.
للصليبيين عام  ١٢٢٩/٦٢٦على ألا يدخل المسلمون إلا الحرم الشريف .وبذلك سلَّم الايوبيون بأنفسهم
َ
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 ٧٦ابن واصل ،مفرج الكروب.٢٤٥ :٤ ،

٢٥٤

Hillenbrand, Müslümanların Gözünden Haçlı Seferleri, 230-231

ﻣﺪرﺳﺔ اﻷﴍﻓﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﺎرج )أرﺷﻴﻒ (MT
Hillenbrand, Müslümanların Gözünden Haçlı Seferleri, 234.
Donald P. Litte, “Jerusalem under the Ayyūbids and Mamlūks”, Jerusalem in History, Ed. K J Asali (Essex: Scorpion Publishing,
1989), 186.
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٢٥٥
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مــن أشــهر المــدارس فــي عهــد المماليــك
»المدرســة الأشــرفية« التــي بناهــا ســلطان المماليــك
الملــك الأشــرف قايتبــاي ) (١٤٩٦-١٤٦٨داخــل
يضــا
الحــرم الشــريف .وتُعــ َرف هــذه المدرســة أ ً
باســم »المدرســة الســلطانية« و«المدرســة الأشــرفية
الســلطانية« .وممــا يم ِّيــز هــذه المدرســة عــن غيرهــا

مــن المؤسســات التعليميــة أن هــذه المدرســة الوقفيــة
كان لهــا دور مدرســة وخانقــاه فــي الوقــت نفســه.
وكان وقــف الأشــرفية يخصــص مبالــغ للصوفيــة
والمد ِّرســين والطلبــة .ويذكــر العليمــي أن المدرســة
الأشــرفية مــع الجامــع القبلــي وقبــة الصخــرة كانــت
ثــلاث لآلــئ فــي المســجد الأقصــى.

ﻣﺪﺧﻞ اﳌﺪرﺳﺔ اﻷﴍﻓﻴﺔ )أرﺷﻴﻒ (MT

ﻣﺪﺧﻞ اﳌﺪرﺳﺔ اﻷﴍﻓﻴﺔ )أرﺷﻴﻒ (MT

بــدأ بنــا َء مدرســة الأشــرفية ناظـ ُر الحرميــن الأميــر
حســن بــن تتــار باســم الملــك الظاهــر خشــقدم
) ،(١٤٦٧-١٤٦١لكــن الملــك الظاهــر توفــي قبــل
فعــرض الأميــر حســن
اكتمــال بنــاء المدرســة،
َ
المدرســة للســلطان الملــك الأشــرف قايتبــاي الــذي
تولــى العــرش عــام  ،١٤٦٨/٨٧٢فــكان الملــك
وقــف كثيــ ًرا
اقــف هــذه المدرســة .وقــد َ
الأشــرف و َ
مــن الأمــلاك فــي مدينــة غــزة علــى هــذه المدرســة.
و ُع ِّين الفقيه الشــافعي الشــيخ شــهاب الدين العميري
وشــيخا فــي المدرســة،
)ت (١٤٨٥/٨٩٠ :مد ِّر ًســا
ً
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 ٧٩عبد المهدي ،المدارس في بيت المقدس.١٥٦ :٢ ،
 ٨٠العليمي ،الأنس الجليل.٧٩-٧٨ :٢ ،
 ٨١عبد المهدي ،المدارس في بيت المقدس.١٥٩-١٥٦ :٢ ،
 ٨٢عبد المهدي ،المدارس في بيت المقدس.١٦٦ :٢ ،

٢٥٦

فهــم
ُ
ـص لــه مبلــغ خمســمئة درهــم شــهريًّا .و ُي َ
وخ ِّصـ َ
مــن ذلــك أن المدرســة كانــت فيهــا دروس فــي الفقــه
والعلــوم الشــرعية إلــى جانــب التصــوف ،وكان يديــر
خصــص
التدريــس والمشــيخة شـ ٌ
س .وكان ُي َّ
ـيخ مــد ِّر ٌ
مبلــغ خمســة عشــر دره ًمــا شــهريًّا لســتين صوف ًّيــا
فــي المدرســة ،وخمســة عشــر دره ًمــا شــهريًّا لطلبــة
الفقــه والعلــوم الشــرعية .وكان فــي الأشــرفية مناصــب
أخــرى للعلمــاء منهــا قــارئ المصحــف ،وقــارئ
الحديــث ،وقــارئ البخــاري.

عندمــا زار قايتبــاي القــدس عــام  -١٤٧٥/٨٨٠وأحضــر معــه المعمارييــن والمهندســين وعمــال
 ،١٤٧٦رأى المدرســة الأشــرفية التــي تحمــل اســمه الحجــارة ،وتــم بنــاء المدرســة عــام .١٤٨٢/٨٨٧
لأول مــرة ،فلــم ِ
تعجبــه ،فأمــر بعــد خمــس ســنوات
بنــى الأمــراء أكثــر المــدارس التــي ُبن َيــت فــي
بهدمهــا وبنــاء مدرســة جديــدة كمــا أراد .وجــاء
قايتبــاي إلــى القــدس أثنــاء بنــاء المدرســة الجديــدة ،القــدس فــي عهــد المماليــك ،مــن أشــهرها المدرســة
التنكزيــة التــي بناهــا الأميــر تنكــز الناصــري .وكان
تنكــز مــن أمـراء المماليــك الأقويــاء ،وحكــم دمشــق
لثلاثيــن ســنة تقري ًبــا بيــن عا َمــي  ٧٤٠-٧١٢هـــ
) ،(١٣٣٩-١٣١٢وكانــت لــه آثــار عمرانيــة عظيمــة
فــي المــدن التــي كانــت تحــت حكمــه ،إذ بنــى
كثيـ ًرا مــن الطــرق وقنـوات الميــاه والجســور والخانــات
والســاحات والمــدارس .وكانــت المدرســة التنكزيــة
التــي بناهــا فــي القــدس عــام  ١٣٢٨/٧٢٩مركــ ًزا
علم ًّيــا متعــدد الوظائــف ،فقــد كانت مدرســة للحنفية
ودا ًرا للحديــث وربا ًطــا ومســجدًا .وجعــل فــي هــذه
المدرســة مناصــب كثيــرة منهــا :منصــب المــد ِّرس،
والمعيــد ،وشــيخ الحديــث ،وشــيخ قــارئ الحديــث،
وخصــص مبلغًــا
وشــيخ الصوفيــة ،وقــارئ القــرآنَّ ،
شــهريًّا ومســاعدات مــن وقــف المدرســة للعلمــاء
الذيــن ع َّينهــم فــي هــذه المناصــب.
ﻣﺤﺮاب اﳌﺪرﺳﺔ اﻷﴍﻓﻴﺔ )أرﺷﻴﻒ (MT
 ٨٣عبد المهدي ،المدارس في بيت المقدس.١٦٣ -١٦١ :٢ ،
 ٨٤للاطلاع على الآثار العمرانية التي بناها الأمير تنكز الناصري في دمشق ،انظر:

Ellen Kennedy, Power and Patronage in Medieval Syria: The Architecture and Urban Works of Tankiz al-Nasiri
(Chicago: Middle East Documentation Center, 2009).

 ٨٥كامل جميل العسلي ،وثائق مقدسية تاريخية )عمان :الجامعة الأردنية.١٠٧ -١٠٥ :١ ،(١٩٨٣ ،

٢٥٧
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اﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

وكان ُيع َطــى ُمــد ِّر ُس الحنفيــة ســتين دره ًمــا شــهريًّا
وطعا ًمــا كل يــوم ،أمــا طلبتــه الخمســة عشــرة ف ُيعطــى
المبتــدئ عشــرة دراهــم شــهريًّا ،والمتوســط خمســة
عشــرة دره ًمــا ،والمنتهــي )المتقــدم( عشــرين دره ًمــا
إلــى جانــب طعامهــم اليومــي .و ُع ِّيـ َـن فــي المدرســة
يضــا شــيخ حديــث وعشــرون مــن طلبــة الحديــث.
أ ً
و ُكلِّــف شــيخ الحديــث بــدرس لعامــة النــاس فــي أيــام
محــددة مــن الأســبوع فــي المدرســة ،واشــ ُترِط أن
صحيحــي البخــاري ومســلم .و ُع ِّيــن شــيخ
يقـرأ فيهــا
َ
ومعــه خمســة عشــر صوف ًّيــا فــي المدرســة التنكزيــة،
فكانــت المدرســة كخانقــاه فــي الوقــت نفســه.
و ُج ِعــل رِبــاط للنســاء الصوفيــة فــي المدرســة ،و ُع ِّينــت
شــيخة ربــاط عليــه .وكان مــن بيــن المؤسســات
التعليميــة التــي أُقي َمــت فــي القــدس علــى يــد الأمـراء
الخانقــاه الدواداريــة التــي بناهــا الأميــر علــم الديــن
ســنجر الــدواداري )ت (١٣٠٠/٦٩٩ :الــذي كان
مــن أم ـراء المماليــك الأوائــل وتولــى منصــب نائــب
الســلطان فــي مصــر ،ومنهــا المدرســة الجاوليــة التــي
بناهــا نائــب غــزة الأميــر علــم الديــن ســنجر الجاولــي
)ت ،(١٣٤٤/٧٤٥ :والمدرســة الأرغونيــة التــي
بناهــا نائــب حلــب الأميــر أرغــون الناصــري )ت:
.(١٣٥٨/٧٥٩

ولكــن كانــت بينهــا مــدارس بناهــا التجــار والقضــاة
والعلمــاء .فمــن المراكــز العلميــة التــي ُبن َيــت فــي
القــدس علــى يــد نســاء ثريَّــات المدرســة الخاتونيــة
التــي بنتهــا أوغــول خاتــون القازانيــة البغداديــة عــام
 ،١٣٨٠/٧٨٢والمدرســة العثمانيــة التــي بنتهــا
إصفهــان شــاه خاتــون بنــت أميــر الأناضــول عــام
يضــا مــدارس علــى
 .١٤٣٦/٨٤٠وبنــى العلمــاء أ ً
قــدر اســتطاعتهم ،فالمــلا فنــاري )ت(١٤٣١/٨٣٤ :
فسـ ِّم َيت
مثـ ًلا حينمــا زار القــدس وقـ َ
ـف مدرسـ ًة فيهاُ ،
المدرســة الفناريــة نســب ًة إليــه .وكان الفنــاري قــد ســافر
مــن بورصــا للحــج عــام  ،١٤١٩/٨٢٢وفــي طريــق
رجعتــه مكــث فــي القاهــرة ســن ًة ،ثــم زار القــدس
ووقــف فيهــا مدرســته ،ثــم عــاد إلــى بورصــا .ومــن
المــدارس التــي بناهــا العلمــاء فــي القــدس المدرســة
المحدِّثيــة ،وقــد بناهــا العالِــم المح ـدِّث عــز الديــن
أبــو محمــد عبــد العزيــز بــن ســليمان الأردبيلــي عــام
.١٣٦٠/٧٦٢

وقــد بقــي قســم مــن المــدارس التــي ُبن َيــت فــي
العهديــن الأيوبــي والمملوكــي قائمــة حتــى فــي العهــد
العثمانــي .إذ حــرص العثمانيــون علــى بقــاء المــدارس
والأوقــاف القائمــة فــي القــدس ،وبنــوا مــدارس
جديــدة فيهــا ،وأقامــوا أوقافًــا كبيــرة لدعــم النهضــة
وكانــت أكثــر المــدارس التــي فــي القــدس فــي العلميــة هنــاك.
العهــد المملوكــي قــد بناهــا الحــ َّكام المماليــك،
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 ٧٩عبد المهدي ،المدارس في بيت المقدس.١٥٦ :٢ ،
 ٨٠العليمي ،الأنس الجليل.٧٩-٧٨ :٢ ،
 ٨١عبد المهدي ،المدارس في بيت المقدس.١٥٩-١٥٦ :٢ ،
 ٨٢عبد المهدي ،المدارس في بيت المقدس.١٦٦ :٢ ،

٢٥٨
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مجلــدات .القاهــرة :دار الكتــب والوثائــق القوميــة.١٩٥٧ ،
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إن ميل الحكام وخاصة الســلاطين نحو أهل الصوفية
أدى دائ ًمــا إلــى حمايــة هــذه الطبقــة ،ومــع ذلــك وكمــا
يضــا الأعضــاء العلمييــن
أشـرنا ليــس فقــط الشــيوخ ولكــن أ ً
الآخريــن لهــم نصيبهــم فــي هــذا الامتيــاز ومــن الواضــح أن
هــذا الاهتمــام يشــمل جميــع أبنائهــم بغــض النظر عمــا إذا
٤
كانـوا فتيــات ٣أو فتيا ًنــا.

اﻷروﻗﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻣﻊ ﺳﺒﻴﻞ ﻗﺎﻳﺘﺒﺎي ﻟﻠﻤﻴﺎه ﰲ اﳌﻘﺪﻣﺔ وﻣﻦ اﻟﺠﻨﻮب إﱃ اﻟﺸامل اﳌﺪرﺳﺔ اﻷﴍﻓﻴﺔ واﳌﺪرﺳﺔ
اﻟﻌﺜامﻧﻴﺔ واﳌﺪرﺳﺔ اﻷرﻏﻮﻧﻴﺔ و اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺨﺎﺗﻮﻧﻴﺔ واﳌﺪرﺳﺔ اﳌﻨﺠﻜﻴﺔ) .أرﺷﻴﻒ (IYV

ﻧﻈﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺪس اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ

ﻣﺼﻄﻔﻰ أوﻛﺴﻮز*

ظهــرت طبقــة العلمــاء فــي القــدس بوصفهــا طبق ـ ًة
لهــا تقاليدهــا الخاصــة عبــر مراحــل تاريخيــة مختلفــة،
عقــب فتــح الخليفــة الراشــدي عمــر رضــي اللــه
عنــه للقــدس ســنة  ،٦٣٨/١٧وبالتــوازي مــع انتشــار
الإ ســلام .وكان لطبقــة العلمــاء هــذه مكانــة مهمــة فــي
المجتمــع ،فقــد لعبــت دو ًرا مه ًمــا وكان لهــا حضــور
فــي مجــالات مختلفــة فــي مدينــة القــدس التــي دخلــت
فــي حكــم الأت ـراك فــي عهــد الســلطان ســليم الأول.
وثمــة معلومــات كثيــرة فــي أرشــيف الدولــة العثمانيــة
التــي بقيــت حاكمــة فــي المنطقــة حتــى عــام ١٩١٧م
عــن هــذه الطبقــة وأدوارهــا المتغيــرة مــع مــرور الزمــان
بوصفهــا عنصــ ًرا أساســ ًّيا فــي المدينــة .وكان لهــذه
الطبقــة حضــور دائــم فــي المجتمــع بفضــل الصلــة بيــن
أفرادهــا أو علاقتهــا بالطبقــات الأخــرى.
وقــد حــرص العثمانيــون علــى حمايــة هــذه الطبقــة
والحفــاظ علــى امتيازاتهــا انطلاقًــا مــن ميراثهــم الــذي
يحــض علــى طلــب العلــم .وكان للاهتمــام الــذي أظهــره
الحــكام الجــدد بالقــدس لأهميتهــا للمســلمين دو ٌر كبيـ ٌر
فــي موقــف العثمانييــن مــن هــذه الطبقــة .وبهــذه الدوافــع
لــم يتــردد الحــكام فــي إظهــار كرمهــم للطبقــة العلميــة
حتــى الســنوات الأخيــرة مــن الإ مبراطوريــة العثمانيــة.

فــي هــذا الســياق ،عندمــا يتــم فحــص دفاتــر أوقــاف
خصكــي ســلطان المتأخــرة العهــد ،تــم العثــور علــى
أســماء العلمــاء الذيــن كان ـوا يتقاضــون رواتــب بانتظــام
مــن الإ مــارة ،وبالنظــر إلــى الأســماء )نســيبة ،خالــدي،
قطــب ،نشاشــيبيُ ،ع َلمــي ،إلــخ( يتبيــن أنها أســماء أُ َســر
١
متجــذرة ،بــل ويعــود بعضهــا إلــى العصــر المملوكــي.

مــن المفهــوم أن هــذه الامتيــازات ليســت للأف ـراد
يضــا فــي المدينــة
فقــط ،فالمؤسســات الأخــرى أ ً
محميــة مــن قبــل الإ مــارة .تذكــر الدفاتــر الخاصــة
بمؤسســة » ُحــ َّرم ســلطان« بشــكل منهجــي أســماء
المؤسســات التــي تدعمهــا العاصمــة مال ًيــا ،ومــن بيــن
المؤسســات تأتــي تلــك التــي لهــا جوانــب صوفيــة بــارزة
تلفــت الانتبــاهُ .يلاحــظ أن زوايــا مثــل زاويــة الشــيخ
عبــد القــادر ،وزاويــة ســيدي البــدوي ،وزاويــة ســيدي
إبــي المديــن الغــوث ،وزاويــة الشــيخ الخليلــي ،وزاويــة
الشــيخ العلمــي ،وزاويــة الأوزبكيــة ،وزاويــة الهنــود،
وزاويــة البــراق الشــريف ،وزاويــة داود ،وزاويــة مولــوي
خانــة ،يتلقــون بانتظــام مســاعدات ماليــة .تهــدف
التبرعــات المقدمــة إلــى تلبيــة احتياجــات المؤسســة
والمســؤولين بالإ ضافــة إلــى احت ـواء الأف ـراد الذيــن تــم
٢
تعيينهــم هنــاك.

* د .مصطفى أوكسوز ،عضو الهيئة التدريسية في جامعة فان يوزونجي ييلgmail.com@mustafaoksuz@yyu.edu.tr; mustafaoksuz٢٨ ،
» ١دفتر مصارفات مرتبات أهالي القدس الشريفة عن علايف جزوخان رابطة شريفة وعلايف تكية عامرة ومقطوع قرايا وبدل أخباز فقراء ومجاورين تكايا والرواقات والزوايا والنساء والأرامل
والمرتزقة بتكية صاحبة الخيرات والميراث المرحومة والمغفور لها حصكي سلطان در قدس شريف طاب ثراها وذلك عن واجب سنة  ١٢٧٨ثماني وسبعين ومئتين وألف« .انظر الأرشيف
العثماني ،دفاتر الأوقاف:
Osmanlı Arşivi (COA), Evkaf Defterleri [EV.d] 1278 (1862/63), Nr: 17753, 1b

اﻟﻘﺪس

المدينة التي تتوق إلى السلام

 ٢دفتر يتضمن مصارفات تكية حصكي سلطان بالقدس الشريف شهر حزيران سنة  ١٢٦٤أربعة ،انظر للوثيقة :الأرشيف العثماني ،دفاتر الأوقاف:

Osmanlı Arşivi (COA), Evkaf Defterleri [EV.d] Haziran 1264 (Haziran/Temmuz 1848), Nr: 13432, 1b.

٢٦٢

يضــا أن العلمــاء أتـوا إلــى القــدس مــن
ومــن المعــروف أ ً
مــدن إســلامية أخــرى للاســتقرار فــي مناســبات مختلفــة
لكونهــا مرك ـ ًزا دين ًيــا ،فــكان لهــذه الحركــة مــن الخــارج
إلــى الداخــل تأثيــر إيجابــي علــى الحياة العلمية هنــاك .في
واقــع الأمــر ،أثبــت الدكتــور ســطيح أن  ٤٨باح ًثــا كان ـوا
يعيشــون فــي المدينــة فــي القــرن الثامــن عشــر ١١ ،منهــم
مــن خارجهــا )نابلــس ،الخليــل ،الرملــة ،دمشــق ،حلــب،
بغــداد ،مصــر ،المغــرب ،نيســابور( .حقيقــة أن الــزوار
تلق ـوا تعلي ًمــا فــي أماكــن مثــل القاهــرة والقــدس ودمشــق
والمغــرب وبغــداد واســطنبول تكشــف عــن علاقــة المدينــة
٥
بمراكــز التعليــم المختلفــة فــي العالــم الإ ســلامي.

اﳌﺪارس
فــي روايــة مجيــر الديــن الحنبلــي عــن تاريــخ القــدس
والخليــل ،تــم فتــح فصــل منفصــل للمــدارس والزوايــا
فــي المدينــة ،كمــا وضــح مــن هــم المؤسســون ومــا
هــي الأوقــاف التــي أنشــئت هنــاك .عندمــا ننظــر إلــى
المعلومــات التــي قدمهــا ،نلاحــظ وجــود أكثــر مــن أربعين
مدرســة مــن العصــور الســابقة للعصــر المملوكــي ٦،ومــع
ذلــك فقــد أشــارت دراســة حديثــة إلــى أن الرقــم قــد
يكــون أعلــى ،حيــث ذكــرت  ٧٠مدرســة منهــا ٧.يقــول

غونيــش -الــذي يصنــف مؤسســات التعليــم العالــي فــي
المدينــة علــى أنهــا مخصصــة لطائفــة معينــة ،والمــدارس
الدينيــة المشــتركة وتلــك التــي ليــس لهــا قيــود طائفيــة-
أنــه يتــم توفيــر التدريبــات وأن البعــض لديــه دورات مثــل
الرياضيــات والتاريــخ فــي مناهــج تعليمهــم ،وبطبيعــة
٨
الحــال ،يقــول أن ثقــل المذاهــب الأربعــة ملمــوس.
فــي واقــع الأمــر مــن الممكــن العثــور علــى أســماء هــذه
المؤسســات فــي ســجلات الإ دارة التركيــة المنش ـأة بعــد
عــام  .١٥١٦فــي معظــم الحــالات يتــم الاطــلاع علــى
المعلومــات المتعلقــة بالشــؤون الداخليــة والأمــور الماليــة
لهــذه المؤسســات ،ولــكل منهــا هويــة مؤسســة ،لذلــك؛
بعــد فتــح الخليفــة عمــر ُبذلــت جهــود لتأســيس حيــاة
علميــة نشــطة فــي المدينــة بمــا يتوافــق مــع الأســلمة
بالاضافــة لمحــاولات تحويــل هــذا المــكان إلــى مركــز
علمــي .باســم الحفــاظ علــى هــذا التــراث الــذي
انتقــل إليهــم بــذل العثمانيــون جه ـدًا للتأكــد مــن عمــل
المؤسســات والحفــاظ علــى عملهــا بحريــة.

يفيــد الحكــم الصــادر إلــى قاضــي القــدس بتاريــخ
رجــب ١٠٠١ه )نيســان/أبريل -أيار/مايــو ١٥٩٣م( ،والــذي
يؤكــد أن الدخــل لــم يكــن كاف ًيــا لتغطيــة المصاريــف وأن
الرواتــب تــم دفعهــا بالمخالفــة للقانــون والنظــام ،يفيــد بـأن
المدرســة الميمونيــة وقعــت فــي م ـأزق مالــي .حقيقــة أن
مقــدم الشــكوى هــو المــدرس محمــد ،يشــير إلــى أن أحــد
المطلعيــن علــى بواطــن الأمــور لــم يكــن راض ًيــا عــن مســار
الوضــع وقــدم الوضــع علــى الفــور إلــى اســطنبول وأنــه كان
٩
يحــاول إعــادة المؤسســة إلــى العمــل بشــكل صحيــح.

» ٣مرتب عائشة بنت درويش« انظر الوثيقة :الأرشيف العثماني ،دفاتر الأوقاف:

Osmanlı Arşivi (COA), Evkaf Defterleri [EV.d] Mart 1279 (Mart/Nisan 1863), Nr: 18277, 1

»مرتب السيدة خانوم خديجة كريمة السيد موسى أفندي الموقت يوم رغيف  ٣٢عنها حنطة ....وقية  ٠٠رطل  ٠٠مد  .«١٤انظر الوثيقة :الأرشيف العثماني ،دفاتر الأوقاف:

Osmanlı Arşivi (COA), Evkaf Defterleri [EV.d] 1279 (1863/64), Nr: 18431, 3a.

» ٤مرتب أولاد الشيخ درويش الرفاعي يومي وقية  .» ٤انظر الوثيقة :الأرشيف العثماني ،دفاتر الأوقاف:

Osmanlı Arşivi (COA), Evkaf Defterleri [EV.d] Mayıs 1264 (Mayıs/Haziran 1848), Nr: 13407, 1.
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 ...» ٩قلت ،عليكم القيام بالتفتيش بما يتوافق مع الشرع في هذا الشأن؛ فإذا كانت القضية كما هي معروضة ،فالواجب عليكم أن توزعوا وتقسموا مستحقات كل واحد من المدرسين
والمتولين والنظار وسائر المستفدين بناء على وثائقهم بما هو معلوم تما ًما وظاهر بالشرع من محاصيل الوقف وأن لا تسمحوا لأحد من أن يتوظف مخالفًا للشرع الشريف والفتوى المنيف ووثيقة
التوزيع .» ...انظر للوثيقة :السجل الشرعي لسنجق القدس:
Kudüs Sancağı Şer‘iyye Sicil Defteri (843-1009), İSAM Kütüphanesi, Nr: 11, 78.
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علــى الرغــم مــن أن العثمانييــن لــم يفضلـوا التدخــل الإ ســعردي والشــيخ فخــر الديــن الإ ســعردي.
بـأي شــكل مــن الأشــكال فــي الأداء الداخلــي ومناهــج
كمــا يشــير الســجل ،فقــد لعــب المســؤولون فــي
المــدارس الدينيــة العاملــة فــي المدينــة قبلهــم ،إلا أنهــم المقاطعــات دو ًرا نشــ ًطا فــي إصــلاح المؤسســات
حاول ـوا ضمــان اســتمراريتها .بطريقــة مــا ،تهــدف هــذه التعليميــة بمدخراتهــم الخاصــة وحمايتهــا ،فــي بعــض
المؤسســات إلــى الوقــوف علــى أقدامهــا مــن خــلال الأحيــان ُيلاحــظ أن المركــز يتــم تنشــيطه فــي مواقــف
التصــرف علــى هــذا النحــو .فــي الواقــع وبنــا ًء علــى غيــر متوقعــة .بالإ ضافــة إلــى ذلــك ،فــإن ذكــر اســم
الشــكوى ،تــم إرســال أمــر لمنــع تعطــل النظــام الحالــي المفتــي الشــافعي فــي تخصيــص الغــرف أمــر ملفــت
واتخــاذ الإ جــراءات اللازمــة .بــدأ ترميــم المدرســة للنظــر بالرغــم مــن أن المذهــب الحنفــي هــو المأخــوذ
الإ ســعردية الشــهيرة بــرواق الحــراب بوســاطة القاضــي بــه مــن قبــل الدولــة .وبالتالــي ،مــن الواضــح أن علمــاء
يضــا فــي سياســة
جيــوي زاده ،ولكــن بعــد وفاتــه لــم يكتمــل هــذا العمــل ،المــدارس الســنية الأخــرى مشــمولون أ ً
وفــي واقــع الأمــر تــم إرســال حكــم بشــأن اســتكمال الحمايــة وأن جميــع الامتيــازات لا تقتصــر علــى الحنفية
واســتئناف العمــل .بالإ ضافــة إلــى ذلــك ،صــدر أمــر فقــط ،وهــذا يــدل علــى أنــه عندمــا يتعلــق الأمــر بالتعليــم
بتخصيــص إحــدى الغــرف الثــلاث فــي المدرســة حتــى المشــاريع التــي فشــلت تمــت متابعتهــا بجديــة
للمفتــي الشــافعي يوســف ،والأخــرى للشــيخ محمــد و إبرامهــا مــن قبــل العاصمــة ولــم تتــرك لمصيرهــا.
١٠

اﻟﻘﺪس
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٢٦٤

إن وجــود مؤسســات مختلفــة تابعــة لمؤسســات تعليمية
أخــرى فــي المدينــة وحمايتهــا بهــذه الوســيلة دليــل علــى
تقــارب الحيــاة التعليميــة ككل .نتيجــة لذلــك ،بــدأ تدريب
طــلاب المدرســة ،وهــي أعلــى مؤسســة تعليميــة فــي تلــك
الفتــرة ،مــن المــدارس المنتشــرة فــي الشــوارع ،تهــدف
هــذه الهيــاكل التــي لهــا ميـزات أكثــر مــن كونهــا المرحلــة
الأولــى مــن طريــق التعليم العالــي ،إلى إعــداد أطفال المدينة
للمســتقبل والمجتمــع مــن خــلال تزويدهــم بتعليــم أولــي.
مــا هــو ضــروري فــي إجــراءات تعييــن الأســاتذة فــي واقــع الأمــرُ ،يلاحــظ أن محمــد آغــا ،مســؤول الدولــة
هــو إرســال شــهادة إلــى الشــخص المعنــي مــع الحــرص العثمانــي ،خصــص بعــض عقاراتــه كأوقــاف لاحتياجــات
١٢
علــى الإ عــلان عــن مقــدار الراتــب الــذي ســيحصل عليــه المدرســة بالإ ضافــة إلــى ضريحــه فــي القــدس.
الشــخص المعيــن فــي العقــد ،وذلــك بهــدف تفــادي أي
مــن الضــروري وجــود مكتبــات فــي كل مــكان
نقــاش فــي الأمــر .وفــي مواجهــة القضايــا التــي أثارتهــا تتواجــد فيــه المــدارس الدينيــة ،لأن الم ـوارد والمراجــع
التعيينــات والتــي أثــارت اســتياء البعــضُ ،طلــب اتخــاذ قـرار الرئيســية التــي يمكــن للطــلاب العــودة إليهــا أثنــاء
بالرجــوع إلــى الشــروط المكتوبــة فــي العقــد .هــذا الموقــف تعليمهــم تــم الاحتفــاظ بهــا هنــاك ،وهــي كثيــرة خاصــة
الــذي يعكــس احتـرام الهويــة القانونيــة ،هــو مؤشــر علــى أن فــي المســجد الأقصــى ،يذكــر الأســتاذ طولــو أســماء
الشــؤون الداخليــة للمؤسســات لا يتــم التدخــل فيهــا ،وأن عــدة للمكتبــات بالمدينــة فــي القــرن الثامــن عشــر ،مثــل
الهيــاكل المســتقلة يتــم محاولــة حمايتهــا.
مكتبــة علــي مصطفــى أبــو الوفــا العلمــي ومحمــد صنــع
أحــد المبــادئ الأساســية لحمايــة اســتقلالية اللــه الخالــدي وحســن عبــد اللطيــف الحســيني ومحمــد
المؤسســات التعليميــة هــو ضمــان الاســتقلال المالــي .الخليلــي ومحمــد البديــري وأحمــد الموفقــت وغيرهــا.
يضــا أن العثمانييــن كأســلافهم ســاهموا فــي
فــي واقــع الأمــر ،نحــن نــرى أن هنــاك قــرى مخصصــة تــم ويذكــر أ ً
وقــف غلالتهــا للمــدارس الدينيــة المختلفــة فــي ســجلات إثـراء هــذه الهيــاكل فــي ســياق تشــجيع الحيــاة العلميــة،
التحريــر .وهــذه الســجلات تشــير إلــى وجــود أوقــاف لذلــك اســتدعى هــذا الوضــع وجــود نقابــة منفصلــة فــي
١٣
مخصصــة للمــدارس مثــل المدرســة الصلاحيــة والطولونيــة المدينــة لســد الحاجــة إلــى الكتــب.
Kudüs Sancağı Şer‘iyye Sicil Defteri (945), İSAM Kütüphanesi, Nr: 9, 67.

دﻓﱰ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﴩﻋﻲ ﻟﺴﻨﺠﻖ اﻟﻘﺪس ) (١٠٠٩-٨٤٣رﻗﻢ ١١
Kudüs Sancağı Şer‘iyye Sicil Defteri (843-1009), 79-80.

لــم تقتصــر رعايــة المــدارس علــى هذا ،بل وتــم محاولة
منــع جميــع أن ـواع المعوقــات التــي مــن ش ـأنها أن تعيــق
العمليــة التعليميــة .فــي بعــض الأحيــان ،أدت الخلافــات
بيــن النــاس مــن أجــل التدريــس إلــى تغييــر الرتــب .كان
مــن الممكــن لهــذه التغيي ـرات المفاجئــة ،والتــي لعبــت
فيهــا المخــاوف الماليــة دو ًرا مه ًمــا ،أن توقــف عمليــة
التعليم .على ســبيل المثال صدر المرســوم الســلطاني إلى
قاضــي القــدس بتاريــخ  ٢٩تش ـرين الثاني/نوفمبــر ١٥٣٩
) ١٨رجــب  ،(٩٤٦والــذي جــاء فيــه أن هنــاك تدخــ ًلا
خارج ًيــا للمدرســة التنكزيــة وقــع وأعطــي المــدرس عبــد
الرحمــن رات ًبــا أعلــى مــن شــروط الوقــف ،علــى الرغــم مــن
أنــه تمــت تبرئتــه مــن التهمــة إلا أنــه أمــر بالتحقيــق فــي
الموقــف والوضــع الحاصــل ،وعــدم تدخــل أحــد بنــاء علــى
دعــوى رفــع فــي الأمــر ١١.تدخــل مركــز الدولــة فــي مثــل
هــذه المشــاكل التــي نش ـأت بســبب حقيقــة أن رواتــب
المدرســين كانــت جيــدة قــد شــكلت تواز ًنــا مــن ناحيــة
التشــغيل ،كمــا منعــت الســلوك العش ـوائي.

والفخريــة والمعظميــة الحنفيــة والجوهريــة والباســطية
والحســينية والمزهريــة والإ ســعردية( وهــذا يعنــي أن هــذه
المــدارس اســتطاعت أن تنشــئ شــبكات أقامتهــا خــارج
المدينــة ،وبهــذه الطريقــة ،نش ـأت علاقــة وثيقــة وتبعيــة
ثابتــة بيــن القــرى والمؤسســات المحيطــة ،لأنــه يعنــي أن
النظــام إذا اهتــز فســيعاني الجميــع مــن الخســارة ،وهكــذا
تحــررت المؤسســات العلميــة مــن الوقــوع مســجونة
داخــل المدينــة و ُوجــدت قنــوات وطــرق جديــدة فــي
القــرى ،هــذا مــا أعطــى أهميــة لحياتهــم ووجودهــم.
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ﺑﺎﺗﺮوﻧﺎج
فــي إطــار سياســة معينــة ،كان مركــز الدولــة يهــدف
إلــى حمايــة الطبقــة العلميــة فــي القــدس بوســائل
مختلفــة وعلــى رأســها ُسـ َّره ١٤حتــى يتــم إدراجهــم فــي
النظــام .يمكــن القــول أن توظيفهــم فــي بنــود مختلفــة
ذات عوائــد جيــدة ،وخاصــة المقاطعــة ،أدى إلــى نمــو
وتقويــة حلفــاء إســطنبول فــي المحافظــات.

تكشــف أســماء أولئــك الذيــن يديــرون المقاطعــات
عــن جوانبهــم الصوفية ،على ســبيل المثــال ،أحد خلفاء
أحمــد الرفاعــي وهــو مــن يدعــى أحمــد نصــر الديــن
الحريــري يبــدو أنــه قــد اســتولى علــى مزرعــة تســمى
»كاكولــه« بالقــرب مــن قريــة بيــت لحــم كمقاطعــة.
نظــ ًرا لأهميــة هــذه القريــة المذكــورة بالنســبة للديانــة
المســيحية ،فـإن تخصيــص مــكان حولهــا لخليفــة مــن
الطريقــة الرفاعيــة يعكــس خيــا ًرا واع ًيــا وليــس اختيــا ًرا
عشــوائ ًيا ١٥.كمــا أنــه مــن المعــروف أن الدراويــش
اسـ ُتخدموا مــن قبــل العثمانييــن للاســتيطان فــي البلقــان
وفــي المناطــق الأخــرى التــي تــم فتحهــا ،لذلــك يمكــن
١٦
القــول أن هــذا الاختيــاركان لهــذا الغــرض.

القاضــي نــور اللــه وأميــر الســانجاق/اللواء علــى
ضــرورة الحفــاظ علــى الأماكــن المقطوعــة لــه )بيــت
عــور الفوقــا ومزرعــة الجيــرة( وعلــى ضــرورة بقائهــا
لأبنائــه ،وذكــر أنــه فــي حالــة حــدوث تغييــر فــي
الممارســة الحاليــة ،فــإن الســكان ســوف يتفرقــون،
مشــي ًرا إلــى ضــرورة الحفــاظ علــى نفــس الاج ـراءات
لاســتمرار الاســتقرار .فــي الواقــع ،هــذه الحقيقــة
انعكاســا لسياســة الاســتيطان المطبقــة
ليســت ســوى
ً
١٧
فــي الإ مبراطوريــة العثمانيــة علــى المنطقــة.

إن وظيفــة »اجـزاء شــريفه« ،التــي تــم إنشــاؤها لتقـرأ
يضــا كأحــد وســائل
علــى أرواح الســلاطين ،تظهــر أ ً
الحمايــة .وكمــا هــو معتــادُ ،يلاحــظ أنــه تــم تخصيــص
أجـزاء مختلفــة مــن القـرآن ل ُتقـرأ علــى روح الســلطان من
طــرف بعــض الأشــخاص المنتميــن إلــى الطبقــة العلميــة
فــي المدينــة ،ويتــم دفــع رســوم معينــة لهــم مقابــل هــذا.
ومــن المعــروف أنــه فــي بعــض الأحيــان كانــت هنــاك
مناقشــات بيــن الطرفيــن بخصــوص دفــع الرواتــب .فــي
واقــع الأمــر ،كان أولئــك المســؤولون عــن تــلاوة الجــزء
لــروح ســليمان القانونــي يتلقــون رســو ًما مــن غــلات
كنيســة قمامــة ١٨.لكــن عندمــا فهــم أن ذلــك أثــار
فــي الوقــت نفســه ،تبنــى المســؤولون طريقــة
جشــع بعــض النــاس ،وأن الأمنــاء لــم يدفعــوا الثمــن
الاســتفادة مــن الصوفيــة لتشــجيع الاســتيطان فــي
فقامـوا بطــرح بعــض الأعــذار ،تــم نقــل الأمــر إلــى مقــر
القــدس .فــي واقــع الأمــر ،بعــد وفــاة الصوفــي
١٩
الدولــة وتــم إيجــاد حــل لــه.
المقدســي الشــهير أحمــد الدجانــي ،أكــدت خطابــات
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Mustafa Güler, “Surre Defterlerine Göre XIX. Asrın Başında Kudüs’teki Eğitim Görevlileri ve Tahsisleri”, Osmanlı Döneminde
Kudüs’te İlmi Hayat ve Eğitim Uluslarası Sempozyum Bildirileri,.Ed. Zekeriya Kurşun & Oth., (İstanbul: Bağcılar Belediyesi, 2019),
169-184.
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Kuyûd-u Kadîme Arşivi (TKG.KK), Defter-i Livâ’-i Mufassal Kuds-i Şerîf, [TKG.KK.TT.d], Nr: 178, 21b; «Kuyûd-u Kadîme Arşivi
;(TKG.KK), Defter-i Livâ’-i Mufassal Kuds-i Şerîf, [TKG.KK.TT.d], Nr: 178, 23b

 ١٦بالنسبة لسياسة استيطان الدراويش وأسلمتهم انظر:

Ömer Lütfi Barkan, “Osmanlı İmparatorluğunda Bir İskân ve Kolonizasyon Metodu Olarak Vakıflar ve Temlikler I: İstilâ
Devirlerinin Kolonizatör Türk Dervişleri ve Zâviyeler”, Vakıflar Dergisi 2, (1942): 279-386.

 ١٧في الحقيقة القرية المذكورة والمزرعة كانت مقطوعة للشيخ أحمد الدجاني قدس سره ومسجلة باسمه أتى الشيخ المذكور بالفلاحين وعمر الأرض المقطوعة له وكان الشيخ يقوم
بتأمين الطريق العام في المنطقة وكان الناس يعبرون بأمان وأهل القرية يعتمدون على الشيخ والحال هذه توفي الشيخ المذكور وخيف على القرية من جور الفلاحين .لذلك قام قاضي
القدس الشريف مولانا نور الله وأمير السنجاق بإرسال الرسائل إلى المعنيين من أجل إبقاء هذه القرى على أولاد الشيخ المذكور لاستتابة الأمور هناك .الفقير درويش ،المرسوم بتاريخ ١٢
ذي القعدة سنه  ٢٢) ٩٧١حزيران/يونيو  .(١٥٦٤انظر:

دﻓﱰ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﴩﻋﻲ ﻟﺴﻨﺠﺎق اﻟﻘﺪس ) ،(٩٧٨-٩٧٢ﻣﻜﺘﺒﺔ  ،ISAMرﻗﻢ .١٧ ،٤٧

النقطــة المهمــة هنــا هــي أن وجــود أســماء العلمــاء فــي باشــا الــذي عيــن وال ًيــا للقــدس بيــن  ١٧١٤و  ١٧١٦تظهــر
٢٠
وظيفتهــم )التــلاوة( أعطاهــم القــوة والهيبــة فــي علاقاتهــم كيــف يتــم التعامــل بيــن الجانبيــن مــع بعضهما البعــض.
مــع إســطنبول ،لذلــك ،لعبــت شــبكة العلاقــات هــذه دو ًرا أوﻗﺎف ﺧﺪﻣﺖ ﰲ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻷُ َﴎ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
مه ًمــا فــي مســتقبلهم مــن خــلال وضعهــم فــي موقــع أكثــر
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
انش ـا العلمــاء اوقا ًفــا اهليــة مــن اجــل الحفــاظ علــى
تميـ ًزا بيــن أقرانهــم.
ٔ
المركــز الــذي اكتســبوه مــن الفتــرة المبكــرة ،وهكــذا واثنــاء
مــن ناحيــة أخــرى ،عــززت هــذه الوظائــف شــرعية
محاولتهــم ضمــان مســتقبل الأجيــال القادمــة ،ومــن ناحيــة
الســلاطين العثمانييــن فــي المجتمــع مــن خــلال التقريــب
بيــن الحــكام وطبقــة العلمــاء ،فــي واقــع الأمــر إن كتابــات أخــرى ،كانــوا يهدفــون إلــى أن تحافــظ أســرهم علــى
الشــيخ حميــد الديــن محمــد الخليــل صاحــب كتــاب وجودهــم مــن خــلال الاعتمــاد علــى مواردهــم الماليــة
تاريــخ القــدس والخليــل ،وهــو يبيــن تاريــخ أفعــال رجــب الخاصــة بهــم.

Kudüs Sancağı Şer‘iyye Sicil Defteri (972-978), İSAM Kütüphanesi, Nr: 47, 17
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Kuyûd-u Kadîme Arşivi (TKG.KK), Kubbe Altında Müdevver ‘Atîk Kudüs Mufassal Defteri, [TKG.KK.TT.d], Nr: 112, 17b.

 ١٩مرسوم بتاريخ أواخر شهر ربيع الأول ) ١٠٠٢ديسمبر  ،(١٥٩٣انظر:

اﻟﻘﺪس

المدينة التي تتوق إلى السلام

٢٦٦

Kudüs Sancağı Şer‘iyye Sicil Defteri (843-1009), 140

 ٢٠الشيخ شمس الدين محمد بن محمد بن شرف الدين الخليلي ،تاريخ القدس والخليل ،تحقيق محمد عدنان البخيت ونوفان رجا السوارية ،لندن :مؤسسة الفرقان للتراث الإ سلامي،
.٢٠٠٤/١٤٢٥

٢٦٧

اﻟﻘﺪس

المدينة التي تتوق إلى السلام

هــذا الوضــع كفــل تكويــن الأُ َســر العلميــة ،وضمــن
اســتمرار وجودهــم فــي العمليــة التاريخيــة .يعتبــر بــدر
الديــن حســن بــن قطينــة ،الأب المؤســس لأســرة
٢١
قُ َطي َنــة ،مثــا ًلا واحــدًا فقــط علــى هــذه الظاهــرة.
وقــد كان بعــض العلمــاء يعطــون الأولويــة لأنفســه ؛
ثــم لأولادهــم ،كمــا قــام محمــد بــن أبــي القاســم بــن
محمــد الحــكاري وأوقــف لنفســه أو ًلا ثــم لأبنائــه،
حســب المثــل المشــهور كأنهــم يقولــون :النفــس أو ًلا
٢٢
ثــم يأتــي بعدهــا المحبــوب.

ُيلاحــظ أحيا ًنــا أن راع ًيــا آخــر مــن خــارج الأســرة
يتدخــل ويهتــم بأحــد العلمــاء ،ويخصــص لــه ولذريتــه
عقــارات مختلفــة تحــت اســم الوقــف .كمــا هــو الحــال
فــي العقــار الــذي وقفــه الحــاج بــك علــى علــي الخلوتــي
٢٣
وأولاده وهــذا مثــال علــى هــذا النــوع مــن الأوقــاف،
ثــم قيــام قيمــاز بوقــف عقــار لــه فــي قريــة حربــا التابعــة
للقــدس علــى الشــيخ عبــد العزيــز يعــد واحــدًا مــن
الأدلــة الأخــرى علــى الحقيقــة التــي تــم التعبيــر عنهــا
هنــا ٢٤.كمــا يتضــح هنــا ،فــإن الطبقــة المفضلــة
هــم عــادة شــيوخ العصــر المشــهورين ،ويلاحــظ أن
الســلاطين أخــذوا زمــام المبــادرة فــي هــذا الأمــر وكادوا
يوجهــون رعاياهــم .فيمكــن الاستشــهاد كمثــال علــى
ذلــك بتخصيــص صــلاح الديــن الأيوبــي قريــة طــور زيتــا
كامــلا وقريــة أبــو ديــس جزئ ًيــا وق ًفــا علــى الشــيخ أحمــد
٢٥
بــن أبوبكــر الحــكاري.

يضــا
والســلاطين الســابقين ،بــل اتبــع العثمانيــون أ ً
هــذا الاتجــاه ،فــي واقــع الأمــر خصــص مصطفــى
إســكندر باشــا بعــض »الــدور« كأوقــاف علــى فقــراء
الطريقــة الخلوتيــة .وممــا لا شــك فيــه أن إخــلاص
الباشــا الروحــي لهــذه الطريقــة لعــب دو ًرا مه ًمــا فــي
اختيارهــم ٢٦.كأهــم شــخص فــي هــذه القائمــة يجــب
أن نذكــر الســلطان ســليمان الأول والملقــب بالقانونــي
الــذي كان ســلطانًا فــي هــذه الفتــرة ،لأن الأهميــة التــي
أعطاهــا للقــدس ومســاهمته فــي تطويــر المدينــة تســببت
فــي وضــع الختــم العثمانــي هنــاك .فالأوقــاف التــي
وضعهــا الســلطان علــى الشــيخ أحمــد الدجانــي منــذ
عــام  ٩٥٦الــذي عيــن هنــا بعــد اســتلام قبــر النبــي داود،
أظهــرت أنــه لــم يكتــف بالتغييـرات والتحــولات الماديــة
يضــا إلــى المســاهمة فــي
فحســب ،بــل كان يهــدف أ ً
٢٧
ظهــور عوائــل علميــة جديــدة.

فــكان حــي المغاربــة التابــع لوقــف صــلاح الديــن
الأيوبــي ،والــذي لــم يعــد موجــو ًدا اليــوم حيــث أزالتــه
اسـرائيل بحجة إفســاح المجال لحائط المبكى يشــكل
خاصــا فــي ضــوء الأمثلــة المذكــورة أعــلاه .كان
نو ًعــا ً
العلمــاء الذيــن اســتقروا هنــا واســتمروا فــي وجودهــم
داخــل الحــدود التــي حددهــا لهــم الراعــي ،حافظــوا
يضــا علــى امتيازاتهــم خــلال الفتــرة العثمانيــة ،لذلــك،
أ ً
ضمــن درع الحمايــة هــذا الــذي قدمتــه الأوقــاف،
٢٨
ومعلــوم أن هــذا الوضــع لــم يقتصــر علــى الحــكام ظهــرت أُ َســر مختلفــة تنتمــي إلــى الطبقــة العلميــة.

 ٢١وقف بدر الدين حسن بن قطينه على أولاده وذريته :قريه عيناطه تابع قدس شريف تما ًما حاصل  ٨٦٨٦؛ عن قريه عجول تابع قدس شريف حصة  ١٢ت ٤٠٠٠؛ يكون  » ١٢٦٨٦انظر:
COA, T.T.d., Nr: 0342, 14.

 ٢٢وقف محمد بن أبي القاسم بن محمد الحكاري على نفسه ثم على اولاده ،مزرعه بيت أبرزة تابع قدس شريف تما ًما حاصل  ،٢٥٠٠انظر:

COA, T.T.d., Nr: 0342, 16.

» ٢٣وقف محمد جلبي أخو حاجي بك على الشيخ علي الخلوتي ثم على أولاده ونسله وعقبه ،غراس عنب وتين بأرض طيليه ظاهر قدس شريف تعرف بالتعليقية تما ًما في سنه ٢٠٠
» .انظر.
» ٢٤وقف قايماس عبد الله على الشيخ عبد العزيز ،قريه خربا تابع قدس شريف تما ًما حاصل  .» ٢٥٠٠انظر.

COA, T.T.d., Nr: 0342, 15.

دﻓﱰ أوﻗﺎف أﻣﻼك در ﻟﻮاء ﻗﺪس ﴍﻳﻒ ،اﻷرﺷﻴﻒ اﻟﻌﺜامين
[T.T.d], Nr: 0342, sayfa 24

اﻷﻣﻼك
أدت الأمــلاك التــي وقعــت مــع مــرور الوقــت فــي أيــدي العلمــاء ،إمــا مــن خــلال المي ـراث أو مــن
خــلال تصرفاتهــم الخاصــة ،إلــى الحفــاظ علــى وضعهــم كـــ »أســرة« فــي العمليــة التاريخيــة وتشــكيل
تقاليدهــم ضمــن الانتمــاء الطبقــي وفقــا لذلــك .حيــازة الممتلــكات ،والتــي لا تتــرك لاختيــار هــذه الفئــة
وحدهــا ،بــل لقــد تحولــت إلــى عمليــة يقــوم فيهــا المســؤولون وتدعمهــم فــي المناســبات المختلفــة .فــي
يضــا فــي ش ـراء العقــارات التــي تمثــل جــز ًءا مه ًمــا مــن النشــاط الاقتصــادي،
واقــع الأمــر ،لقــد شــاركوا أ ً
فــي الوقــت والمــكان اللذيــن يرونــه مناسـ ًبا ،مــن خــلال الاســتفادة مــن الوســيط المتــاح ،ونتيجــة لذلــك،
تحولــت الملكيــة ،التــي تشــكل أهــم جــزء مــن ثروتهــم ،إلــى أداة تعــزز مكانتهــم فــي المجتمــع.

COA, T.T.d., Nr: 0342, 17.

» ٢٥وقف الملك صلاح الدين الأيوبي على الشيخ احمد بن أبي بكر الحكاري قريهء طور زيتا تابع قدس شريف تما ًما حاصل  ٢٩٠٨؛ قريهء أبو ديس تابع م حاصل  ،١٠٥٠٠يكون
 ،» ١٣٤٠٦انظر:

اﻟﻘﺪس

المدينة التي تتوق إلى السلام

 ٢٨للاستزادة عن الحي انظر:

٢٦٨

COA, T.T.d., Nr: 0342, 16.
26
COA, T.T.d., Nr: 0342, 17.
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COA, T.T.d., Nr: 0342, 24.

Hasan Hüseyin Güneş, Kudüs Meğâribe Mahallesi, (Ankara: Vakıflar Genel Müdürlüğü Yayınları, 2017

٢٦٩

اﻟﻘﺪس

المدينة التي تتوق إلى السلام

يفيــد محضــر مــؤرخ بتاريــخ (١٥٣٩/١٥٣٨) ٩٤٥
أن الأشــخاص الذيــن امتلكــوا قصــ ًرا وبئــ ًرا فــي حــي
بنــي زيــد بالقــدس هــم أبنــاء الشــيخ عــلاء الديــن
الخلوتــي ٢٩.إذا أخــذ بعيــن الاعتبــار بــأن المدينــة
تعانــي مــن نقــص الميــاه ومــن المشــاكل التــي تحــدث
فــي أوقــات الجفــاف ،فمــن الواضــح أن وجــود قبــو
الميــاه ســالف الذكــر سيســاعد الأســرة كمنقــذ فــي
ـص قســم خــاص
الأوقــات الحرجــة ،عل ًمــا ب ـإن تخصيـ َ
مــن شــبكة الميــاه العامــة كان يتوقــف علــى إذن مــن
العاصمــة ،و إدراكًا مــن مركــز الولايــة لأهميــة الميــاه
للمدينــة أبقــى عمليــة اتخــاذ القــرار مشــدّدة ،وكأنــه
يتجنــب أي خطــوات مــن شــأنها أن تعــرض مصالــح
الجمهــور للخطــر .فــي هــذا الســياق ،يمكــن تقديــم
الالتمــاس الــذي قدمــه »الدجانــي« ٣٠إلــى اســطنبول -
والــذي نــال تقديــر الســلطان  -كمثــال مهــم مــن حيــث
توفيــر المعلومــات حــول كيفيــة ســير العمليــة .علــى
الرغــم مــن كل شــهرتها عندمــا يتعلــق الأمــر بالميــاه،
تــم التحقيــق فــي القضيــة بدقــة و إنمــا تــم تحقيــق
التخصيــص فــي  ٦ســبتمبر  ٢٩) ١٥٦٤محــرم (٩٧٢
نتيجــة موافقــة النــاس ولكــن لــم تكــن حيــاة الشــيخ
كافيــة لرؤيــة ذلــك ٣١.عندمــا يتــم النظــر فــي المثاليــن
اضحــا أن المنــزل الــذي يحتــوي
بالتــوازي ،فيبــدو و ً
علــى صهريــج خــاص ســيظهر كرمــز للقــوة لأفـراده فــي
نقصــا فــي الميــاه فــي
مدينــة مــن المحتمــل أن تواجــه ً
يضــا
أي وقــت ،كمــا أن تحقيــق هــذه القــوة يعتمــد أ ً
علــى الســمعة الجــادة والثــروة الماديــة.
اشــترى الشــيخ عبــد القــادر ابن الشــيخ علــي الخلوتي
بج ـوار الإ مــارة العامــرة لوقــف خصكــي ُح ـ ّرم ســلطان،
مســك ًنا فــي منطقــة عقبــة الســت ،فــي مايــو ٢٠) ١٥٥٦
رجــب  (٩٦٣أو ًلا ،وبعــد ذلــك بعاميــن فــي  ١٢أبريــل /
نيســان  ٢٣) ١٥٥٨جمــادى الآخــر  (٩٦٥اشــترى بي ًتــا
٣٢
ملاص ًقــا للمســكن الــذي اشــتراه مــن قبــل.

ممــا لا شــك فيــه أن هــذه الأمثلــة لــم تقتصــر علــى
الأفــراد الذيــن ينتمــون للطريقــة الخلوتيــة .بصــرف
النظــر عــن ذلــك ،مــن الممكــن العثــور علــى اتفاقيــات
تجاريــة تابعــة لمجموعــات علمــاء أخــرى فــي كل
مــن المدينــة والقــرى المجــاورة فــي لــواء القــدس.
يضــا ذكــر العقــارات التــي
فــي هــذا الســياق ،يمكــن أ ً
اشــتراها أبنــاء قاضــي الســلط شــهاب الديــن عــام ٩٤٧
٣٣
) (٤١/١٥٤٠كمثــال.
ســيكون مــن الخطــأ الاعتقــاد بــأن هــذه العمليــة
مقصــورة علــى الأولاد الذكــور فقــط ،فالعلمــاء لــم
يهملــوا بناتهــم أيضــا ،فكانــت بنــات الشــيخ عــلاء
الديــن الــذي يظهــر مــن لقبــه )كان يلقــب بالواعــظ(
أنــه كان يعمــل كواعــظ ؛ فاطمــة وعايشــة وستيشــاه
٣٤
يظهــرن كأصحــاب أمــلاك عــام (٤٦/١٥٤٥) ٩٥٢
فلــم يتخلفــن عــن الرجــال فــي هــذا الصــدد ،ونلــن مــا
يســتحققن مــن الثــروة.
ســجل أحمــد الدجانــي المؤلــف مــن ثمانيــة م ـواد
إجمــا ًلا ؛ أربعــة منهــا فــي بيــت صفافــا ،وثلاثــة فــي
المليحــة وواحــد فــي قــرى ديــر أبــي صــور ،بتاريــخ
 ،(٥٨/١٥٥٧) ٩٦٥مهــم للغايــة حيــث يعبــر عــن
كيفيــة رعايــة العلمــاء مــن قبــل مســؤولي الدولــة فــي
عمليــة اكتســاب الثــروة ٣٥.بعــد أن تــم تســليم قبــر
النبــي داوود إلــى المســلمين حولــه الســلطان ســليمان
القانونــي إلــى زاويــة صوفيــة فعيــن الشــيخ عــلاء الديــن
ـيخا لهــذا المــكان ،ممــا أدى إلــى زيــادة ملحوظــة
شـ ً
فــي ثروتــه بعدمــا تــم طــرد الكهنــة الكاثوليكيــة مــن
هنــاك ،ممــا يعنــي أن هــذا العمــل أكثــر مــن مجــرد
تحــول بســيط لمركــز مــن طــرف الدولــة ،ثــم إنــه كان
مــن غيــر المقبــول أن يعيــش الشــخص الــذي تــم تعيينــه
فــي منصــب شــيخ الزاويــة وعائلتــه فــي فقــر ومســتوى
معيشــي منخفــض .لذلــك ،فـإن الصوفــي الــذي يجــب
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تخليــد ذكــراه بالزهــد والتقــوى والســترة الصوفيــة
تحــول فــي النهايــة إلــى شــخص غنــي وقــوي ،وفــي
الوقــت نفســه يتناقــض هــذا مــع صــورة الصوفيــة فــي
أذهاننــا اليــوم ،حيــث كانــوا بعيديــن كل البعــد عــن
الســلع الدنيويــة ،والتــي احتلــت مكانــة فــي الأذهــان.
ســبب ذلــك وف ًقــا لتقديــر الســلطان ،كان الهــدف هــو
إنشــاء مجموعــة قويــة بــد ًلا مــن الأفـراد الضعفــاء الذيــن
يمــدون أيديهــم هنــا وهنــاك.

مــع مــرور الزمــن تحولــت الطبقــة العلميــة ،التــي
تلقــت الدعــم المــادي والمعنــوي مــن الإ دارييــن،
فشــكلت الجــزء الثــري مــن المجتمــع ،وهــي نتيجــة
للسياســات الواعيــة للعثمانييــن وأســلافهم لغــرض
حمايــة القســم المذكــور أعــلاه ،فــكان الهــدف
الرئيســي مــن هــذا هــو تطويــر العلــم مــن خــلال إنشــاء
أرضيــة مناســبة .وكان تســهيل ظهــور طبقــة معينــة
فــي عصــر كانــت فيــه وســائل الاتصــال والمواصــلات
صعبــة ومحــدودة مقارنــة بالوقــت الحاضــر ،يوفــر
الراحــة فــي إيجــاد الكــوادر اللازمــة التــي يحتاجهــا
المجتمــع فــي المســتقبل .فــي واقــع الأمــر يمكننــا رؤيــة
تحقيــق الهــدف المـراد مــن هــذا الأمــر فــي بقايــا عوائــل
علميــة مســتمرة حتــى يومنــا هــذا .ومــع ذلــك ،وعلــى
الرغــم مــن الأهميــة التــي تُعطــى لهــذه الطبقــة والفــرص
المتاحــة لهــم فــإن الأمــر مطــروح للنقــاش حــول مــا
إذا كانــوا يــؤدون دورهــم فــي تطويــر العلــم وواجباتهــم
فــي تنميــة المجتمــع ،ولا شــك أن هــذه المشــكلة لا
تقتصــر علــى العلمــاء فــي القــدس فحســب ،بــل تشــمل
مناطــق أخــرى فــي الجغرافيــا الإ ســلامية.

اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﰲ اﻟﺮﺗﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
كان ينتقــل الوظائــف وعلــى رأســها وظيفــة التدريــس
والمذكــورة فــي شــروط الوقــف مــن شــخص لأخــر فــي
أســرة واحــدة منحصــ ًرا عليهــا بمــا يتوافــق مــع شــروط
الواقــف .وبالفعــل يبــدو بديه ًيــا أن عــدم اختــلال الشــرط
والنظــام االموضوعيــن فــي شــروط الوقــف منــذ اللحظــة
الأولــى كان فــي مصلحــة الأشــخاص الذيــن يســتفيدون
مــن الوقــف ،ومــع ذلــك ،فقــد لوحــظ أن هــذه الامتيازات
قــد أدت إلــى المنافســة و إثــارة الجــدل.
ولا يمكــن القــول أن الاهتمــام الــذي أبــداه مركــز
الدولــة منــع أو أنهــى الصــراع بيــن الطبقــة العلميــة،
لأن الإ مكانيــات الماليــة التــي جلبوهــا لهــم فــي بعــض

وجهــا لوجــه.
الأحيــان كانــت تضعهــم ً
قــد كان يشــعل الفتنــة أطمــاع الآخريــن فــي
غــلات الوقــف المخصــص لأســرة ومحاولتهــم حرمــان
الآخريــن مــن هــذه النعمــة ،وكمــا هــو معتــاد فــي نهايــة
مثــل هــذه النزاعــات ،فقــد كان يدعــو أطـراف القضيــة
الدولــة إلــى الميــدان كحكــم .فــكان الحكــم مــن
ناحيــة أخــرى ،يؤيــد الحكــم علــى القضــاء علــى الظلــم
و إقامــة العــدل ،ويدافــع عــن اســتصحاب الحــال وأن
يتــرك الأمــر كمــا كان مــن قبــل ،مشــد ًدا علــى الانتبــاه
لخــط واضــح يجــب علــى الجميــع الســير وفقــه .فــي
واقــع الأمــر ،أبلــغ أشــخاص ُيدعــون الشــيخ نصــرت،
ومحمــد وســليم مقــر الدولــة أنهــم تعرضـوا لمعاملــة غيــر
عادلــة مــن خــلال القــول أن وظائفهــم ســلبت منهــم
دون ســبب وأنــه لا يوجــد ســبب لفصلهــم ،هــؤلاء
المشــتكون ،الذيــن لــم يتجاهلـوا إضافــة ســجل جنائــي
يضــا علــى دعــم القاضــي.
إلــى التماســاتهم ،حصل ـوا أ ً
فــكان الأمــر أنــه إذا كان الوضــع كمــا تــم إبلاغــه
فــي الشــكوى يجــب رفــع الظلــم حيــث فــلا ينبغــي
٣٦
اضطهــاد أحــد.
كمــا رأينــا هنــا وفــي العديــد مــن الأمثلــة الأخــرى،
فــإن الطريقــة التــي اعتمدهــا مركــز الدولــة فــي هــذه
المناقشــات ،كان اســتمرا ًرا للبنيــة القديمــة والحفــاظ
علــى الأســس القانونيــة التــي كفلتهــا .بمعنــى آخــر،
كان يطلــب بــذل جهــود لحــل المشــكلة وف ًقــا للقواعــد
التــي وضعهــا الشــخص الــذي أنشــأ الوقــف ،وبهــذه
الطريقــة ،كان الهــدف هــو الحفــاظ علــى الأهــداف
التــي تضمــن وتحــدد الغــرض مــن وجــود الأوقــاف،
وأن تعمــل بحريــة فــي نفســها وتســتمر بطريقــة تتناســب
مــع روح الوقــف.
كانــت العاصمــة تُدعــى باســتمرار للتدخــل كحكــم
فــي النقــاش ولــم يكــن الأمــر يتعلــق بالعدالــة فقــط بــل
كان ناب ًعــا مــن تخصيــص و إســناد جميــع الوظائــف
بموافقــة هــذا المــكان .لذلــك ،كان علــى أولئــك
الذيــن يريــدون الحصــول علــى راتــب منتظــم فــي أي
مدرســة أو نــزل دراويــش أو زاويــة فــي القــدس أن يطرقـوا
بــاب القاضــي أو ًلا ويتقدمـوا إلــى مقــر الدولــة مــن أجــل
الحصــول علــى مرســوم لهــم ،لأنــه بخــلاف ذلــك،
لــم يكــن مــن الممكــن تلقــي رواتــب مــن الأوقــاف أو
تحقيــق أي مدخــرات.

» ٣٤ملك بنات المرحوم شيخ علاء الدين الواعظ وهن فاطمة وعائشة وست الشاه القاطنين بالقدس الشريف تاريخ الملكية في سنه  ،«٩٥٢المصدر السابق.
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يذكــر فــي عريضــة قاضــي القــدس عبــد الرحيــم أن
جعفــر بــن رمضــان ،الــذي كان قار ًئــا للأج ـزاء القرانيــة
فــي الصحــراء المشــرفة ،تولــى هــذه الوظيفــة بــدون
مرســوم .وفقًــا لهــذه الرســالة ،اعتبــا ًرا مــن  ٢٨صفــر
 ٤) ٩٤٧تموز/يوليــو  ،(١٥٤٠تــم منــح الشــخص
المعنــي مرســو ًما وتــم تكليفــه بوظيفــة مقابــل خدمتــه
٣٧
مــن محصــول قمامــه وألا يعيقــه أحــد فــي هــذا الامــر.
فــي بعــض الأحيــان ،كانــت الأخطــاء الفنيــة التــي
يرتكبهــا المســؤولون تضــع المســتفيدين فــي صعوبــات
وتحرمهــم مــن دخلهــم المعتــاد .الأمــر الــذي أرســل
إلــى والــي دمشــق وقاضيهــا فــي  ٢٨شــعبان ٨) ٩٤٦
كانــون الثاني/ينايــر  (١٥٤٠يعطــي وص ًفــا جي ـدًا لهــذه
المشــاكل التــي حدثــت .علــى ســبيل المثــال كان
نصــف غــلات القريــة المســماة ببيــت ليكيــا احــدى
أوقــاف الملــك المعظــم الملــك عيســى بــن أيــوب أحــد
الملــوك الأيوبيينتــم تخصيصــه للمدرســة الشــيخونية
فــي القــدس الشــريف وللمدرســة المعظميــة بنواحــي
دمشــق ،وخصــص الباقــي لأبنائــه وذريتــه .وبالفعــل،
ووفقًــا لهــذه القاعــدة ،بينمــا اســتمر والــد شــمس
الديــن ســيف بــن ملــوك فــي تلقــي الدخــل لكونــه مــن
نســله ،حصــل علــى مرســوم فــي هــذا الصــدد فــي عهــد
الســلطان ســليم .ومــع ذلــك ،بعــد وفــاة والــده ،تــم
تســجيل العقــارات التابعــة للوقــف علــى أنــه تفــرد بهــا
ن ّقــاش علــي بــك ،ممــا أدى إلــى حرمانــه مــن راتبــه،
وفــي الواقــع ،تــم طلــب المســاعدة مــن اســطنبول
٣٨
لتصحيــح هــذا الوضــع.

اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ ﻏري اﳌﺴﻠﻤني
ُيلاحــظ أن العلمــاء دخل ـوا أحيا ًنــا فــي جــدال مــع
غيــر المســلمين فــي القــدس ،يمكــن الاستشــهاد بموقــع
حــوران حــول مســجد ســيدنا عمــر كمثــال ،عندمــا
ُجرحــت مشــاعر المســلمين ،تصرفــت الطبقــة العلميــة
جن ًبــا إلــى جنــب مــع القضــاة فــي المدينــة وســرعان
مــا نقل ـوا الوضــع الخطيــر إلــى العاصمــة .ومــع ذلــك
فــي مثــل هــذه الحــالات ،نصحــت الدولــة المركزيــة
الأطــراف بالتهدئــة وجعلــت مــن الضــروري تســوية
الأمــر بعدالــة ،ولــم تتخــذ رد فعــل قــوي علــى الفــور،

لكــن أخــذت بعيــن الاعتبــار إمكانيــة تحــول الوضــع إلى
أزمــة خطيــرة ،فلــم تتــردد فــي اتخــاذ ق ـرارات حاســمة.
أدى تقديــس المدينــة مــن قبــل الديانــات الثــلاث
إلــى تجمــع أتباعهــا هنــا وبنــاء أماكــن عبــادة مختلفــة،
لذلــك ،كان كل قســم علــى درايــة ببعضــه البعــض،
ولكــن كان يعــرف فــي ذات الوقــت حــدوده الخاصــة.
ومــع ذلــك ،كانــت هنــاك أوقــات تحولــت فيهــا المعابــد
إلــى مشــكلة وضعــت المســلمين وغيــر المســلمين فــي
المواجهــة .بــد ًلا مــن الأبنيــة نفســها ،فــإن القضيــة
المطروحــة هنــا هــي إلحــاق الضــرر بالعنصــر المهيمــن.
و إلا لــم يكــن هنــاك منــع أو إلغــاء حــق العبــادة للآخــر،
فــي الواقــع ،تمثــل عمليــة مصــادرة الكنيســة المســماة
بكنيــس نحمانيــدس نحمانيــدس ،نقطــة تجــوزت
فيهــا الخطــوط ووصــل التوتــر إلــى ذروتــه .وجــاء الأمــر
الصــادر عــن اســطنبول منــذ ًرا بأنــه لا يحــق لليهــود أن
يكــون لهــم معبــد فــي القــدس تحــت أي ظــرف مــن
٣٩
الظــروف ،وأوصــى بالاســتيلاء عليــه.
أزمــة أخــرى وضعــت العلمــاء واليهــود فــي المواجهــة
هــي المقبــرة الموجــودة فــي المــكان المســمى
بجســيمانه ،بجـوار المدرســة الصالحيــة .مولانــا عفيــف
الديــن المــدرس فــي المدرســة وأميــن الوقــف عــارض
اســتخدام هــذا المــكان مــن طــرف اليهــود كمقبــرة،
ودفــن موتاهــم فيهــا مقابــل  ٥عمــلات ذهبيــة .فــي
الواقــع ُطلــب مــن كاتــب المقاطعــة أحمــد بــك زيــادة
المبلــغ عــن طريــق الشــكوى مــن انخفــاض الإ يجــار
الســنوي المدفــوع ،ونتيجــة لذلــك تمــت إحالــة
القضيــة إلــى المحكمــة .ومــع ذلــك نجــح اليهــود فــي
الحفــاظ علــى الوضــع الحالــي بتقديــم الحجــة الشــرعية
فــي هــذه القضيــة بدليــل أنهــم اســتأجروا المــكان مــن
الوصــي الســابق بهــذا المبلــغ ،وبتأييــد بعــض جيــش
ِســبا ِه حيــث أكــدوا أن الســعر الحالــي للإ جــار لا يمكــن
أن يكــون أعلــى .إلا أن مولانــا عفيــف الديــن لــم
يستســلم وحصــل علــى فتــوى بشــأن بطــلان عقــد
الإ جــارة ونجــح فــي إبــرام عقــد جديــد مقابــل ١٠٠
ذهــب ســنو ًيا فــي دعــوى ثانيــة رفعــت فــي المحكمــة
٤٠
بدعــم مــن العلمــاء.
TKG.KK., TKG.KK.TT.d, Nr: 112, 18b.
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اﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻷرﺷﻴﻔﻴﺔ
COA, Osmanlı Arşivi. Evkaf Defterleri [EV.d] 1278 (1862/63), Nr: 17753.
COA, Osmanlı Arşivi. Evkaf Defterleri [EV.d] Haziran 1264 (Haziran/Temmuz 1848), Nr: 13432.

لا يمكــن القــول بــأن الأعضــاء العلمييــن لديهــم دائ ًمــا علاقــات ســيئة مــع غيــر المســلمين ،لأنــه فــي الأمثلــة
يضــا أن
المذكــورة أعــلاه روعــي مشــاعر الجمهــور المســلم كأســاس وتــم التعامــل معهــا وف ًقــا لذلــك .وهنــا ُيلاحــظ أ ً
الجنــاح العســكري لــم يكــن معهــم دائ ًمــا بــل علــى كانـوا مــع اليهــود أحيا ًنــا ،كمــا رأينــا ذلــك فــي مثــال المقبــرة الآنفــة
الذكــر .هــذا يــدل علــى وجــود تـوازن طبيعــي بيــن مراكــز القــوة فــي المدينــة .ثــم لا ينبغــي أن ننســى أنــه تــم إنشــاء علاقــة
تبعيــة طبيعيــة بيــن الطرفيــن مــن خــلال تخصيــص بعــض عائــدات الجزيــة للأوقــاف الإ ســلامية .وذلــك لأن اضطهــاد
غيــر المســلمين ســوف يــؤدي فــي نهايــة المطــاف إلــى تركهــم أماكنهــم مــع مــرور الوقــت ،وبالتالــي يــؤدي إلــى انخفــاض
العوائــد التــي يحصلــون عليــه مــن هــذه المجموعــة ،ولا شــك بأنــه ليــس مــن المعقــول أن يتبنــى العلمــاء الذيــن لا يريــدون
أن يحرمـوا مــن هــذا الدخــل موق ًفــا متطر ًفــا فــي كل وقــت .لأنــه كان مــن الطبيعــي أن تضــر مثــل هــذه المحاولــة بهــم،
٤١
لكــن فــي نهايــة الأمــر ،عرفــت الطبقــة العلميــة أن التوتــر والمشــاحنات المســتمرة لــن يفيــد أح ـدًا.

اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ
بــدأ تاريــخ الحيــاة العلميــة فــي القــدس بفتــح الخليفــة الثانــي عمــر رضــي اللــه عنــه .منــذ ذلــك الحيــن إلــى أن اســتلم
ملحــا فــي هــذا
الســلطان ســليم الأول مقاليــد الحكــم هنــا عــام  ١٥١٦كل دولــة مســلمة حكمــت فــي المطقــة أضافــت ً
الحســاء إن صــح التعبيــر .ولذلــك ورث العثمانيــون التقليــد العلمــي واســتمروا عليهــا حيــث تلق ـوا مــن نفــس المصــدر
الــذي لــم يكــن غري ًبــا عليهــم ،كمــا أن الجانبيــن لــم يكــن بينهــم مــا يجعلهــم علــى حــرج مــع بعضهمــا البعــض .ومــع
إنشــاء الإ دارة الجديــدة ،بــدأت عمليــة التعبيــر عــن الأط ـراف بشــكل طبيعــي واســتمرت حتــى انســحاب الإ مبراطوريــة
العثمانيــة مــن مشــهد التاريــخ .ونظ ـ ًرا لأنــه مــن الطبيعــي انعــكاس التجربــة والخبــرة الخاصــة بــكل إدارة فــي الميــدان،
فـإن الممارســات التــي تــم إنشــاؤها تتكــون مــن خطـوات نحــو تحســين أداء النظــام وتطويــره .لذلــكُ ،يــرى أنــه لا يوجــد
رد فعــل داخلــي فــي مثــل هــذه الحــالات ،ومــن المتوقــع تدخــل مركــز الدولــة فــي المواقــف الصعبــة.
تك ـ ّون ظهــور نخــب جديــدة ضمــن الطبقــات العلميــة فــي المدينــة مــن انعــكاس لسياســة الحمايــة العثمانيــة هنــا
وامتــداد طبيعــي للعمليــة التاريخيــة .فــي الواقــع ،تمــت حمايــة الأُ َســر ذات الجــذور العميقــة واســتمرارية امتيازاتهــا .حقيقــة
أنــه لــم يكــن هنــاك تغييــر فــي مواقفهــم والحفــاظ علــى هيبتهــم ســهلت تكيفهــم مــع الهيــكل الجديــد ،وبالفعــل أن مــا
كان متوقعــا منهــم هــو مواصلــة نشــاطهم ووجودهــم فــي إطــار الأســاليب القديمــة والقيــام بأدوارهــم فــي المجتمــع.
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أ .ﺗﻄﻮر اﻟﺘﺼﻮف ﰲ اﻟﻘﺪس
وزيــادة التكايــا والزوايــا ،وانتشــار الطــرق الصوفيــة
لعــب الصوفيــة دو ًرا كبي ـ ًرا فــي فتــح صــلاح الديــن كالرفاعيــة والخلوتيــة والشــاذلية والوفائيــة والبســطامية
٥
الأيوبــي للقــدس وتخليصهــا مــن الصليبييــن .فقــد كان والقلندريــة واليونســية وغيرهــا.
فــي جيــش المســلمين كثيــر مــن الز َّهــاد والصوفيــة،
وكان مــن أعمــال الدولــة العثمانيــة لمنــع الــدول
وانتشــر التصــوف فــي القــدس علــى نطــاق أوســع بعــد الأوروبيــة مــن إعــادة احتــلال القــدس تقديــم الدعــم
الفتــح .وقــد كان لصــلاح الديــن الأيوبــي بعــض مــن الكبيــر لازدهــار التصــوف فــي المدينــة ،لأن للصوفيــة
الإ ج ـراءات لدعــم الهويــة الإ ســلامية للمدينــة ،إذ بنــى دو ًرا كبيــ ًرا فــي اســتقرار المدينــة وفــي الحيــاة الدينيــة
وخصــص ً
مدرســة للفقهــاء وربا ًطــا للصوفيــةَّ .
بعضــا مــن والروحانيــة والاجتماعيــة والسياســية فيهــا .فــكان
٤
ٔ
الاماكــن لإ قامــة الصوفيــة وجعــل لهــا أوقا ًفــا .وبقــي الســلاطين العثمانيــون يرســلون الهدايــا لشــيوخ الطــرق
ٔ
نهــج صــلاح الديــن الايوبــي فــي دعــم التصــوف فــي الصوفيــة ،ويكلِّفونهــم بمهــام شــتى عبــر دعــم الإ عاشــة
ٔ
القــدس قائ ًمــا فــي عهــد الايوبييــن والمماليــك .فقــد فــي التكايــا .وثمــة معلومــات حــول الســلاطين ورجــال
بنــى ســلطان المماليــك بيبــرس زوايــا لشــيوخ الصوفيــة
الدولــة فــي ســندات الوقــف فــي الســجلات ،ومثــال
فــي القــدس .وبنــى الأيوبيــون والمماليــك كثيــ ًرا مــن
خصــص
لذلــك أن الســلطان ســليم الأول كان قــد َّ
الأوقــاف بعــد فتــح العثمانييــن للمدينــة .وزاد عــدد
خمســمئة أقجــة شــهريًّا لشــيخ الطريقــة المولويــة.
الأوقــاف ال ُمنشـأة للزوايــا فــي العهــد العثمانــي و ُو ِض َعــت
ـف نائــب والــي القــدس قاســم بــك بــن قــزل أحمــد
شــروط أكثــر لدوامهــا .وظلــت الشــروط التــي حددهــا ووقـ َ
بســتان كــرم للشــيخ علــي الخلوتــي عــام ١٥٣٠م.
َ
صــلاح الديــن كمــا هــي ،مــن هــذه الشــروط» :لا
بعضــا مــن الأوقــاف
يدخــل بيــن الصوفيــة مــن ليــس منهــم إلا بإذنهــم ...وجعـ َل الســلطان ســليمان القانونــي ً
َ
لا يبقــى فــي الزوايــا أحــد أكثــر مــن المــدة التــي لأحمــد الدجانــي بعــد تعييــن شــيخ الطريقــة الوفائيــة فــي
يحتاجهــا ...إذا ذهــب صوفــي إلــى بلــد آخــر وعــاد ،زاويــة النبــي داوود .ول َّمــا بشَّ ــر الشــيخ الدجانــي بفتــح
فيبقــى مكانــه حقًــا لــه «...وكان هــذا الاهتمــام جزيــرة غيريــت ،أرســل الســلطان ســليمان الهدايــا لــه
٦
بالصوفيــة وســيل ًة لازدهــار التصــوف فــي القــدس ،شــك ًرا ،وأمــر بإنشــاء قنــاة لإ يصــال المــاء إلــى زاويتــه.

ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﻌﺾ ﻣﻦ اﻟﺘﻜﺎﻳﺎ واﻟﺮﺑﺎﻃﺎت واﻟﺨﺎﻧﻘﺎﻫﺎت ﰲ اﻟﻘﺪس

اﻟﺘﺼﻮف ﻓﻲ اﻟﻘﺪس
وﻳﺴﺎل آ ﱠﻗﺎﻳﺎ*

ﻣﻘﺪﻣﺔ

مســرحا للتيــارات الفكريــة
كانــت فلســطين
ً
والاجتماعيــة والتصوفيــة والفلســفية والسياســية طــوال
التاريــخ ،وكانــت مركــ ًزا مــن المراكــز المعنويــة للعا َلــم
انعكاســا
الإ ســلامي .ولــم يغــب التصــوف الــذي يعــد
ً
لروحانيــة الإ ســلام فــي مدينــة القــدس كغيرهــا مــن بلــدان
الإ ســلام ،فالقــدس مدينــة تضــم فــي جنباتهــا المســجد
الأقصــى الــذي لــه مكانــة خاصــة فــي قلوب المســلمين.
ونســتطيع أن نُرِجــع وجــود الصوفيــة فــي القــدس
مثــل غيرهــا مــن المــدن الإ ســلامية إلــى القــرون
الأولــى مــن ظهــور الإ ســلام .وكان لبنــاء أول خانقــاه
فــي مدينــة الرملــة القريبــة مــن القــدس فــي القــرن
الهجــري الثانــي دو ٌر عظي ـ ٌم فــي إحيــاء التصــوف فــي

هــذه البقعــة ١.و ُبنـ َـي فــي القــرون اللاحقــة كثيــر مــن
الزوايــا والخانقاهــات حــول الحــرم الشــريف لطــرق
صوفيــة كثيــرة مثــل الدواداريــة ،والكريميــة ،والفخريــة،
الصلحيــة .وكان
والســعدية ،والمنجكيــة ،والمولويــة ،و ُّ
ال ُع َّبــاد وال ُّز َّهــاد والعلمــاء يســتعملون هــذه الأمكنــة إلــى
٢
جانــب الصوفيــة.
و إذا كان الحديــث عــن الجانــب الثقافــي ،فمــن
المعلــوم أن ِمــن أشــهر مكتبــات فلســطين كانــت لشــيخ
الطريقة القادرية الفقيه الشــافعي الشــيخ محمد بن محمد
خليــل .وتعــد هــذه المكتبــة والمدرســة التــي بجانبهــا مثــا ًلا
٣
لــدور الصوفيــة فــي الحيــاة العلميــة فــي القــدس.

* الأستاذ المساعد د .ويسال آقَّايا ،كلية العلوم الإ سلامية في جامعة صباح الدين زعيم إسطنبول.veyselakkaya@gmail.com ،
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Esad el-Hatib, Sufiler ve Aksiyon / Halil İbrahim Kaçar, (İstanbul: İnsan Yayınları, 1999), 71.
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ب .اﻟﻘﺪس ﻣﻜﺎن ﻳﻄﻤﱧ ﻓﻴﻪ اﻟﺼﻮﻓﻴﺔ
القــدس أهميــة عظيمــة ،إذ كانــت
أولــى الصوفيــة
َ
٧
محــط رحالهــم ومصــدر فيوضــات لهــم .ومــن المعلــوم
أن الإ مــام الغزالــي رحــل إلــى القــدس عــام ١٠٩٥م ،وزار
المســجد الأقصــى وانــزوى فيــه مــدةً .وألَّــف هنالــك
)الرســالة القدســية( لأهــل القــدس والتــي هــي جــزء مــن
٨
كتابــه )إحيــاء علــوم الديــن(.

اهتــم الصوفيــة بالخانــات والزوايــا التــي زادت علــى
الخمســين فــي القــدس .وتذكــر الأبحــاث الأكاديميــة
عــن العهــد العثمانــي الأوقــاف الصوفيــة التــي كانــت فــي
القــدس ،وكانــت هــذه الأوقــاف تلبــي حاجــة الضيــوف
٩
للإ نــارة والطعــام والشــراب.
وكانــت مــن الأعــراف الســائدة فــي القــدس فــي
العهــد العثمانــي دعــوة أربــاب الطــرق الصوفيــة فــي
الأعيــاد الدينيــة والرســمية ،فكانــت الأُ َســر الثريــة مث ـ ًلا
تدعــو أرابــاب الطــرق المق َّربــة منهــا إلــى بيوتهــا للدعــاء
والذكــر فــي الجمعــة الأخيــرة مــن شــهر رمضــان.
وصــارت هــذه الدعــوات بعــد العثمانييــن محصــورة
بالأعيــاد الرســمية وليلــة القــدر وعيــد المولــد النبــوي.
وقــد أصــاب الضــرر الكبيــر كثي ـ ًرا مــن الزوايــا الصوفيــة
وتعرضــت للهــدم كغيرهــا مــن المعالــم الدينيــة أثنــاء
الاحتــلال الإ س ـرائيلي بعــد عــام ١٩٤٨م .ولــم يبـ َـق إلا
١٠
القليــل مــن الزوايــا مقارنــ ًة بالماضــي.

مؤلفــات كثيــرة عــن الإ ســراء والمعــراج .وقــد وضــع
يضــا مؤلفــات مهمــة عــن هــذا الموضــوع.
الصوفيــة أ ً
ويأتــي محيــي الديــن بــن عربــي )ت (٦٣٨ :فــي مقدمــة
الصوفيــة الذيــن ألفـوا كتا ًبــا مســتق ًلا عن الإ سـراء والمعراج
مــن المنظــور الصوفــي ١٣.وقــد أثَّــرت تفســيراته للحادثــة
فــي الصوفيــة الذيــن جــاؤوا مــن بعــده ،وصــار كتابــه مــن
ـث
وفصـ َل ابــن عربــي فــي كتبــه الحديـ َ
أعظــم المراجــعَّ .
عــن مع ـراج الأوليــاء ومعراجــه هــو نفســه ،انطلا ًقــا مــن
معــراج الرســول صلــى اللــه عليــه وســلم ١٤.ورأى أن
البـراق رمــز للمحبــة الإ لهيــة ،وأن المســجد الأقصــى نــور
إلهــي وأن اقتــداء الأنبيــاء برســول اللــه وانتظــار البــراق
هنــاك إشــارة إلــى صفــاء القلــب .أمــا شــرب النبــي اللبــن
هنــاك فدليـ ٌل علــى العلــم اللدنــي أي الكشــفي .وأمــا قــرع
أبـواب الســماء فإشــارة إلــى مجاهــدة النفــس ،وأمــا بلوغــه
١٥
ســدرة المنتهــى وأكلــه مــن ثمارهــا فرمــز للإ يمــان.

ويلفــت إســماعيل حقــي البورصــوي الانتبــاه إلــى
الصخــرة التــي عــرج النبــي منهــا إلــى الســماء ،فهــو يــرى
أنهــا ليســت كغيرهــا مــن الصخــور ،بــل تشــير إلــى أمــر
عظيــم .وقــد رأى أن مركــز مــاء الأرض كلهــا تحــت هــذه
الصخــرة ،وجميــع مــاء الأرض ُيــو َّزع مــن هــذا المركــز.
وربـ َ
ـث
ـط بيــن المــاء والرحمــة ،وذ َّكــر أن رســول اللــه ُب ِعـ َ
رحمـ ًة للعالميــن .وتســمية هــذه الصخــرة باســم »صخــرة
اللــه« تعظيـ ٌم لرســول اللــه صلــى اللــه عليــه وســلم ،وأشــا َر
ـت المقــدس ،وأقــام
زار أعــلام الصوفيــة والمريديــن بيـ َ
هنــا إلــى تســمية الكعبــة باســم »بيــت اللــه« ،وذلــك
بعضهــم فيهــا وبنــوا زوايــا وتكايــا وخانقاهــات .وألَّــف
١٦
 ١١تعظيـ ٌم للنبــي إبراهيــم عليــه الســلام.
الصوفيــون فــي القــدس كت ًبــا ورســائل فــي التصــوف.
ـت بالأبحــاث العلميــة تأليــف كثيــر مــن الكتــب ج .ﺻﻮﻓﻴﺔ اﻟﻘﺪس
وقــد ثبـ َ
١٢
فــي التصــوف فــي القــدس.
لفلســطين مكانــة عظيمــة فــي العا َلــم الإ ســلامي،
ولعلــه مــن المفيــد هنــا أن نذكــر باختصــار حادثــة وأهلوهــا امتــدا ٌد للحضــارة الإ ســلامية .والــذي يم ِّيــز
الإ س ـراء والمع ـراج مــن منظــور التصــوف .فمــن المعلــوم الفلســطينيين عــن غيرهــم مــن المســلمين أنهــم
أن هــذه الحادثــة تأتــي فــي الصــدراة عنــد الــكلام عــن يعيشــون حياتهــم بــلا أمــن نتيجــة الأحــداث السياســية
قدســية القــدس لــدى المســلمين ،لذلــك ُو ِض َعــت والاحتــلال الإ ســرائيلي.
Veysel Akkaya, Evliyâullah’ın Mekke-Medine Hatıraları, (İstanbul: Erkam yayınları, 2017), 234-238.
Mustafa Çağrıcı, “Gazzâlî”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınları, 1996), 13: 492.
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فقــد منعــت ظــروف الاحتــلال القاســية ظهــور الحيــاة
الصوفيــة ،لذلــك يعيــش أكثــر شــيوخ الطــرق الصوفيــة
١٧
المشــهورة فــي القــدس خــارج فلســطين.

وصلــت إلــى القــدس طــرق صوفيــة مــن شــمالي
أفريقيــا مثــل اليونســية والقلقشــندية ،ومــن تركيــا المولويــة،
ومــن مصــر الدســوقية والجيلانيــة ،وتُسـ َّمى جميــع الطــرق
١٨
التــي جــاءت مــن مصــر باســم الطــرق »الدرويشــية«.

مــن أشــهر الطــرق القائمــة حتــى اليــوم فــي القــدس:
الخلوتيــة ،والنقشــبندية ،والشــاذلية ،والعلاويــة.
ومــا زالــت الطريقــة الخلوتيــة تلعــب دو ًرا كبيــ ًرا فــي
المجتمــع الفلســطيني .وقــد مثَّــل هــذه الطريقــة فــي
القــدس أو ًلا الشــيخ عبــد الرحمــن الشــريف ١٩،وكان
أكثــر أتبــاع هــذه الطريقــة مــن المثقَّفيــن كالأطبــاء
والمهندســين والمعلميــن والأكاديمييــن ،وكانــت لهــم
الريــادة فــي الخدمــات الاجتماعيــة كالتعليــم وتقديــم
٢٠
المســاعدات.

هــو أبــو عبــد اللــه أحمــد بــن يحيــى الج ـ َّلاء ،أقــام
مــد ًة فــي بلــدة الرملــة حيــث تقــع اليــوم علــى الطريــق
بيــن يافــا والقــدس فــي فلســطين .لازم ابــن الجـ َّلاء )ت:
 (٩١٨/٣٠٦فــي طفولتــه أكابــر الصوفيــة مثــل معــروف
الكرخــي ،وســري الســقطي ،وذي النــون المصــري.
وكان مرشــده وشــيخه أبــو تـراب النخشــبي الــذي تعــرف
إليــه فــي دمشــق .وقــد تحــدث ابــن نُجيــد عــن ثلاثــة
٢١
صوفيــة علــى الطريــق الســليم وذكــر منهــم ابــن ال َّجــلاء.

 .٢ﻃﺎﻫــﺮ ﺑــﻦ ﻋــﲇ اﳌﻘــﺪﳼ اﻟﺸــﻴﺒﺎين )اﺑــﻦ
اﻟﻘﻴــﴪاين(

ُو لِــ َد فــي القــدس عــام ١٠٥٦م .وتعلَّــم العلــوم
الشــرعية ،و ُيــر َوى أنــه كان صوف ًّيــا حاف ًظــا للحديــث
يقـدِّم العلــم والحديــث فــي كل أمــر .وللقيسـراني أحــد
عشــر كتا ًبــا فــي الحديــث ،ولــه فــي التصــوف كتــاب
)صفــوة التصــوف( ٢٢و)كتــاب الســماع( ٢٣الــذي ُي َّعــد
بعضــا مــن أشــهر صوفيــة القــدس
ولنــا أن نذكــر هنــا ً
مــن أولــى الكتــب التــي ُو ِض َعــت فــي هــذا الموضــوع.
الذيــن ترك ـوا أث ـ ًرا عظي ًمــا وراءهــم ،ومنهــم:
٢٤
توفــي عــام .١١١٣/٥٠٧

8

 ١٧سهير قاسم ،الطرق الصوفية وتراثها في فلسطين.٧٤ ،
 ١٨الزوايا الصوفية بالقدس ،المركز العلمي الفلسطيني) /٧/١/٢٠١٦/https://www.palinfo.com/news ،تاريخ الزيارة.(٠٢,٠٢,٢٠٢٠ :
 ١٩عفيف حسني القاسمي ،أضواء على الطريقة الخلوتية) ،فلسطين :الجامعة الرحمانية.٥ (١٩٩٧ ،
 ٢٠سهير قاسم ،الطرق الصوفية وتراثها في فلسطين.٧٥ ،

Mustafa Bahadıroğlu, “İbnü’l-Cellâ”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, (İstanbul: TDV Yayınları, 1999), 20: 538.
el-Makdisi, (İbnü’l-Kayserânî), Tasavvufun Özü (Safvetü’t-Tasavvuf) / M. Cevat Ergin, İstanbul: İlk Harf Yayınevi, 2015.

Veysel Akkaya, Şeyh-i Ekber İbn Arabî’de İdris Peygamber, (İstanbul: Erkam Yayınları, 2010), 193-208.

İsmail Hakkı Bursevî, Tuhfet-i Atâiyye, vr. 53a, hz. Veysel Akkaya, Kabe ve İnsan, (İstanbul: İnsan Yayınları, 2001).

يضــا فــي القدس .١ ،اﺑﻦ ﱠ
اﻟﺠﻼء
وهكــذا كانــت أحـوال الصوفييــن أ ً
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 ٩سهير قاسم ،الطرق الصوفية وتراثها في فلسطين.٧-٥ ،
 ١٠سهير قاسم ،الطرق الصوفية وتراثها في فلسطين.٨٥ ،
 ١١سهير قاسم ،الطرق الصوفية وتراثها في فلسطين.٧٢ ،
 ١٢انظر :أمين سعيد أبو ليل ،مخطوطات التصوف في فلسطين) ،الزرقاء :مكتبة المنار.(١٩٨٨ ،
 ١٣محيي الدين بن عربي ،الإ سرا إلى المقام الأسرى )كتاب المعراج( ،تحقيق وشرح :سعاد الحكيم) ،بيروت :المؤسسة الجامعية.(١٩٨٨ ،
 ١٤انظر :محيي الدين بن عربي ،تنزل الأملاك من عالم الأرواح إلى عالم الأفلاك) ،بيروت :دار الكتب العلمية(٢٠٠٠ ،؛
 ١٥أبو العلا عفيفي ،الكتاب التذكاري محيي الدين بن عربي) ،القاهرة :الهيئة المصرية العامة للكتاب.٩٢ :١ ،(١٩٦٩ ،

اﻟﺘﻜﻴﺔ اﻟﻨﻘﺸﺒﻨﺪﻳﺔ ﰲ اﻟﻘﺪس

ُ ٢٣ط ِب َع الكتاب ُمح َّققًا في مصر .ابن القيسراني المقدسي ،كتاب السماع ،تحقيق :أبو الوفا المراغي ،القاهرة.١٩٩٤ ،

M. Yaşar Kandemir, “İbnü’l-Kayserânî”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, (İstanbul: TDV Yayınları, 2000), 21: 109-111.
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 .٣ﻏﺎﻧﻢ اﳌﻘﺪﳼ
ُو لِـ َد غانــم بــن علــي عســاكر المقدســي عــام ٥٦٢هـــ .وكان عال ًمــا زاهـدًا .عــاش فــي القــدس وتوفــي
٢٥
عــام ٦٣٢هـ.

 .٤أﺣﻤﺪ اﻟﺒﺴﻄﺎﻣﻲ
وفقيهــا فــي المدرســة
كان أحمــد بــن الكــردي البســطامي شــيخ الزوايــة البســطامية فــي القــدسً ،
٢٦
الصلاحيــة .وظــل شــيخ الصوفييــن الشــرعيين فــي القــدس حتــى وفاتــه عــام ٨٨٠هـــ.

 .٥ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أيب ﺑﻜﺮ اﳌﻘﺪﳼ
ُو لِـ َد فــي بيــت المقــدس عــام ٨٤١هـــ .وكان شــيخ الزاويــة الوفائيــة ومد ِّر ًســا فــي المدرســة الحســينية.
٢٧
توفــي عــام ٨٩١هـ.

 .٦ﺷﻬﺎب اﻟﺪﻳﻦ اﳌﻘﺪﳼ
صالحــا تق ًّيــا مح ِّق ًقــا .وكان
ُو لِـ َد شــهاب الديــن أبــو العبــاس الشــيباني المقدســي عــام ٨٤٤هـــ .وكان
ً
شــيخ الزاويــة الشــيبانية فــي القــدس ،وتوفــي عــام ٩٢٥هـــ.
وثمة كثير من الصوفية والز َّهاد في القدس ،ولكننا نكتفي بذكر هؤلاء مثا ًلا لهذا الموضوع.

د .اﻟﺰواﻳﺎ واﻟﺨﺎﻧﻘﺎﻫﺎت ﰲ اﻟﻘﺪس
كانــت القــدس مدينــة فيهــا كثيــر مــن الزوايــا والخانقاهــات فــي تاريخهــا ،وقــد ظــل قســم منهــا قائ ًمــا
٢٨
حتــى يومنــا هــذا .وقــد ُبن َيــت الزوايــا داخــل ســور المدينــة وخارجهــا.
ومــن الدلائــل علــى انتشــار التصــوف وأهميتــه فــي القــدس وجــود مدرســة وزاويــة »الناصريــة« فــي ســاحة
٢٩
المســجد الأقصــى .بنــى هــذه المدرســة والزاويــة ناصــر إبراهيــم المقدســي فــي القــرن الخامــس الهجــري.
٣٠
وقــد بلــغ عــدد الزوايــا عشــرين فــي العهــد العثمانــي.
وثمــة زوايــا خــارج أس ـوار مدينــة القــدس القديمــة .ويبلــغ عــدد جميــع الزوايــا فــي القــدس نح ـ ًوا مــن
خمــس وأربعيــن وف ًقــا لبعــض الدراســات ٣١.وســنكتفي بذكــر بعــض منهــا لضيــق المجــال:

اﻟﺘﻜﻴﺔ اﻟﺮﻓﺎﻋﻴﺔ

 .٢اﻟﺰاوﻳﺔ اﻟﻬﻨﺪﻳﺔ
وس ـ ِّميت الزاويــة بهــذا
تقــع أمــام بــاب الســاهرة علــى الجانــب الأيمــن داخــل ســور القــدسُ .
الاســم لأن أكثــر المقيميــن فــي هــذه المنطقــة مــن الهنــد .والمبانــي هنــاك تعــود للقــرن الثالــث
عشــر أو الرابــع عشــر الميــلادي علــى الأرجــح .وقــد أصلــح هــذه الزاويــة ورممهــا الصوفــي الهنــدي
فريــد بابــا كنــج فــي أوائــل عهــد العثمانييــن وجعلهــا للقادميــن مــن الهنــد .ثــم أُعط َيــت الزاويــة لآل
الأنصــاري المقدســي ،وبقيــت معهــم حتــى يومنــا هــذا .وفــي عــام  ١٩٦٤أُ ِّجــر قســم مــن الزاويــة
لتقديــم العــون للاجئيــن ،فاس ـ ُتع ِمل لتوزيــع المســاعدات العينيــة للفق ـراء واللاجئيــن فــي القــدس.
٣٣
أمــا القســم الآخــر مــن الزاويــة فهــو عيــادة صحيــة فــي هــذه الأيــام.

 .١اﻟﺰاوﻳﺔ اﻟﺠﺮاﺣﻴﺔ اﻟﺮﻓﺎﻋﻴﺔ
بناهــا حســام الديــن بــن شــرف الديــن عيســى الجراحــي مــن أم ـراء صــلاح الديــن الأيوبــي فــي حــي
الشــيخ جـراح .توفــي عيســى الجـراح فــي القــدس ،و ُدفِـ َـن فــي الزاويــة ،و ُبن َيــت قبــة علــى قبــره .وهــذه الزاويــة
٣٢
مــن الأماكــن التــي يزورهــا أتبــاع الطريقــة الرفاعيــة.
 ٢٥شذرات الذهب ،بيروت :؟؟ ،بدون تاريخ.١٥٤ :٥ .
 ٢٦مجير الدين الحنبلي ،الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل) ،نجف.١٩٧ :٢ ،(١٩٦٨ :
 ٢٧شذرات الذهب.١٣١ :٨ ،
 ٢٨الزوايا الصوفية بالقدس ،المركز العلمي الفلسطيني،
) ،٥٩٩٣٢تاريخ الزيارة.(٢٠١٦/٠١/٠٧ :
 ٢٩الفرق في فلسطين الصوفية ،مركز بيت المقدس للدراسات الصوفية،

https://www.palinfo.com/

http://www.aqsaonline.org/news.aspx?id=378

)تاريخ الزيارة.(٢٠٠٨/٠١/٠١ :
 ٣٠محسن محمد صالح ،دراسات في التراث الثقافي لمدينة القدس) ،بيروت :مركز الزيتونية للدراسات.١٨٨ ،(٢٠١٠ ،
نموذجا،
 ٣١انظر :نعمان داوود أحمد الأشقر ،الصوفية في فلسطين -القدس
ً
)تاريخ الزيارة(٢٠٢٠/٠٢/٠٢ :
 ٣٢الزوايا الصوفية بالقدس ،المركز الإ علامي الفلسطيني،
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)تاريخ الزيارة.(٢٠١٦/٠١/٠٧ :

٢٨٢

اﻟﺘﻜﻴﺔ اﻟﻬﻨﺪﻳﺔ

https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2010/07/24/205133.html

https://www.palinfo.com/news/2016/1/7،

 ٣٣الزوايا الصوفية بالقدس ،المركز الإ علامي الفلسطيني) ،٥٩٩٣٢تاريخ الزيارة.(٢٠١٦/٠١/٠٧ :

٢٨٣
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 .٣اﻟﺰاوﻳﺔ اﻟﻮﻓﺎﺋﻴﺔ )اﳌﻨﺎرة اﻟﺤﻤﺮاء(

 .٦اﻟﺰاوﻳﺔ اﻟﺒﺴﻄﺎﻣﻴﺔ

تقــع فــي نقطــة التقــاء بــاب الســاهرة بشــارع المجاهديــن فــي القــدس ،و ُيسـ َّمى شــارع الزاويــةُ .بن َيــت
٣٤
الزاويــة فــي أوائــل عهــد العثمانييــن.

تقــع أســفل صحــن الصخــرة مــن جهــة الشــرق عنــد الزيتــون .وهــي مــكان مأنــوس كان يجتمــع
٣٨
فيــه الفقـراء البســطامية ٣٧.وبجوارهــا زاويــة الصماديــة مــن جهــة الشــمال وهــي بلصــق درج البـراق.

 .٤اﻟﺰاوﻳﺔ اﻟﻨﻘﺸﺒﻨﺪﻳﺔ )اﻟﺰاوﻳﺔ اﻟﺒﺨﺎرﻳﺔ أو اﻷوزﺑﻜﻴﺔ(
ُســ ِّم َيت الزاويــة بالأوزبكيــة لأن المقيميــن هنــا مــن أوزبكســتان ،أو لأن الذيــن كانــوا يزورونهــا مــن
أوزبكســتان .وكانــت الزاويــة تســتضيف الح َّجــاج الإ ندونيســيين حتــى عــام ١٩٦٧م حيــن توقــف نشــاط
الزاويــة بســبب الاحتــلال.

والزاويــة اليــوم مســجد ،وقــد حــاول اليهــود كثيـ ًرا الســيطرة عليهــا ،واســتعمالها با ًبــا للنفــق الــذي حفــروه
تحــت الأروقــة الغربيــة مــن المســجد الأقصــى .وافتتحــوه فــي عــام  ،١٩٦٦إلا أن محاولاتهــم بائــت بالفشــل
٣٥
بعــد تصــدي الأوقــاف الإ ســلامية لهم.

 .٥اﻟﺰاوﻳﺔ اﻷﻓﻐﺎﻧﻴﺔ
بناهــا الشــيخ عبــد القــادر الجيلانــي الهنــدي عــام ١٦٣٣م حيــن جــاء مــن الهنــد إلــى القــدس
ونشــر الطريقــة القادريــة العلويــة .وتعــرف هــذه الزاويــة اليــوم باســم الزاويــة الأفغانيــة ،نظــ ًرا لإ قامــة
مجموعــة مــن الأفغــان فيهــا ،ويــداوم الأفغــان اليــوم علــى نشــاطات الزاويــة لا ســيما فــي المولــد
٣٦
النبــوي ورأس الســنة الهجريــة.

وفــي القــدس خانقاهات كثيرة ،منها:

 .١اﻟﺨﺎﻧﻘﺎه اﻟﺼﻼﺣﻴﺔ
تقــع فــي الجانــب الشــمالي الغربــي مــن مدينــة القــدس القديمــة ،فــوق كنيســة القيامــة .بناهــا
صــلاح الديــن الأيوبــي ويوســف بــن أيــوب عــام ١١٨٩م.

 .٢اﻟﺨﺎﻧﻘﺎه اﻟﺪوادارﻳﺔ
تقــع أمــام الحــرم الشــريف مــن جهــة الشــمال ،وبناهــا علــم الديــن ســنجر بــن عبــد اللــه ابــن
الــدوادار عــام ١٢٩٥م .وقــد جم َعــت هــذه الخانقــاه بيــن التصــوف والعلــوم الشــرعية ،إذ كانــت
مدرسـ ًة تعلِّــم الفقــه علــى المذهــب الشــافعي ،إضافـ ًة إلــى دروس القـراءات والحديــث النبــوي .وهــي
اليــوم مدرســة ابتدائيــة تُســ َّمى »المدرســة البكريــة«.

اﻟﺘﻜﻴﺔ اﻷﻓﻐﺎﻧﻴﺔ
 ٣٤الزوايا الصوفية بالقدس ،المركز الإ علامي الفلسطيني
)تاريخ الزيارة.(٢٠١٦/٠١/٠٧ :
 ٣٥محمد أبو الفيلات ،الزاوية النقشبندية إرث صوفي عريق.٢٠١٤ .٠٦٫٢٩ .
)تاريخ الزيارة.(٢٠٢٠/٠٢/٠٢ :
 ٤٦الزوايا الصوفية بالقدس ،المركز الإ علامي الفلسطيني
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)تاريخ الزيارة.(٢٠١٦/٠١/٠٧ :

٢٨٤

https://www.palinfo.com/59932

http://honaalquds.net/ar/article/943/

 ٣٧الحنبلي ،الأنس الجليل.٢٣ :٢ ،
 ٣٨الحنبلي ،الأنس الجليل.٢٣ :٢ ،

https://www.palinfo.com/59932

٢٨٥
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اﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

 .٣اﻟﺨﺎﻧﻘﺎه اﻟﻔﺨﺮﻳﺔ
تقــع فــي الزاويــة الجنوبيــة مــن الحــرم الشــريف بج ـوار المتحــف الإ ســلامي .بناهــا القاضــي فخــر
الديــن محمــد بــن فضــل اللــه عــام ١٣٢٩م .كان البنــاء أو ًلا مدرســة ثــم تحــول إلــى خانقــاه .وقــد
د َّمــرت ق ـوات الاحتــلال الإ س ـرائيلي قس ـ ًما كبي ـ ًرا منهــا عــام ١٩٦٧م ،أمــا القســم الباقــي فاس ـ ُتع ِمل
٣٩
مــن أجــل المؤلفــات الإ ســلامية .ويســتعمله اليــوم موظفــو المتحــف الإ ســلامي.

ابــن عربــي ،محيــي الديــن .الإ سـرا إلــى المقــام الأســرى )كتــاب المعـراج( .تحقيــق وشــرح :ســعاد الحكيــم .بيــروت ،المؤسســة
الجامعيــة.١٩٨٨ ،
ابن عربي ،محيي الدين .تنزل الأملاك من عالم الأرواح إلى عالم الأفلاك .بيروت :دار الكتب العلمية.٢٠٠٠ ،
أبو ليل ،أمين سعيد .مخطوطات التصوف في فلسطين .الزرقاء :مكتبة المنار.١٩٨٨ ،
الحنبلي ،مجير الدين .الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل .نجف :؟؟ .١٩٦٨

القاسمي ،عفيف حسني .أضواء على الطريقة الخلوتية .فلسطين :الجامعة الرحمانية.١٩٩٧ ،
المقدسي ،ابن القيسراني .كتاب السماع .تحقيق :أبو الوفا المراغي .القاهرة :؟؟ .١٩٩٤
سهير قاسم .الطرق الصوفية وتراثها في فلسطين .فلسطين :جامعة بيروت.٢٠٠٦ ،

صالح ،محمد محسن .دراسات في التراث الثقافي لمدينة القدس .بيروت :مركز الزيتونية للدراسات.٢٠١٠ ،
عبد الجبوري ،أحمد حسين .القدس في العهد العثماني .عمان :دار أحمد.٢٠١٠ ،
عفيفي ،أبو العلا .الكتاب التذكاري محيي الدين بن عربي .القاهرة :الهيئة المصرية العامة للكتاب.١٩٦٩ ،
عليان ،ربحي مصطفى» .المكتبة في مدينة القدس« .الأردن :أفكار.٢٠١٨ ،

اﻟﻤﺮاﺟﻊ ﺑﺎﻟﻠﻐﺎت اﻷﺧﺮى
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اﻟﺨﺎﻧﻘﺎه اﻟﻔﺨﺮﻳﺔ
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ﻧﺘﻴﺠﺔ
كانــت القــدس عبــر تاريخهــا مــن المراكــز التــي ازدهــر التصــوف فيهــا .وزادت الطــرق الصوفيــة
فــي القــدس بعــد فتــح صــلاح الديــن الأيوبــي للمدينــة بمشــاركة كبيــرة مــن الصوفييــن ،ووصــل عــدد
الرباطــات والخانقاهــات الصوفيــة إلــى نحــو مــن خمســين فــي العهديــن المملوكــي والعثمانــي .و إنمــا
هــذا دليــل واضــح علــى مكانــة التصــوف الكبيــرة فــي القــدس.

وقــد حــرص الح ـ َّكام المســلمون علــى دعــم المشــايخ وخدمــات الزوايــا والخانقاهــات الصوفيــة
بالأوقــاف مــن أجــل الحفــاظ علــى الوجــود الإ ســلامي فــي القــدس ،وكان هــذا الدعــم سياســ ًة
لمواجهــة الصليبييــن.

 ٣٩نعمان الأشقر ،الصوفية في فلسطين
)تاريخ الزيارة.(٢٠٢٠/٠٢/٠٢ :
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Yayınları, 1999.

Çağrıcı, Mustafa. “Gazzâlî”. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. 13: 492, İstanbul: TDV Yayınları, 1996.
el-Hatib, Esad. Sufiler ve Aksiyon / Halil İbrahim Kaçar & Oth. İstanbul: İnsan Yayınları, 1999.
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Yayınevi, 2015.
Kandemir, M. Yaşar. “İbnü’l-Kayserânî”. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. 21: 109-111. İstanbul:
TDV Yayınları, 2000.
Uludağ, Süleyman. “Hankah”. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. 36:42. İstanbul: TDV Yayınları,
1997.
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ﻣﻮاﻗﻊ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ
الفرق في فلسطين الصوفية ،مركز بيت المقدس للدراسات الصوفية
)تاريخ الزيارة.(٢٠٠٨/٠١/٠١ :
نموذجا
نعمان داوود أحمد الأشقر ،الصوفية في فلسطين -القدس
ً

http://www.aqsaonline.org/news.aspx?id=378

https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2010/07/24/205133

)تاريخ الزيارة(٢٠٢٠/٠٢/٠٢ :
محمد أبو الفيلات ،الزاوية النقشبندية إرث صوفي عريق.٢٠١٤ .٠٦٫٢٩ .
)تاريخ الزيارة(٢٠٢٠/٠٢/٠٢ :

http://honaalquds.net/ar/article/943/

الزوايا الصوفية بالقدس ،المركز الإ علامي الفلسطيني
)تاريخ الزيارة.(٢٠١٦/٠١/٠٧ :
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اﻟﻤﻌﺎﻟﻢ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﻤﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﺖ اﻟﻤﻘﺪس

ﻓﺘﺎح آﻳﻘﺎج *

أ – أﻫﻤﻴﺔ ﻣﺴﺎﺣﺔ »ﺑﻴﺖ اﳌﻘﺪس«
ٍ
مئــات مــن المعالــم المعماريــة،
يضــم القــدس
الصغيــرة والكبيــرة ،مــن المســاجد ،والمــدارس،
والمستشــفيات ،ودور الطبــخ ،والأوقــاف ،التــي
بنيــت لتلبيــة حاجــات النــاس ،ولا يــزال كثيــ ٌر مــن
هــذه المعالــم المعماريــة كالمســاجد والمــدارس التــي
تتحــدث عنهــا كتــب التاريــخ باقي ـ ًة إلــى يومنــا هــذا،
يســتخدمها النــاس.
أظهــر المســلمون مــن العصــور الأولــى اهتمامهــم
بهــذه المدينــة بإنشــاء كثيــر مــن المؤسســات الوقفيــة،
والآثــار المعماريــة التــي تضمهــا هــذه المؤسســات.
ونظــ ًرا لأهميــة بيــت المقــدس فــي الإ ســلام ســعى
الخلفــاء الأوائــل ،والســلاطين المســلمون ،والــولاة،
فــي إنشــاء مرافــق عامــة ،وأ ٍ
وقــاف لعابــري الســبيل
والمقيميــن فــي هــذه المدينــة.

 – ١ﻧﺒــﺬة ﺗﺎرﻳﺨﻴــﺔ ﻣﺨﺘــﴫة ﻋــﻦ اﻟﻘــﺪس ﻣــﻦ
زاوﻳــﺔ اﻷدﻳــﺎن اﻟﺴــاموﻳﺔ

أربعيــن عا ًمــا ،وقــد انتصــروا بقيــادة النبــي يوشــع عليــه
الســلام علــى جيــش الملــك اليبوســي أدونــي صــادق
الــذي كان يســيطر علــى المنطقــة ،غيــر أنهــم لــم
يســتطيعوا دخــول عاصمتهــم القــدس .بقيــت القــدس
بيــد اليبوســيين إلــى أن فتحــت بقيــادة النبــي داوود عليه
الســلام ،وكانــت مــن حصــة نســل بنياميــن فــي تقســيم
ديــار كنعــان بيــن أســباط بنــي إسـرائيل ،ووفــق مــا ورد
فــي العهــد القديــم هاجــم قبائــل يهــوذا وســيمون علــى
مدينــة القــدس بعــد وفــاة النبــي يوشــع عليــه الســلام،
وأســروا ملكهــا ،وأضرم ـوا النــار فــي المدينــة ،غيــر أن
حكــم اليبوســيين للمدينــة اســتمر ١،وبعــد أن أصبــح
داوود عليــه الســلام ملـ ًكا علــى بنــي إسـرائيل ،اســتولى
علــى قلعــة صهيــون ،وأطلــق عليهــا مدينــة داوود،
واتخــذ القــدس حاضــرة لمملكتــه ،وعــزز تحصيناتهــا،
ورمــم قلعــة صهيــون ،وبنــى لنفســه قصــ ًرا فيهــا،
وحــاول أن يجعلهــا مركــ ًزا دين ًيــا ،وجلــب تابــوت
العهــد إلــى القــدس لهــذه الغايــة ،وجعلــه فــي خيمــة
٢
بج ـوار قصــره ،غيــر أن الــرب لــم ي ـأذن لــه بذلــك.

تحظــى القــدس قداســة دينيــة لدى أتبــاع الديانات  – ٢ﻧﺒــﺬة ﺗﺎرﻳﺨﻴــﺔ ﻣﺨﺘــﴫة ﻋــﻦ إﻧﺸــﺎء
الســماوية الثــلاث الرئيســة؛ الإ ســلام ،واليهوديــة ،اﳌﻌﺎﺑــﺪ ﰲ ﻣﺴــﺎﺣﺎت ﺑﻴــﺖ اﳌﻘــﺪس
والنصرانيــة ،وهــي أقــدم مدينــة مأهولــة فــي العالــم،
وتشــير الحفريــات الأثريــة إلــى أن تاريخهــا يعــود إلــى
خمســة آلاف ســنة .تضــم المدينــة أكثــر مــن مئتــي
معلــم أثــري ،وفــي إطــار الأديــان الســماوية دخــل بنــو
إسـرائيل فلســطين فــي عهــد النبــي يوشــع عليــه الســلام
بعــد أن نجــوا مــن بطــش فرعــون بقيــادة نبــي اللــه
موســى عليــه الســلام ،وخرجـوا مــن التيــه الــذي اســتمر

تبلــغ مســاحة بيــت المقــدس المعروفــة لــدى
المســلمين بهــذه التســمية الــواردة فــي القــرآن،
والمســمى بالميــدان فــي مصــادر أجنبيــة قرابــة ١٤٤
دون ًمــا )الصــورة  ،(١وقــد ُعطفــت علــى أجــزاء مــن
هــذا الموقــع معانــي وقيــم مــن قبــل أتبــاع عقائــد
مختلفــة علــى مــدى التاريــخ ،وشــيدت ٍ
مبــان فيــه.
اﻟﺼﻮرة  ١ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻴﺖ اﳌﻘﺪس ﻣﻦ ﺟﺒﻞ زﻳﺘﻮن )أرﺷﻴﻒ (iyv

* د.فتاح آيقاج عضو الهيئة التدريسية في قسم التاريخ الإ سلامي وفنونه في كلية العلوم الإ سلامية بجامعة صباح الدين زعيم.

fetthaykc3@gmail.com
1
)Ömer Faruk Harman, “Kudüs”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, 26: 324, (Ankara: TDV Yayınları, 2002.
2
Harman, “Kudüs”, 26: 324-329.

اﻟﻘﺪس

المدينة التي تتوق إلى السلام
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بنيــت فــي بيــت المقــدس التــي تطلــق عليهــا فــي
المصــادر الأجنبيــة تــل موريــا أي تــل المعبــد ،معبــدان
علــى مــدى التاريــخ ،أولــى هذيــن المعبديــن بنــي فــي
عهــد ســليمان عليــه الســلام بيــن عامــي ٩٧٢ – ٩٤٢
قبــل الميــلاد )الصــورة  ،(٣ ،٢وقــد نُهــب ودمــر علــى
يــد الملــك البابلــي نبوخذنصــر ســنة  ،٥٨٧و ،٥٩٧
٤
 ٦٠٠قبــل الميــلاد بعــد اســتيلائه على مدينــة القدس.

وبنــي المعبــد الثانــي مــن قبــل هيــرودس ملــك رومــا
لمنطقــة فلســطين )قيــل إنــه اعتنــق اليهوديــة فيمــا بعــد
لمصالــح سياســية واقتصاديــة( بيــن عامــي ١٨ – ٠٤
قبــل الميــلاد )الصــورة  (٥ – ٤غيــر أنــه تــم تخريبــه
علــى يــد القائــد الرومانــي تيتــوس بعــد إخمــاده تمــرد
اليهــود بيــن عامــي  ٦٩ – ٦٧بعــد الميــلاد.

وقــد انهــارت المعابــد الواهيــة التــي بنيــت فــي
الفت ـرات التــي توالــت علــى تدميــر هذيــن المعبديــن
الكبيريــن )علــى ســبيل المثــال عقــب جــلاء البابلييــن
عــن المنطقــة بــد ًءا مــن  ٣٥٠قبل الميــلاد ،وبين عامي
 ١٣٥ – ١٠٠بعــد الميــلاد ،وعقــب الحــرب البيزنطــي
– الساســاني( بســبب الفوضــى السياســي الــذي عــم
البــلاد وعــدم متانــة عمارتهــا ،وقــد دمــرت إحــدى
هــذه المعابــد حوالــي عــام  ١٣٥بعــد الميــلاد علــى
يــد هادريــان بعــد إخمــاده تمــر ًدا لليهــود بيــن عامــي
 ٤ ،١٣٣ – ١٣٢ومــع قبــول الإ مبراطوريــة البيزنطيــة
النصرانيــة دي ًنــا رســم ًيا لهــا ســنة  ،٣٢٣امتنــع النصــارى
تشــييد أيــة مبنــى دينــي فــي موقــع بيــت المقــدس

فتــرة حكمهــم للقــدس بيــن عامــي  ٣٢٣ – ٣١٦و
 ٦٣٧ – ٦٢٧بســبب آيــة فــي الإ نجيــل تقــول »..
لخوفهــم مــن جلــب غضــب الــرب ٥ ،«..كمــا أذنـوا
لليهــود بإنشــاء معابدهــم فــي القــدس لأداء عباداتهــم
فــي فتـرات معينــة ،ولــم يشــيد الصليبيــون طيلــة ثمـ ٍ
ـان
وثمانيــن عــام مــن حكمهــم للقــدس ،بــد ًءا مــن عــام
 ١٠٩٩بموجــب اتفاقيــة أبرموهــا مــع الفاطمييــن ،وقــد
أوغل ـوا فــي أهلهــا قت ـ ًلا وفت ـ ًكا ،إلــى عــام  ١١٨٧بعــد
هزيمتهــم أمــام جيــش صــلاح الديــن الأيوبــي ،غيــر
أنهــم اســتخدموا الأبنــة الموجــودة فيهــا لغايـ ٍ
ـات ديني ـ ٍة
و إداري ـ ٍة وسياســية.

)اﻟﺼﻮرة ٢أ( ﺑﻴﺖ اﳌﻘﺪس وﻣﻮﻗﻊ ﻣﻌﺒﺪ ﺳﻠﻴامن )اﻟﻬﻴﻜﻞ( وﻓﻖ اﳌﺆرخ اﻟﻴﻬﻮدي ﻳﻮﺳﻴﻔﻮس ﻓﻼﻓﻴﻮس )اﳌﺘﻮﰱ  ١٠٠ﻟﻠﻤﻴﻼد(

اﻟﺼﻮرة  ٣ب -ﺻﻮرة متﺜﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﺒﺪ اﻟﺬي أﻋﺎد ﻫريودس ﺑﻨﺎءه.

ﺻﻮرة  ٢ب -ﻣﻌﺒﺪ ﺳــﻠﻴامن اﻷول وﻣﺴــﺎﺣﺔ ﺑﻴﺖ اﳌﻘﺪس
ﺣﺴﺐ اﻟﻴﻬﻮد

 – ٣ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻌﺜامﻧﻴني ﰲ اﻟﻘﺪس وﺑﻴﺖ اﳌﻘﺪس
يصــف الرحالــة العثمانــي أوليــا جلبــي فــي كتابــه
ســياحت نامــه )الرحــلات( لحظــة تســليم مفاتيــح
القــدس للعثمانييــن قائــ ًلا «:فــي ســنة  ٩٢٢هجريــة
) ١٥١٦م( عندمــا كان القــدس بيــد المماليــك
الشــركس خــرج جميــع علمــاء المدينــة ووجهاؤهــا
لاســتقبال الســلطان ســليم الأول وســلموه مفاتيــح
ﺻﻮرة  ٣أ -ﻣﻨﻈﺮ ﺗﻘﺪﻳﺮي ﻟﻠﻤﻌﺒﺪ اﻟﺜﺎين واﳌﺒﺎين اﳌﻠﺤﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﻨﺎﻫﺎ اﳌﻠﻚ ﻫريود ﻣﻦ اﻟﺠﻨﻮب اﻟﻐﺮيب ﻧﻈﺮة ﻋﺎﻣﺔ

اﻟﻘﺪس

 ...» ٥اسمع ،سيصبح منزلك خرا ًبا ٢ ,Mathew XXIV «.؛ و » ...لن أترك حج ًرا غير مكسور هناك ،٤٤ ,Luke XIX «.أنظر :

(Pocock’s Ed. Oxon, 1658, II, pp. 288-289) K.AC. Creswell, Early Muslim Architecure, v. 1, pt. 1, p. 31, Oxford 1969, NY 1979.
6
Archie G. Walls, “Restorations of Jerusalem and the Dome of the Rock and Their Political Significance 1537-1928”,
Muqarnas V, p. 85-97.

 ٤أشيرت إلى هذه الحادثة في الآية  ٥ – ٤من سورة الإ سراء ،انظر :

المدينة التي تتوق إلى السلام

مســجد الأقصــى وقبــة الصخــرة ،فســجد ســليم
داع ًيــا» :أحمــد اللــه حم ـدًا كثي ـ ًرا أن ملّكنــي أولــى
القبلتيــن ٦.«..اهتــم العثمانيــون مــذ خضــوع فلســطين
ومصــر لهــم علــى يــد الســلطان ســليم الأول عــام
 ١٥١٦إلــى حيــن انحســار حكمهــم عــن المنطقــة
عــام  ١٩١٨بتشــييد عمائــر صغيــر فــي بيــت المقــدس،
وصيانــة جميــع مبانيهــا ،وترميمهــا.

Harman, “Kudüs”, 26: 325.

٢٩٢

٢٩٣

اﻟﻘﺪس

المدينة التي تتوق إلى السلام

 – ١أﺑﻮاب ﺑﻴﺖ اﳌﻘﺪس )اﳌﺴﺠﺪ اﻷﻗﴡ(:
لبيــت المقــدس خمســة عشــر با ًبــا ،منهــا أحــد عشــرة أبــو ٍ
اب مفتوحــة ،وأربعــة مغلقــة ،أمــا
المفتوحــة فهــي :

ﻫﻀﺒﺔ اﳌﻌﺎﺑﺪ واﳌﺴﺠﺪ اﻷﻗﴡ ﻣﺤﺎﻃﺎن ﺑﺄﺳﻮا ٍر ﺑﻨﺎﻫﺎ اﻟﺴﻠﻄﺎن ﺳﻠﻴامن اﻟﻘﺎﻧﻮين ) İYVأرﺷﻴﻒ (

بــدأت حركــة العمـران بالقــدس فــي عهد الســلطان
ســليمان القانونــي نجــل الســلطان ســليم الأول ،حيــث
رمــم كامــل أســوار المدينــة برعايــة الوالــي العثمانــي
٧
علــى مصــر كوزلجــه حســن باشــا ســنة ،١٥٢٤
بالإ ضافــة إلــى صيانــة المســجد الأقصــى وقبــة الصخرة
مــن الداخــل والخــارج ٨،وشــيدت مبـ ٍ
ـان كبيــرة فيهــا،
وبفضــل هــذه الترميمــات وأعمــال الصيانــة التــي
أجريــت فــي هــذه الفتــرة وصلــت هــذه المبانــي إلــى
القــرن التاســع عشــر ٩،ومــع إعلان الســلطان عبــد العزيز
القــدس بلديـ ًة فــي القــرن التاســع عشــر أجريــت أعمــال
الصيانــة فــي بيــت المقــدس بمــا فــي ذلــك المســجد
الأقصــى وقبــة الصخــرة ،وصرفــت لهــذه الغايــة أم ـوال
هائلــة )الصــورة  ،(٣٤ – ٣١وبعــد انحســار الحكــم
العثمانــي عــن القــدس فــي الحــرب العالميــة الأولــى
قـ ِدم المعمــار كمــال الديــن بــك إلــى القدس بنــا ًء على
طلــب رســمي لبريطانيــا وأجــرى ترميمــات مهمــة فــي

ﺑﻴﺖ اﳌﻘﺪس وأﺑﻮاﺑﻪ

المســجد الأقصــى ،وبفضــل هــذه الترميمــات وأعمــال
الصيانــة لمعالــم بيــت المقــدس التــي لــم تق ـدَّر لغيــر
العثمانييــن مــن القــرن الســادس عشــر إلــى يومنــا هــذا،
وصلــت هــذه الآثــار إلــى يومنــا ،كمــا عــززت الطابــع
العثمانــي علــى هــذه المعالــم كمــا أفــاد بذلــك بعــض
١٠
الباحثيــن.

 -١بــاب الأســباط  :وهــو بــاب القبائــل ويقــع شــمال شــرق المســجد الأقصــى ،ويســمى
يضــا ببــاب ســتي مريــم.
أ ً
 -٢بــاب الحطــة  :ويقــع علــى الســور الشــمالي للمســجد الأقصــى بيــن منــارة بــاب
القبائــل وبــاب فيصــل.

ب – اﳌﻌــﺎمل اﳌﻌامرﻳــﺔ اﻷﺧــﺮى ﻟﻠﻤﺴــﻠﻤني ﰲ
١١
ﺑﻴــﺖ اﳌﻘــﺪس وﺟــﻮاره
تــم تعريــف المعالــم المعماريــة للمســلمين فــي
بيــت المقــدس فــي كثيــر مــن المصــادر بتصنيفهــا
إلــى المســاجد ،والمصليــات ،والقبــب ،والمــآذن،
والأق ـواس ،والمــدارس ،والأروقــة ،والأب ـواب ،والميــاه،
والينابيــع ،والمتحــف الإ ســلامية ،وحائــط البــراق.

وقــد تــم تعريــف المعالم الإ ســلامية لبيــت المقدس
فــي بحثنــا هــذا علــى نحــو مــا ذكــر آن ًفــا فــي بعــض
المصــادر بشــكل موجــز تجن ًبــا لأي تعــارض معهــا:

 ٧لايزال قبرا معماريين شاركا في أعمال الترميم موجودين في القدس ) .انظر الصورة  ٣٢أ ،ب(.

Creswell, EMA, v. I, pt. I, 1969/79, p. 91, n. 4.
9
Gülru Necipoğlu, “The Dome of the Rock as Palimpsest: ‹Abd al-Malik’s Grand Narrative and Sultan Süleyman’s Glosses”,
Muqarnas V25, p.17-105, 2008.
10
Mehmet Tütüncü, “Kudüs ve Sultan 1. Süleyman”, Düşünce ve Tarih, İstanbul (2016): 41.
8

ﺑﺎب اﻟﺤﻄﺔ ) iYVأرﺷﻴﻒ(

 -٣بــاب الملــك فيصــل )بــاب العتــم( :يقــع غــرب بــاب الحطــة ،علــى الســور الشــمالي
يضــا ببــاب شــرف الأنبيــاء ،وبــاب داوود.
للمســجد الأقصــى ،ويعــرف أ ً
 -٤باب الغوانمة  :يقع على السور الشمالي للمسجد الأقصى.

 ١١تم اقتباس هذه المعلومات والصور التعريفية من المطبوعات والمنشورات على شبكة الإ نترنت التي ترد عناوينها في قائمة المراجع ومن المصادر الآتية :
»دليل المسجد الأقصى » ،،تيكا ،آب ٢٠٠٣؛ مرح ًبا بكم في الأرض المقدسة ،فلسطين ،من إعداد تيكا  +وزارة السياحة والآثار الفلسطينية ،بدون تاريخ ؛

اﻟﻘﺪس

المدينة التي تتوق إلى السلام

S. Demirsoy- M. Usta, Orta Doğu’nun Kalbi Kudüs, İstanbul: 2018; Harman, “Kudüs”, 26: 323-338, Ankara, 2002; Mehmet
Tütüncü, “Kudüs ve Sultan 1. Süleyman”, Düşünce ve Tarih, İstanbul: 2016; K. Balcı-A. İnce, Kutsallığın Başşehri Kudüs,
İstanbul: Timaş Yayınları, 2012.

٢٩٤

٢٩٥

اﻟﻘﺪس

المدينة التي تتوق إلى السلام

ﺑﺎب اﻟﻨﺎﻇﺮ ) İYVأرﺷﻴﻒ(

ﺑﺎب اﻟﻐﻮامنﺔ ) İYVأرﺷﻴﻒ(

ﺑﺎب اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ) İYVأرﺷﻴﻒ(

ﺑﺎب اﻟﻘﻄﺎﻧني )(FA Arşivi

ﺑﺎب اﻟﺮﺣﻤﺔ ﻣﻦ داﺧﻞ اﳌﺴﺠﺪ اﻷﻗﴡ ) iYVأرﺷﻴﻒ(

ﺑﺎب اﳌﻐﺎرﺑﺔ ) iYVأرﺷﻴﻒ(

 -٥بــاب الناظــر :يقــع فــي الســور الغربــي للمســجد الأقصــى ،كمــا عــرف ببــاب المجلــس ،وبــاب ميكائيــل ،وبــاب
عــلاء الديــن البصيــري ،وبــاب الربــاط المنصــوري ،وبــاب الحبــس ،وبــاب الربــاط.
 -٦باب الحديد  :يقع في السور الغربي للمسجد الأقصى بين باب القطانين وباب الناظر.

 -٧باب القطانين  :يقع في السور الغربي للمسجد الأقصى بين باب الحديد وباب المطهرة.
يضا باب المتوضأ.
 -٨باب المطهرة يقع في السور الغربي للمسجد الأقصى جنوب باب القطانين ،ويسمى أ ً
يض بباب الملك داوود.
 -٩باب السلسلة ،يقع في السور الغربي للمسجد الأقصى ويعرف أ ً
يضا بباب البراق ،وباب النبي.
 -١٠باب المغاربة  :يقع في السور الغربي للمسجد الأقصى ،ويعرف أ ً
يضــا ببــاب الســحرة ،وبــاب داوود ،وهــو مــن الأب ـواب الرئيســة للحــرم ،يتصــل مــن
 -١١بــاب الســكينة  :ويعــرف أ ً
الجهــة الشــمالية ببــاب السلســلة ،وهــو مغلــق حال ًيــا ،بنــي هــذا ابــاب فــي عهــد الأيوبييــن ،عليــه نقــوش متداخلــة ،ويتكــون
مــن جناحيــن ،وعلــى أحــد جناحيــه بــاب صغيــر بقــدر دخــول شــخص واح ـ ٍد.
أما الأبواب المغلقة فهي :
 -١باب اتوبة :يقع في السور الشرقي للمسجد الأقصى.
 -٢باب الرحمة  :يقع في السور الشرقي للمسجد الأقصى.
 -٣باب السكينة :يقع في السور الغربي للمسجد.

 -٤باب البراق  :يقع في السور الغربي لحرم المسجد الأقصى.
ﺑﺎب اﻟﺮﺣﻤﺔ ﻛام ﻳﻈﻬﺮ ﻣﻦ ﺧﺎرج أﺳﻮار اﳌﺴﺠﺪ اﻷﻗﴡ ،وأﻣﺎﻣﻪ ﻣﻘﱪة إﺳﻼﻣﻴﺔ ) iYVأرﺷﻴﻒ(

اﻟﻘﺪس

المدينة التي تتوق إلى السلام

٢٩٦

٢٩٧

اﻟﻘﺪس

المدينة التي تتوق إلى السلام

 – ٢المساجد
ٓا – المسجد الأقصى
يقــع المســجد الأقصــى جنــوب شــرق المدينــة القديمــة بالقــدس ،وهــو كامــل المنطقــة
المحاطــة بالســور ،واســم لــكل مــا هــو داخــل ســور المســجد الأقصــى مــن المســاجد
تحــت الأرض وظاهرهــا ،والمصليــات ،والم ـآذن ،والقبــب ،والمــدارس ،والأروقــة ،وتســمية
المســجد الأقصــى بـــ » الحــرم الشــريف » نابــع مــن الثقافــة الشــعبية ،وقــد اطلــق مصطلــح
» الحرميــن الشــريفين » فــي العقيــدة الإ ســلامية علــى المســجد الح ـرام بمكــة المكرمــة
والمســجد النبــوي فــي المدينــة المنــورة ،ويجــدر بنــا ههنــا أن نشــير إلــى أن كل مــا
يقــع فــي حــدود بيــت المقــدس مــن المســاجد تحــت الأرض وظاهرهــا ،والمصليــات،
والمــآذن ،والقبــب ،والمــدارس ،والأروقــة لهــا نفــس القداســة وفــق العقيــدة الإ ســلامية
والفقــه الإ ســلامي ،فمــن اعتكــف فــي الأماكــن مكشــوفة ضمــن الحــدود المذكــورة للحــرم
القدســي حكمــه حكــم الإ عتــكاف داخــل المســجد الأقصــى.
يتكون حرم المسجد الأقصى من المستويات المختلفة:

 -١المســتوى الأول :تحــت الأرض ،ويحتــوي علــى آبــار للميــاه ،والقن ـوات ،وبعــض
الأبنيــة المغطــاة بالت ـراب.
يضــا ويضــم المســجد المرواني)يقــع شــمال
 -٢المســتوى الثانــي :تحــت الأرض أ ً
مســجد القبلــة( والمســجد البــراق ،والمســجد الأقصــى القديــم )يقــع تحــت قواعــد
مســجد القبلــة( ،وبــاب الرحمــة والتوبــة ،وكذلــك الأب ـواب المغلقــة )بــاب المفــرد(و )بــاب
المــزدوج( و بــاب المثلــث ،وبــاب المغاربــة والسلســلة.
 -٣المســتوى الثالــث :الأرضيــة ويضــم مســجد القبلــة الواقــع جنــوب المســجد
الأقصــى ،والســاحات الرئيســة ،والأبــواب المفتوحــة ،والأروقــة.
 -٤المســتوى الرابــع  :يرتفــع عــن الأرضيــة بقليــل ،ويشــمل مســجد قبــة الصخــرة
وحرمــه ،والقبــب ،والمصليــات ،وبعــض الأبنيــة.

ﻣﺪﺧﻞ اﳌﺴﺠﺪ اﻷﻗﴡ اﻟﻘﺪﻳﻢ وداﺧﻠﻪ ) İYVأرﺷﻴﻒ(

اﻟﻘﺪس

المدينة التي تتوق إلى السلام

٢٩٨

اﻟﺠﺬور اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻻﺳﻢ ﻣﺴﺠﺪ اﻷﻗﴡ
تعنــي كلمــة الأقصــى فــي العربيــة الأبعــد ،وســمي
بذلــك بســبب بعــده عــن المســجد الحـرام يــوم أوحــي
إلــى النبــي فــي مكــة المكرمــة ،أمــا اكتســابه القدســية
فيعــود إلــى البيــان القرآنــي فــي ســورة الإ س ـراء » إلــى
المســجد الأقصــى « فــي اشــارته إلــى ُبعــد البيــت
المقــدس عــن الكعبــة المشــرفة.
يقــع المســجد الأقصــى فــي الأرض المقدســة
علــى نحــو مــا وصفهــا موســى عليــه الســلام فــي قولــه
تعالــى فــي الآيــة  ٢١مــن ســورة المائــدة » يقــوم ادخلـوا
الأرض المقدســة التــي كتــب اللــه لكــم ولا ترتــ ُّدوا
علــى أدباركــم فتنقلبــوا خســرين » وقــد جعــل اللــه
رضــا
كامــل الأرض التــي عليهــا المســجد الأقصــى أ ً
مباركـ ًة كمــا جــاء فــي الآيــة الأولــى مــن ســورة الإ سـراء،
وتحظــى المســاجد الثلاثــة مكانــة خاصــة بقداســتها؛
المســجد الأقصــى )معبــد ســليمان الأول( ،أولــى
القبلتيــن ،و ثانــي المســجدين بعــد الكعبــة المشــرفة
علــى وجــه الأرض ،وقــد روي فــي هــذا الخصــوص
ـث لأبــي ذ ٍر الغفــاري رضــي اللــه عنــه.
حديـ ٌ

ب – اﳌﺴــﺠﺪ اﻟﻘﺒــﲇ /ﻣﺴــﺠﺪ ﻋﻤــﺮ ﺑــﻦ
اﻟﺨﻄــﺎب
يقــع جنــوب غــرب المســجد الأقصــى باتجــاه
القبلــة ،يســتخدم اليــوم مســجدًا للنســاء ،وهــو مســجد
ضيــق وطويــل ،يتكــون مــن صحــن واحــد )انظــر
الصــورة رقــم  ،١٩مخطــط المســجد الأقصــى الحالــي
وملحقاتــه ،رقــم .(٩ :أجريــت تعديــلات معماريــة
لموقــع المســجد ،وحيــن فتــح المســلمون مدينــة
القــدس ســنة  ١٥للهجــرة ٦٣٨ -٦٣٧ /للميــلاد،
وجــدوا حــرم المســجد الأقصــى مكشــوف ًة ،عليــه بقايــا
أبنيــ ٍة مهدمــة ،وأكــوام القمامــة.
بنــي أول مســج ٍد فــي بيــت المقــدس مــن قبــل
الخليفــة عمــر بــن الخطــاب رضــي اللــه عنــه ،وقــد
عــرف فيمــا بعــد بمســجد عمــر ،أقيــم هــذا المســجد

علــى قواعــد معبــد الملــك هيــرودس الــذي هــدم مــن
قبــل القائــد الرومانــي تيتــوس ســنة ســبعين للميــلاد،
حيــث اســتخدم فــي بنائــه بقايــا أعمــدة المعبــد
وأحجــاره ،كمــا اســتخدمت الأخشــاب والأحجــار
المتوفــرة بجــوار القــدس آنــذاك فــي أبــواب ونوافــذ
المســجد ،وقــد تــم بنــاؤه خــلال عشــرين يو ًمــا خــلال
زيــارة الخليفــة عمــر بــن الخطــاب للمنطقــة ،يطــول
المســجد بصــورة غيــر طبيعيــة مــن الجنــوب إلــى
الغــرب ،وعمقــه مــن الشــمال إلــى الجنــوب ضيــق،
غيــر أنــه يســتوعب  ٣آلاف مصــلٍ.

ﻇﻬــﻮر أول ﻣﺴــﺠﺪ ﺑﻨــﻲ ﰲ ﻣﻨﻄﻘــﺔ ﺑﻴــﺖ
اﳌﻘــﺪس
ﻣﺴﺠﺪ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب
وفــق مــا جــاء فــي المجلــد الأول مــن كتــاب »
العمــارة الإ ســلامية المبكــرة « )Early Muslim
 (١٩ ,Architecture, Oxford Pressللمستشــرق
البريطانــي أرشــيبالد كاميــرون كريزويــل .K.A.C
 ١٢Creswellالــذي أعيــد نشــره عــام  ،١٩٦٩بنــي
فــي الشــطر الجنوبــي مــن بيــت المقــدس )فــي موقــع
مســجد الأقصــى اليــوم( عــام  ٦٣٧عقــب فتــح القــدس
مســج ٌد برعايــة عمــر بــن الخطــاب الــذي قدم لإ ســتلام
مفاتيــح القــدس علــى يــد جيــش الفتــح ،اســتخدم فــي
بنائــه بقايــا أعمــدة وأحجــار بنــاء ســتوا )الصــورة ٤
أ-ب( المتبقيــة مــن معبــد جوبيتــر الــذي بنــاه الأمبراطور
الرومانــي هادريــان ســنة  ١٣٧خــلال أســبوعين أو ثلاثــة
)فــي مخطــط هــذا الخـراب ،الجــزء الجنوبي الشــمالي
ضيــق والجــزء الشــرقي الغربــي طويــل( فــي فتــرة زيــارة
الخليفــة عمــر بن الخطاب ،واســتخدم مســجدًا جام ًعا
للقــدس لمــدة  ٧٥- ٧٠عا ًمــا )الصــورة  (٥وقــد اســتمر
تســميته بمســجد عمــر مــن عــام  ٦٣٧إلــى عــام ٧١٠
–  ٧١٥حبــن هــدم وأعيــد بنــاؤه مجــد ًدا ،وتحــول إلــى
المســجد الأقصــى ،غيــر أن التســمية اســتمرت فــي
المصــادر الغربيــة لإ رتباطهــا بالفتــح الإ ســلامي للمدينــة

 ١٢ولد أرشيبالد كاميرون كريزويل عام ١٨٧٩م في لندن ،عاش بين عامي  ١٩٧٢- ١٩٢٢في القاهرة ،له مؤلفات ضخمة في مجال العمارة الإ سلامية تعد مرج ًعا في بابه كـ
العمارة الإ سلامية المبكرة ،العمارة الإ سلامية المبكرة في مصر .للاستزادة انظر:
Semavi Eyice, “Creswell, K.A.C”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, 8: 75. (İstanbul: TDV Yayınları, 1994.).
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١٥

اﻟﺼﻮرة  ٤ب  :ﻣﺨﻄﻂ ﺗﺨﻤﻴﻨﻲ ﻟـ ﺳﺘﻮا

١٤

ﺻﻮرة  ٤أ )ﺧﻴﺎﻟﻴﺔ( ﻣﻨﻈﺮ ﺳﺘﻮا ﻟﻬﺎدرﻳﺎن

١٦

اﻟﺼﻮرة  ٥اﳌﺨﻄﻂ اﻟﺘﺨﻤﻴﻨﻲ ﳌﺴﺠﺪ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب

ج – المسجد الأقصى

تحول مسجد عمر إلى المسجد الأقصى :

لــم يكــن مســجد عمــر قــد بنــي وفــق مخطــط المســاجد ،حيــث أدى طــول قســميه الشــرقي والغربــي إلــى
صعوبــات عديــدة ،مــا دفــع الخليفــة الأمــوي عبــد الملــك بــن مــروان المتوفــى ســنة ٧٠٥ميلاديــة إلــى هــدم مســجد
عمــر و إعــادة بنائــه ،لكــن المنيــة وافتــه قبــل أن يحقــق مــا كان يصبــو إليــه ،وقــام ببنائــه ولــده وليــد بــن عبــد الملــك
 الــذي تولــى العــرش مــن بعــده – بيــن عامــي  ،٧١٥ – ٧١٠وغــدا أول »مســجد الأقصــى« فــي العهــد الإ ســلامي١٧
وفــق ال ـرأي الســائد لباحثــي تاريــخ الفــن )الصــورة (٦

ﺻﻮرة  ٧ب  :ﻣﻨﻈﺮ متﺜﻴﲇ ﺧﺎرﺟﻲ ﻟﻠﻤﺴﺠﺪ اﻷﻗﴡ اﻟﺜﺎين وﻓﻖ ﻣﺨﻄﻂ
اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ أﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ اﳌﻨﺼﻮر

اﻟﺼﻮرة  ٧أ ١٨.ﻣﺨﻄﻂ ﻣﺒﻨﻰ اﳌﺴﺠﺪ اﻷﻗﴡ اﻟﺜﺎين ،ﺣﻴﺚ أﻋﺎد اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ
اﻟﻌﺒﺎﳼ أﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ اﳌﻨﺼﻮر ﺑﻨﺎء اﳌﺴﺠﺪ اﻷﻗﴡ اﳌﺒﺎرك اﳌﻜﻮن ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ
ﺑﻼﻃﺎت اﻟﺬي ﻗﺎم ﺑﺒﻨﺎﺋﻪ اﻟﻮﻟﻴﺪ اﻷول ﺑـ  ١٥ﺑﻼﻃﺔ ﰲ ) ٥٩-٧٥٨وﻳﻘﺎل أن
اﺑﻨﻪ اﳌﻬﺪي ﻗﺪ رﻣﻤﻪ ﻋﺎم (Creswell) (٧٨٧- ٧٨٦

بقــي المســجد الــذي بنــاه الوليــد بــن عبــد الملــك فــي القــدس إلــى ســنة  ٧٥٠حيــث انهــار كثيــر مــن أجزائــه بمــا فيهــا
القبــة إثــر زلـز ٍال كبيــر ضــرب المنطقــة ،وبقــي المســجد علــى حالــه هــذا إلــى  ٧٥٨ – ٧٥٧حيــث أعــاد الخليفــة العباســي أبــو
جعفــر المنصــور بنائــه علــى شــكل مربــع ،مكو ًنــا مــن  ١٥صحــنٍ  ،وأذيــب الذهــب والفضــة الموضوعــان فــي نقــوش أبـواب
المســجد ،وصرفــت أثمانهــا علــى أعمــال البنــاء )الصــورة  ٧أ-ب(.

وقــد بقــي المســجد الأقصــى الثانــي إلــى عــام  ،١٠٤٠حيــث تعــرض لدمــا ٍر كبي ـ ٍر نتيجــة زل ـزال ضخــم فــي  ١٥محــرم
ســنة  ٤٢٥هـــ  (١٠٣٣/١٢ /١٠) /ألــزم إعــادة بنائــه مــن جديــد ،وفــي الفتــرة اللاحقــة فــي عهــد الخليفــة الفاطمــي الظاهــر
ســنة  ٤٢٧- ٤٢٦هـــ  ١٠٣٥ /م اضطــر إلــى إعــادة بنائــه مغيـ ًرا مخطــط أبــو جعفــر المنصــور ،حيــث كان المســجد مؤل ًفــا
مــن  ١٥صحــن ،فأنزلــه إلــى  ٧صحــون ،مضي ًقــا شــطريه الشــرقي والغربــي ،وجعــل قســمه الشــمالي طوي ـ ًلا )الصــورة  ٨أ(.

ﻣﺤﺮاب ﻋﻤﺮ

ﻣﺤﺮاب اﻷﻗﴡ اﻟﺮﺋﻴﴘ

اﻟﺼﻮرة  ٦ﻣﺨﻄﻂ ﺗﺨﻤﻴﻨﻲ ﻟﻠﻤﺴﺠﺪ اﻷﻗﴡ اﻷول اﻟﺬي ﺑﻨﺎه اﻟﻮﻟﻴﺪ
ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﳌﻠﻚ ﻋﲆ ﻣﺨﻄﻂ ﺑﺜﻼث ﺑﻼﻃﺎت و ﺟﻨﺎح ﺣﻮاﱄ ﻋﺎم
٧١٠ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﻫﺪﻣﻪ ﻋﺒﺪ اﳌﻠﻚ ﺑﻦ ﻣﺮوان ﻣﻦ أﺟﻞ إﻋﺎدة إﻋامره.

١٩

 ١٤أشار  K.A.C. Creswellإلى أن بقايا بناء ستوا عائدة إلى المعبد الثاني الذي بناه الملك هيرودس سنة  ١٨ – ٠٤قبل الميلاد لا كما جاء في مصادر العصر القديم بأنها من بقايا معبد
جوبيتر الذي بناه الإ مبراطور هادريان انظر :هارمان» ،القدس« ،جـ ،٢٦ :ص ٣٢٥ :؛
 ١٥انظر الصور : ٦-٥

)(http: / / en.Wikipedia. org / wiki / Hadrian, n. 57, 58 (02.02.2016

Myriam Rosen-Ayalon, “The Early Islamic Monuments of al-Haram al-Sharif: An Iconographic Study, Al-Masjid al-Aqsa-Al-Aqsa
Mosque”, Qedem 28, Jerusalem 1989, pp. 4-7.
16
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 ١٧كان الوليد بن عبد الملك مول ًعا بأعمال البناء ،وقد ترك آثا ًرا كبيرة في فترة خلافته بين عامي  ٧١٥ – ٧٠٥كـ إعادة بناء المسجد النبوي ،والمسجد الأموي في قلب دمشق ،وتشييد
قص ٍر في موقع فلل الحاخامات تحت الشطر الجنوبي للقدس .

٣٠٠

اﻟﺼــﻮرة  ٨ب) .اﻟﺘﻔﺎﺻﻴــﻞ ﻣﻦ اﻟﺼﻮرة  ٨أ(
اﳌﺤــﺮاب اﻟﺮﺋﻴﴘ ﳌﺴــﺠﺪ اﻷﻗﴡ وﻣﺤﺮاب ﻋﻤﺮ ﰲ
اﻟﺸــﻄﺮ اﻟﺠﻨﻮيب اﻟﴩﻗﻲ

اﻟﺼــﻮرة  ٨أ .ﻣﺨﻄﻂ ﺑﻨﺎء اﳌﺴــﺠﺪ اﻷﻗﴡ اﻟﺬي
ﺑﻨــﺎه اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ اﻟﻔﺎﻃﻤﻲ اﻟﻈﺎﻫﺮ ﺳــﻨﺔ – ١٠٣٣
) ،١٠٣٤ﻫﺎﻣﻠﺘﻮن(

Creswell, EMA, v. II, p. 122, Fig. 120: 1969/79 ve Creswell, A Short Acc. of EMA, UK, 1958, p. 211.
KA.C. Creswell EMA, v. 1, pt. 1, p. 375, Oxford 1969/NY 1979.

٣٠١
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ﺻﻮرة  ٨ج  ٨ -د  :ﺟﺰء ﻣﻦ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺴﺠﺪ ﻋﻤﺮ اﳌﻌﺮوف أﻳﻀً ﺎ ﺑﺎﺳﻢ ﻣﺴﺠﺪ اﻟﻘﺒﻠﺔ اﻷول ،وﻳﻈﻬﺮ ﰲ اﻟﺼﻮرة ﻣﺤﺮاب ﺳﻴﺪﻧﺎ ﻋﻤﺮ وﻗﺪ
ﺗﻢ وﺿﻌﻪ ﻫﻨﺎ ﻻﺣﻘًﺎ ﻟﻠﺘﺬﻛﺎر )أرﺷﻴﻒ .(iYV

اســتولى الســلاجقة ســنة  ١٠٧٥بقيــادة آتســيز
 Atsızأحــد قــادة الســلطان الســلجوقي ألــب أرســلان
علــى القــدس ،حيــث بقيــت فــي يــد المســلمين
الأت ـراك  ٢٥عا ًمــا ،وقــد أجــروا ترميمـ ٍ
ـات فــي مدينــة
القــدس والمســجد الأقصــى خــلال هــذه الفتــرة ،ويقــع
إحــدى كتابــات الترميــم )الصــورة  (١٠والــذي ذكــر
فيهــا اســم تتــش خلــف المحـراب المعــروف فــي أيامنــا
باســم محـراب أربعيــن )الصــورة  ،(٩وفــي ســنة ١٠٩٩
اضطــر الأتـراك الســلاجقة نتيجــة ضغــوط قائــد الجيش
الفاطمــي أفضــال نجــل والــي عــكا الســابق الوزيــر بــدر
الجمــال المنحــدر مــن أصول أرمنية – إلى الانســحاب
مــن القــدس ،وعقــب انســحاب الســلاجقة أبــرم القائــد
أفضــال اتفاقيــة مــع الصليبييــن الذيــن كانـوا يحاصــرون
القــدس تنــازل بموجبهــا عــن القــدس للصليبييــن دون
قتــال ،ومــع انســحاب الجنــود الفاطمييــن مــن المدينــة
قــام الصليبيــون بمجــزرة رهيبــة فــي المدينــة.
وحيــن احتــل الصليبيــون مدينــة القــدس ســنة

 ،١٠٩٩حولــوا مدخــل الأقصــى إلــى كنيســة،
وجعل ـوا قســمه الآخــر م ـأوى لفرســان المعبــد ،كمــا
جعل ـوا أقســامه الســفلية اســطب ًلا لخيولهــم ودوابهــم،
ومســتود ًعا للمــؤن .بقيــت القــدس بيــد الصليبيين ١٨٨
عا ًمــا إلــى أن حررهــا صــلاح الديــن الأيوبــي بعــد أن
و َّحــد العالــم الإ ســلامي ســنة  ،١١٨٧ودخلــت المدينة
بذلــك فــي حكــم المســلمين مجــد ًدا ،ويوجــد فــي
المدينــة آثــا ٌر تعــود إلــى عهــد صــلاح الديــن الأيوبــي،
وتعــد الكتابــات الموجــودة علــى المحاريــب )الصــورة
 ١٣أ ،ب( ،والمنابــر )الصــورة  ١٦أ ،ب( ٢١والأغطيــة
الرخاميــة دلائــل واضحــة عــن الترميمــات الأيوبيــة فــي
عهــد صــلاح الديــن الأيوبــي بالمســجد الأقصــى.
تذكــر المصــادر التاريخيــة قيــام الأموييــن بوضــع
مح ـر ٍ
اب فــي مســجد عمــر )الصــورة  ٨ ،٥ب( غيــر
أنــه أزيــل فــي الفتــرات اللاحقــة أثنــاء إعــادة بنائــه،
ووضعــت محاريــب أخــرى متنوعــة مكانــه .وفــي
القــرن الســادس عشــر وضــع محـراب كبيــر فــي الجناح
الشــرقي للمســجد )الصــورة  ٨ج(.

ﺻﻮرة  : ٩اﻟﺠﻨﺎح اﻟﴩﻗﻲ ﻟﻠﻤﺴﺠﺪ اﻷﻗﴡ .وﻣﺤﺮاب زﻛﺮﻳﺎ )أرﺷﻴﻒ (FA
ﺻﻮرة  .١١اﻷﻗﻮاس اﻟﺴﺒﻌﺔ اﳌﺪﺑﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﺠﺪ اﻷﻗﴡ )اﻟﺒﺎﻗﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﻠﻴﺒﻴني ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎين ﻋﴩ( ﻣﻊ اﳌﺪﺧﻞ
ﻗﺴام ﻣﻨﻪ
اﻷﻣﺎﻣﻲ )اﻟﺸامﱄ( وﻣﺪﺧﻞ اﻟﻄﺎﺑﻖ اﻟﺴﻔﲇ ،واﻟﺬي ﻳﺴﺘﺨﺪم ﺑﻌﻀﻪ اﻟﻴﻬﻮد ﻛﻤﻌﺒﺪ ﻳﻬﻮدي وﻳﺘﺴﺨﺪم ً
اﳌﺴﻠﻤﻮن ﻛﻤﺴﺠﺪ ﺻﻐري ) FAأرﺷﻴﻒ(

٢٠

اﻟﺼﻮرة  : ١٠ﻟﻮﺣﺔ ﺗﺮﻣﻴﻢ ﺗﻌﻮد إﱃ اﻟﻌﴫ اﻟﺴﻠﺠﻮﻗﻲ اﻟﻜﺒري ،ﺧﻠﻒ ﻣﺤﺮاب زﻛﺮﻳﺎ
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 ٢٠كتب بالخط الكوفي الفاطمي على النقش ما نصه» :بسم الله الرحمن الرحيم نصر من الله للإ مام أبي القاسم عبد الله الإ مام المقتدي بامر الله امير المومنين  ...وامر ٢
بعمله الملك الأجل المويد المنصور المظفر تاج الدولة وسراج الملة و[شرف الأمة ابي سعيد تتش بن ملك الإ سلام ناصر امير المومنين اعز الله نصره جرى ذلك على يد الوزيرالأجل فخر المعالي ناصح الدولة ابو نصر احمد بن الفضل ابتغاء ثواب الله ] - ....[ ٤للملة توقيفه وكتب في ذي الحجة سنة ست او سبع وسبعين واربع مائة وصلى الله على
محمد«  .تآكل النقش بشكل كبير خاصة في الجزء الأخير من الأسطر الثالث الأولى .انظر للنص  :خضر سلامة» ،نقش سلجوقي من المسجد الأقصى » ،حوليات القدس |
العدد السادس عشر | خريف  -شتاء  ٢٠١٣ص. ٥٤ .

٣٠٢

ﺻﻮرة  : ١٢اﻟﺼﺤﻦ اﻷوﺳﻂ اﻷوﺳﻊ ﻟﻠﻤﺴﺠﺪ اﻷﻗﴡ .ﻣﻨﻈﺮ ﻋﺎم ﻟﻠﻌﻮارض اﳌﻐﻄﺎة ﺑﺎﻷﺧﺸﺎب واﻟﺘﻲ أﻋﻴﺪ ﺑﻨﺎؤﻫﺎ
ﺑﻌﺪ ﺣﺮﻳﻖ ﻋﺎم  ١٩٦٩ﺑني أﻋﻤﺪة اﻟﺒﻼﻃﺎت )أرﺷﻴﻒ (iYV
 ٢١وقد أصيب هذا المنبر بأضرار بالغة في حريق اندلع نتيجة تعمد من قبل متعصب يهودي في المسجد عام  ١٩٦٩وتمت إزالته .بعض القطع منه معروضة في المتحف الإ سلامي.
تم بناء المنبر الخشبي ،الموجود في مسجد الأقصى اليوم ،في عام  ٢٠٠٨بالتعاون مع عامل خشب من تركيا وجامعة السلط الأردنية ،على غرار منبر صلاح الدين )الصورة .(١٧

٣٠٣

اﻟﻘﺪس

المدينة التي تتوق إلى السلام

تشــير المصــادر إلــى قيــام المســجد الأقصــى الحالــي البالــغ طولــه  ٨٠متـ ًرا وعرضــه  ٥٥متـ ًرا علــى  ٥٣عمــو ٍد
مــن الرخــام ،و ٤٩عمــود مربــع ،وكذلــك فــي قبــو المســجد يوجــد ملحــق وم ـراب وعناصــر مــن الرخــام )الصــورة
 ١٨أب( .ويوجــد للمســجد الأقصــى  ١٥با ًبــا.

اﻟﺼﻮرة  ١٣ب .ﻧﻘﺶ ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ أﻳﻮيب ﻋﲆ ﻣﺤﺮاب اﳌﺴﺠﺪ
اﻷﻗﴡ )أرﺷﻴﻒ (iYV

اﻟﺼﻮرة  ١٣أ .اﳌﺤﺮاب اﻟﺮﺋﻴﴘ ﻟﻠﻤﺴﺠﺪ اﻷﻗﴡ ﺑﻌﻘﺪه اﳌﺪﺑﺒﺔ
وزﺧﺎرﻓﻪ اﻟﻔﺴﻴﻔﺴﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ،واﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻘﺪ أﻧﻪ ﻳﻌﻮد إﱃ ﻋﻬﺪ ﺻﻼح
اﻟﺪﻳﻦ اﻷﻳﻮيب )أرﺷﻴﻒ (FA

اﻟﺼﻮرة  ١٦أ-ب .ﻣﻨﺎﻇﺮ ﻣﻦ اﻷﻣﺎم واﻷﺑﻮاب واﻟﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ اﳌﺤﺮاب وﺟﺎﻧﺐ ﻣﻨﱪ ﻛﻮﻧﺪرﻛﺎري اﻟﺬي
ﻳﺒﻠﻎ ﻋﻤﺮه  ٨٠٠ﻋﺎم واﻟﺬي اﺣﱰق ﰲ ﺣﺮﻳﻖ ﻋﺎم  ١٩٦٩ﺑﺎﳌﺴﺠﺪ اﻷﻗﴡ اﳌﻌﺮوف مبﻨﱪ ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ اﻷﻳﻮيب
٢٢
)اﻟﺼﻮرة  ١٦أ-ب ،ﻛﺮﻳﺴﻮﻳﻞ ﺛﻼﺛﻴﻨﻴﺎت اﻟﻘﺮن اﳌﺎﴈ(.

ﺻﻮرة  ١٤-١٤ب ﻣﺤﺮاب اﳌﺴﺠﺪ اﻷﻗﴡ ﻣﻦ ﻋﻬﺪ ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ )أرﺷﻴﻒ (iYV

اﻟﺼﻮرة  .١٧اﳌﻨﱪ اﻟﺠﺪﻳﺪ اﻟﺬي ﺑﻨﻲ ﰲ ﻋﺎم  ٢٠٠٩ﺑﻘﺼﺪ ﻣﺤﺎﻛﺎﺗﻪ ﻣﻨﱪ ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺬي دﻣﺮ ﰲ ﺣﺮﻳﻖ ﻋﺎم
) ١٩٦٩آرﺷﻴﻒ(IYV

اﻟﺼﻮرة  ١٥أ  :ﻣﻨﻈﺮ ﻣﻦ اﻟﺪاﺧﻞ ﻟﻠﻤﺴﺠﺪ اﻷﻗﴡ  /ﻣﺴﺠﺪ اﻟﻘﺒﻠﺔ )أرﺷﻴﻒ (MT

اﻟﻘﺪس

المدينة التي تتوق إلى السلام

اﻟﺼﻮرة رﻗﻢ  .١٥ﻣﻨﱪ اﳌﺴﺠﺪ اﻷﻗﴡ ﻣﻦ ﻋﻬﺪ ﺻﻼح
اﻟﺪﻳﻦ اﻷﻳﻮيب )ﻛﺮﻳﺴﻮﻳﻞ ،ﺛﻼﺛﻴﻨﻴﺎت اﻟﻘﺮن اﳌﺎﴈ(

٣٠٤

ﺻﻮرة  ١٨أ-ب ﻣﺰرﻋﺔ ﺧﻴﻮل ﺳﻠﻴامن اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﰲ ﻗﺒﻮ اﳌﺴﺠﺪ اﻷﻗﴡ  /اﳌﺴﺠﺪ اﳌﺮواين )أرﺷﻴﻒ  MTو (IYV

K.A.C Creswell, 1930’lar https://archnet.org/sites/2809 yoluyla.
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ﻫـ  -ﻣﺤﺮاب زﻛﺮﻳﺎ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم

ﻣﺨﻄﻂ اﳌﺴﺠﺪ اﻷﻗﴡ اﻟﺤﺎﱄ وﻣﻠﺤﻘﺎﺗﻪ:

٢٣

اﻟﺼﻮرة  ١٩أ .ﻣﺨﻄﻂ اﳌﺴﺠﺪ اﻷﻗﴡ اﻟﺤﺎﱄ وﻣﻠﺤﻘﺎﺗﻪ

مفتاح لقراءة مخطط المسجد الأقصى الحالي وملحقاته:
آ .الصحون ،ب .الدرج المؤدي إلى الأقسام الموجودة في قبو المسجد الأقصى القديم.

 .١المصليــات .٢ .الســبيل .٣ .البــاب الشــرقي .٤ .مح ـراب زكريــا .٥ .مســجد الأربعيــن شــهيد.
 .٦مســجد عمــر بــن الخطــاب .٧ .المحـراب .٨ .المنبــر .٩ .المســجد القبلــي /مصلــى النســاء.١٠ .
المتحــف الإ ســلامي .١١ .قبــة يوســف آغــا.

عثــر علــى مح ـر ٍ
اب فــي غرفــة ملتصقــة بالقســم
الشــرقي للمســجد القبلــي ،وينســب إلــى زكريــا عليــه
الســلام غيــر أن المعــروف بنــاؤه فــي القــرن الســادس
عشــر ،وبســبب الآيــة  ٣٧مــن ســورة آل عم ـران »
كلمــا دخــل عليهــا زكريــا المح ـراب وجــد عندهــا
رز ًقــا » بنــى المســلمون هــذا المح ـراب فــي الغرفــة
التــي بناهــا الســيدة مريــم فــي زاويــة المعبــد الثانــي
الــذي بناهــا الملــك هيــرودس فــي بيــت المقــدس
تخليــدًا لذكــرى بنــاء الســيدة مريــم للمحــراب
أوالغرفــة) ،الصــورة  (٩وقــد ُعــرِف مــن الكتابــة
الســلجوقية علــى الجــدار وجــود هــذا المحــراب
)الصــورة .(١٠

خ – ﻗﺒﺔ اﻟﺼﺨﺮة
مــع تولــي عبــد الملــك بــن مــروان عــرش
الخلافــة الأمويــة )علــى الرغــم مــن عبــد اللــه بــن
الزبيــر الــذي انتخبــه أهــل مكــة والمدينــة والحجــاز

خليفــة بعــد وفــاة والــده مــروان بــن حكــم( .شــيد
مســجد قبــة الصخــرة )الصــور ،٢٧ ،٢٥ ،٢٠
 .(٢٩بيــن عامــي  ٧٢- ٦٧هـــ ) ٦٩٢ – ٦٨٦م(
فــي بيــت المقــدس ليكــون مفخــرة المســلمين أمــام
كنيســة القيامــة فــي مدينــة القــدس )الصــورة – ٢٣
 (٢٦ – ٢٥ – ٢٤وقــد بنــاه علــى هضبــة المعابــد
) ،(Mount Moriaوهــو عبــارة عــن بنــاء مثمــن
٢٤
الأضــلاع وأحاطــه بســورٍ.
يعــد المســجد مــن أبــرز وأقــدم نمــوذج فــي
العمــارة الإ ســلامية ،ويعلــوه قبــة دائريــة ،مغطىــاة
أو ًلا بألـواح نحاســية ومطليــة بالذهــب ،ويعلــو القبــة
يضــا بارتفــاع خمســة أمتار،
هــلال مطلــي بالذهــب أ ً
وفــي داخــل المســجد فــي القســم الأســفل يوجــد
مغــارة ويغطيهــا »الحجــر المعلــق /الصخــرة المشــرفة
» )صــورة ] (٣٠ ،٢٩مــن العصــر الأموي[،ويعتقــد
أن هــذه الصخــرة التــي عــرج منهــا النبــي محمــد
إلــى الســماء فــي رحلــة الإ س ـراء والمع ـراج.

د – ﻣﺴﺠﺪ اﻷرﺑﻌني ﺷﻬﻴﺪ
وهــو غرفــة واســعة ،يقــع شــمال مســجد عمــر بــن الخطــاب ،ويشــرف البــاب الآخــر لمســجد عمــر
علــى المســجد القبلــي ،ويعــد جــز ًءا مــن المســجد القبلــي ،وســمي بمســجد الأربعيــن شــهيد )انظــر
الصــورة رقــم  ١٩أ ،خطــة الملحقــات ،رقــم  (٥حســب الروايــة القائلــة بدفــن أربعيــن مــن الصالحيــن
والأنبيــاء فيــه ،غيــر أنــه لا يوجــد مــا يؤكــد ذلــك فــي المصــادر التاريخيــة

رﺳﻢ ﺗﺨﻄﻴﻄﻲ ﻟﻘﺒﺔ اﻟﺼﺨﺮة ﰲ اﻟﻘﺪس اﻟﻘﺪميﺔ

ﺻﻮرة  ١٩ب -ﻣﺴﺠﺪ اﻷرﺑﻌني ﺷﻬﻴﺪ )أرﺷﻴﻒ (iYV
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» ٢٣دليل المسجد الأقصى » ،وزارة السياحة والآثار الفلسطينية ،ص.١١ :

٣٠٦

 ٢٤اعتبر اليهود نظ ًرا على هذا التل الصخري لأنه كان المكان الذي حاول فيه إبراهيم التضحية بإسحاق وكان الكهف الموجود تحت الصخرة هو المكان الذي تم فيه إخفاء
تابوت العهد خلال هيكل سليمان الأول ،فقد اعتبروا هذه الصخرة والمغارة بمثابة »أقدس المقدس« ،تيتوس عام  ٧٠بعد الميلاد وهادرين عام  .١٣٧ومن المعروف أنه خلال فترة
الحكام المعتدلين الذين أتوا بعد فترة نفي اليهود من القدس ،كانوا يأتون إلى القدس مرة في السنة ويصلون حول هذه الصخرة بتلاوة آيات من التوراة ) انظر هارمان» ،القدس«،
 .(٣٢٥ :٢٦بعد استسلام القدس بدون حرب عام  ٦٣٧هـ .عندما دخل عمر هذه المنطقة ،لم يتمكن من العثور على موقع الصخرة .سبب عدم العثور على الصخرة هو أن
ٔيضا لأنه
المسيحيين ،الذين كانوا في إدارة المدينة لفترة طويلة ،كانوا غاضبين من اليهود لدعمهم مكافحة الحرائق الساسانية في الحروب البيزنطية الساسانية في  ٦١٣و  ،٦٢٨وا ً
كان ممنو ًعا البناء هنا بواسطة آيتين من الكتاب المقدس( لمنع إعادة بناء الهيكل هنا من قبل اليهود ،وتحولت المنطقة إلى مكب نفايات في المدينة وتركت هذه الصخرة تحت
أكوام القمامة .لكن ،أظهر كعب الأحبار ،الذي دخل المدينة مع عمر ،مكان الصخرة .يقال أن عمر رضي الله عنه قام بتنظيف القمامة حول وحول الصخرة احتراما لإ براهيم.
في وقت لاحق عام  .٦٥٨ومعلوم أن معاوية بن سفيان جاء إلى القدس بعد صفين وصلى حول هذه الصخرة عندما حصل على الولاء للخلافةُ .يذكر أن هذه الصخرة ،التي لم
يكن لها أهمية كبيرة بالنسبة للمسلمين حتى هذا التاريخ ،قد ارتبطت بحدث المعراج منذ عام  ،٦٦١وازدادت أهميتها من خلال الروايات المختلفة  .انظر:
N. Bozkurt, “Kubbetü’s-Sahre”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, 26: 305. (Ankara: TDV Yayınları, 2002
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اﻟﺼﻮرة  ٢٢ﻣﺴﺠﺪ ﻗﺒﺔ اﻟﺼﺨﺮة ﻣﻦ اﻟﺪاﺧﻞ

ﺻﻮرة رﻗﻢ  .٢١ﻣﻨﻈﺮ ﺟﻮي ﻟﻔﻨﺎء ﻛﻨﻴﺴﺔ ) Holy Sepulchreاﻟﻘﻴﺎﻣﺔ /اﻟﻘامﻣﺔ(

ﺻﻮرة رﻗﻢ  .٢٥ﻗﺒﺔ اﻟﺼﺨﺮة )اﻟﺘﻲ ﻋﺮﻓﺖ ﰲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧرية ﺑﻘﺒﺔ اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ( أول ﺑﻨﺎﻳﺔ ﻟﺒﻴﺖ اﳌﺎل ﰲ اﻟﻘﺪس
٢٦
)أرﺷﻴﻒ (iYV

ﺻﻮرة  .٢٤اﻟﺴﻮرة ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ ﻓﻮق اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﺜامﻧﻴﺔ اﻟﺴﻔﻠﻴﺔ ﻋﲆ ﻗﺒﺔ اﻟﺼﺨﺮة

ﺻﻮرة  .٢٣ﻣﻦ داﺧﻞ ﻛﻨﻴﺴﺔ اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﻳﻌﺘﻘﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺴﻴﺤﻴني أن ﻫﺬا اﻟﺤﺠﺮ ﻗﺪ وﺿﻊ ﻋﲆ ﻋﻴﴗ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﺎم
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻢ إﻧﺰاﻟﻪ ﻋﻦ اﻟﺼﻠﻴﺐ )أرﺷﻴﻒ (iYV

ﺻﻮرة  .٢٨اﳌﻤﺮ اﻟﺜﺎين ﺣﻮل اﻟﺼﺨﺮة وزﺧﺎرف اﻟﺴﻘﻒ ﻣﻦ ﻗﺒﺔ اﻟﺼﺨﺮة )أرﺷﻴﻒ (IYV

ﺻﻮرة  .٢٧ﺑﺎب ﻗﺒﺔ اﻟﺼﺨﺮة اﻟﺬي ﺗﻢ ﺗﺮﻛﻴﺒﻪ ﻋﲆ اﻷﻋﻤﺪة اﻟﻼﺣﻘﺔ

اﻟﺼﻮرة  ٢٥أ .ﻣﻨﻈﺮ داﺧﲇ ﻟﻘﺒﺔ اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ )أرﺷﻴﻒ (MT

 ٢٦على الرغم من أنه يشار إليها باسم قبة السلسلة في المنشورات الحديثة ،فقد تم بناء هذا الهيكل من قبل عبدالملك كمبنى لبيت المال في عام  ٦٨٦للحفاظ على الذهب
لاستخدامه في بناء قبة الصخرة ،وبعد ذلك تم تحويلها إلى مكان للصلاة من خلال بناء أروقة حولها ووضع محراب بداخلها  .انظر:

(Bk. K.A.C. Creswell, EMA, v. 1, pt. 1, p. 98, n. 6, Oxford 1969/NY 1979).
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٣٠٨

٢٥

اﻟﺼﻮرة  : ٢٠ﻣﻮاﻗﻊ ﻗﺒﺔ اﻟﺼﺨﺮة ﻛﻨﻴﺴﺔ اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ  /ﻗامﻣﺔ ) (Holy Sepulchreﰲ اﻟﻘﺪس اﻟﴩﻗﻴﺔ )(IYV Archive

 ٢٥الصورة ،٢٣-٢٢

http:/ /www.newadvent.org/cathen/07202b.html (02.09.2017).

ٔيضا ضريح  /مغارة ،أسفل الكنيسة )كما في قبة الصخرة تما ًما ،الصورة  ،(٣٠-٢٩وهو المكان الذي كان
قطر قبة هذه الكنيسة أكبر بمقدار  ٥-٣سم من قبة الصخرة  .ويوجد ا ً
ٔيضا اسم الكنيسة ،يشير إلى
فيه السيد المسيح مدفونًا ثم اختفى لاحقًا ) ُيزعم أنه أحيي ثم صعد إلى السماء( )صورة  ٢٣أ-ب(  .ويقال لهذا المكان »القبر المقدس« ،وهو ا ً
القبر )الكهف( الذي ينتظر السلام ،حيث تم وضع جسد عيسى المسيح عليه السلام بعد صلبه.
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ُبنيــت هــذه القبــة فــي منطقــة مكشــوفة فــي وســط الأرض المشــمولة بالمســجد الأقصــى،
بارتفــاع أربعــة أمتــار عــن أرضيــة مســجد القبلــة .ويمكــن الوصــول إلــى هــذه الســاحة حيــث
تقــع القبــة ،بالمــرور تحــت الأقـواس عنــد ثمانــي نقــاط مختلفــة ،والتــي تــم بناؤهــا لإ ضافــة
الجمــال إلــى الفضــاء .يغطــي الهيــكل العظمــي للقبــة مســاحة تحيــط بالدائــرة فــي وســط بنــاء
مثمــن يبلــغ طولــه  ٢٠٫٥٩مت ـ ًرا وارتفاعــه  ٩٫٥مت ـ ًرا ،مــع أربعــة أب ـواب .بيــن القبــة والبنــاء
المثمــن مــن الخــارج ،يوجــد شــريط قــلادة دائــري مزيــن بالبــلاط ،كُتبــت عليــه بعــض
آيــات ســورة الإ س ـراء باللــون الأبيــض ،علــى أرضيــة زرقــاء ،علــى الجانــب العلــوي ،وتحيــط
بالكامــل جميــع واجهاتهــا.
علــى الأســطح الخارجيــة للواجهــات الثمانيــة ،كُتبــت ســورة يــس بالكامــل باللــون
الأبيــض علــى خلفيــة زرقــاء ،تبــدأ مــن واجهــة القبلــة وتنتهــي هنــاك )الصــورة .(٢٧ ،٢٤
ُيفهــم مــن التوقيــع أن مــن كتــب هــذه الكتابــة هــو الخطــاط محمــد شــفيق بــك تلميــذ
القاضــي عســكر مصطفــى عــزت مــن اســطنبول )الصــورة  ٣٤أ ،ب( .وذلــك خــلال
الإ صلاحــات والترميمــات التــي أجريــت فــي المدينــة وهــذه المنطقــة ،حيــث تــم اســتبدال
بعــض البــلاط البالــي مــن عهــد القانونــي ببــلاط جديــد بعــد أن أصبحــت القــدس محافظــة
فــي عهــد الســلطان عبــد العزيــز ) .(١٨٦٥-١٨٦٣فيمكــن لأي شــخص يدخــل إلــى هــذا
المبنــى أن يــرى داخــل المبنــى الــذي يقــف بالأعمــدة مــن زاويــة واســعة.،بغض النظــر عــن
أي مــن هــذه الأبـواب أربعــة دخــل ،بفضــل ميــل الأعمــدة التــي تحافــظ علــى بقــاء الدائــرة
بيــن  ٢٫٥درجــة و  ٣درجــات.

اﻟﺼﻮرة  ٣٠ب .ﻣﻮﻗﻊ اﳌﺤﺮاب ﻟﻠﻌﻬﺪ اﳌﺒﻜﺮ ﰲ اﻟﻜﻬﻒ ﻋﲆ ميني اﻟﺪرج
)أرﺷﻴﻒ (FA

اﻟﺼﻮرة  ٣٠أ .ﻣﺤﺮاب ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺎﴍ ﻋﲆ ميني اﻟﺪرج اﳌﺆدي إﱃ
اﻟﺼﺤﺮاء )ﺻﺨﺮة( )أرﺷﻴﻒ (FA

ﺷﺨﺼﺎ) .أرﺷﻴﻒ (FA
اﻟﺼﻮرة  ٣٠ج .اﻟﺠﺰء اﻟﺸامﱄ اﻟﻐﺮيب ﻣﻦ اﻟﻜﻬﻒ اﻟﺬي ﺗﻢ ﺗﻮﺳﻴﻌﻪ ﻟﻴﺘﺴﻊ ﻣﻦ  ٢٥إﱃ ً ٣٠

اﻟﺼﻮرة  ٢٩أ .ﻣﻨﻈﺮ ﻣﻦ داﺧﻞ ﻗﺒﺔ اﻟﺼﺨﺮة )أرﺷﻴﻒ (iYV

اﻟﺼﻮرة  ٢٩ج .ﻣﻨﻈﺮ داﺧﲇ ﻟﻘﺒﺔ اﻟﺼﺨﺮة اﻟﺮاﺋﻌﺔ
اﳌﻐﻄﺎة ﺑﺎﻟﺬﻫﺐ ﻣﻦ اﻟﺨﺎرج )أرﺷﻴﻒ (iYV
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اﻟﺼﻮرة  ٢٩أ .ﻣﻨﻈﺮ ﻣﻦ داﺧﻞ ﻗﺒﺔ اﻟﺼﺨﺮة )أرﺷﻴﻒ
(iYV

اﻟﺼﻮرة  ٣١ب .ﺗﻄﺮﻳﺰ زﺟﺎج ﻣﻌﺸﻖ ﻋﲆ اﻟﻨﻮاﻓﺬ ﻣﻦ ﻋﻬﺪ ﺳﻠﻴامن اﻟﻘﺎﻧﻮين )أرﺷﻴﻒ (FA

اﻟﺼﻮرة  ٣١أ .ﺗﻄﺮﻳﺰ زﺟﺎج ﻣﻌﺸﻖ ﻟﻨﺎﻓﺬة
ﻋﺜامﻧﻴﺔ ﻧﻘﺶ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻵﻳﺔ » :إن اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻨﺪ
اﻟﻠﻪ اﻹﺳﻼم « ﻣﻦ ﻋﻬﺪ ﺳﻠﻴامن اﻟﻘﺎﻧﻮين ﰲ
اﳌﺴﺠﺪ اﻷﻗﴡ )أرﺷﻴﻒ (FA
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قبة الصخرة في العهد العباسي :

اهتــم العباســيون بمســجد قبــة الصخــرة ،وقامـوا بترميمهــا عــدة مـرات ،وقــد أجريــت أهــم هــذه الترميمــات فــي
عهــد الخليفــة العباســي الثانــي أبــو جعفــر المنصــور ســنة  ٧٥٩ – ٧٥٨م ،بعــد أن تعــرض مــا بنــاه الوليــد بــن عبــد
الملــك لدمــار كبيــر إثــر زلـزال كبيــر ضــرب المنطقــة ســنة ٧٥٤م ،حيــث رفــع أبــو جعفــر المنصــور عــدد صحــون
المســجد إلــى  ١٥صح ًنــا بعــد أن كان مؤل ًفــا مــن  ٣صحــون ،وقــد رمــم المســجد فــي الخليفــة العباســي المهــدي
يضــا فــي عهــد الخليفــة العباســي
ســنة ٧٨٦م ،ثــم فــي عهــد الخليفــة المأمــون ســنة ٨٣١م ،هــذا وقــد رمــم أ ً
المقتــدر باللــه ســنة ٩١٣م ٣٠١ /هـــ مــن قبــل والدتــه حيــث صنعــت أبـواب خشــبية كبيــرة لمســجد قبــة الصخــرة.
قبة الصخرة في عهد الفاطميين :

اﻟﺼﻮرة  ٣٢أ-ب ،ﻗﺒﻮر ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻠﺒﻲ اﻟﻨﻘّﺎش ﻋﲆ اﻟﻴﻤني واﳌﻬﻨﺪس ﺑريام اﻟﺮﻗﻴﺐ ﻣﻦ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﺬي ﻗﺎم ﺑﺈﺻﻼح أﺳﻮار اﻟﻘﺪس ﺧﻼل ﻓﱰة اﻟﻘﺎﻧﻮين ،ﻻ ﺗﺰال ﺑﺎﻗﻴﺔ ﺑني
اﳌﻨﺎزل ﰲ اﳌﺪﻳﻨﺔ ) iYVأرﺷﻴﻒ(

أجريــت عمليــة صيانــة كبيــرة فــي عهــد الخليفــة الفاطمــي الظاهر بأمر الله أبو حســن بن الحكم ســنة  ١٠٣٣عقب
زلـز ٍال كبيــر تســبب بدمــار المســجد ،كمــا قــام الخليفة الفاطمــي أبو جعفر عبد الله ببعــض الإ صلاحات فيه.
قبة الصخرة في عهد الصليبيين :

احتــل الصليبيــون القــدس ســنة ١٠٩٩م ٤٩٢ /هـــ ،وقــد حول ـوا المســجد خــلال احتلالهــم للمدينــة إلــى
كنيســة ،وســموها »معبــد الــرب« ،وزينوهــا بعــض الصلبــان والأيقونــات ،وغط ـوا الحجــر المعلــق بالحديــد لمنــع
النــاس مــن اقتطــاع أجـزاء منــه ،وغــدت هــذه الكنيســة معســك ًرا لفرســان المعبــد ومقـ ًرا لإ جتماعاتهــم ،وبعــد تحريــر
القــدس مــن الصليبييــن علــى يــد صــلاح الديــن الأيوبــي ســنة ٥٨٣هـــ١١٨٧/م حولــه إلــى ســابق عهــده مســجدًا.
قبة الصخرة في عهد الأيوبيين :

اﻟﺼﻮرة  ٣٣أ-ب .ﻣﻨﻈﺮ ﻷﺣﺠﺎر ﻧﻘﺶ اﻟﻨﻤﺮ اﳌﺰدوج ﻣﻦ ﻓﱰة اﻟﺴﻠﻄﺎن اﳌﻤﻠﻮيك ﺑﻴﱪس ،واﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻮﺿﻮﻋﺔ ﻋﲆ اﻟﺤﺎﺋﻂ ﺑﻴﻨام ﺗﻢ ﺗﺮﻣﻴﻢ اﻟﺒﻮاﺑﺔ اﳌﻌﺮوﻓﺔ ﺑﺎﺳﻢ
ﺑﺎب اﻷﺳﺪ ) (Lions Gateواﻟﺠﺪران ﺧﻼل أﻋامل إﻋﺎدة اﻹﻋامر اﻟﻜﱪى ﰲ اﻟﻘﺪس ﰲ ﻋﻬﺪ ﺳﻠﻴامن اﻟﻘﺎﻧﻮين )أرﺷﻴﻒ (iYV

بعــد تحريــر صــلاح الديــن الأيوبــي للقــدس ،قــام بعمليــة إصلاحــات شــاملة فــي مســجد قبــة الصخــرة،
وأزال المعالــم الصليبيــة عــن المســجد ،وزينــه بزخــارف إســلامية ،كمــا أجــرى تعديــلات فــي الجــدران
الداخليــة للمســجد ،فزينــوه بزخــارف مطليــة بالذهــب.
قبة الصخرة في عهد المماليك:

أولــى المماليــك أهميــة كبيــرة لمســجد قبــة الصخــرة ،حيــث قامـوا بإصلاحــات كثيــرة فيــه ،ففــي عهــد الظاهــر
بيبــرس إصلاحــات شــاملة لمســجد قبــة الصخــرة ،كمــا زخــرف خارجــه بزخــارف قيمــة ســنة  ٦٥٩هـــ ١٢٦٤/م ،وفي
عهــد الملــك العــادل المنصــوري  ٦٩٤هـــ ١٢٩٤ /م أجريــت إصلاحــات ثانيــة فــي المســجد ،وتتالــت الإ صلاحــات
يضــا فــي عهــد الســلطان محمــد بــن قــلاوون ،والأميــر محمــد بــن ســيف الديــن الظاهــري.
وعمليــات الترميــم أ ً
قبة الصخرة في عهد العثمانيين :

ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﺨﻄﺎط ﻣﺤﻤﺪ ﺷــﻔﻴﻖ ﺑﻚ ﰲ واﺟﻬﺔ ﺑﺪاﻳﺔ
وﻧﻬﺎﻳﺔ ﺳﻮرة ﻳﺲ

اﻟﺼﻮرة  ٣٤أ .ﺑﺄﻣﺮ ﻣﻦ اﻟﺴــﻠﻄﺎن ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ) ،(١٨٧٥-١٨٧٣ﻏﻄﻴﺖ اﻟﺒﻼﻃﺎت اﳌﺰﻳﻨﺔ ﺑﻨﻘﺶ ﺳــﻮرة
ﻳــﺲ ﻋــﲆ مثــﺎين واﺟﻬﺎت ﻟﻘﺒﺔ اﻟﺼﺨﺮة )اﻟﺠﺰء اﻟﻌﻠﻮي ﻣﻦ اﻟﻮاﺟﻬــﺔ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺗﻘﻊ ﺑﺪاﻳﺔ
وﻧﻬﺎﻳﺔ ﺳﻮرة ﻳﺎﺳني(

اﻟﺼﻮرة  ٣٤ج .ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺶ اﳌﻮﺟﻮد ﻋﲆ اﻟﻮاﺟﻬﺔ اﳌﻮاﺟﻬﺔ ﻟﻠﻘﺒﻠﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺗﺒﺪأ وﺗﻨﺘﻬﻲ ﺳــﻮرة ﻳﺲ ،ﺧﻄﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺷــﻔﻴﻖ ﺑﻚ )ت  (١٨٨٠ﻟﻴﺴــﺘﺪﻳﺮ ﺑﺠﻮﻟﺔ ﰲ
اﻟﻮاﺟﻬﺎت اﻟﺜامﻧﻴﺔ ﻟﻘﺒﺔ اﻟﺼﺨﺮة ﺑﺄﻣﺮ ﻣﻦ اﻟﺴــﻠﻄﺎن ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ )اﻟﺼﻮرة  ٣٤أ -أرﺷــﻴﻒ (c FA

اﻟﻘﺪس

المدينة التي تتوق إلى السلام

٣١٢

أولــى الســلاطين العثمانييــن أهميــة كبيــرة لمســجد قبــة الصخــرة ،حيــث اســتبدل زخــارف المســجد
بزخــارف أخــرى اســتقدمها بشــكل خــاص مــن إســطنبول ســنة  ٩٦٩ – ٩٥٥هـــ ١٥٦١ – ١٥٤٨ /م ،كمــا
رمــم بنــاء المســجد ترمي ًمــا عا ًمــا ،وفتــح للمســجد نوافــذ جديــدة ،ول ّبــس أبوابــه بزخــارف نحاســية ،وفــي
عهــد الســلطان عبــد المجيــد الثانــي أجريــت ترميمــات شــاملة فــي مســجد قبــة الصخــرة ،وفــي ســنة ١٢٧٠هـــ
١٨٥٣/م أعــاد للمســجد جمالــه القديــم ،وفــي ســنة ١٢٩١هـــ١٨٧٤/م أمــر الســلطان عبــد العزيــز بوضــع ثريــا
كبيــرة بيــن البــاب فــي جهــة القبلــة والمنبــر ،وفــي عــام ١٨٦٤-١٨٦٣م أمــر بكتابــة ســورة ياســين علــى الجــدار
الخارجــي للمســجد.

٣١٣

اﻟﻘﺪس

المدينة التي تتوق إلى السلام

قبة الصخرة في عهد الهاشميين:

قــام الهاشــميون )الأســرة الحاكمــة للدولــة الأردنيــة حاليــا( بأعمــال فــي أوقــات مختلفــة
لإ عــادة بنــاء قبــة الصخــرة ،منــذ أن تول ـوا إدارة المســجد الأقصــى وحمايتــه .أمــر الملــك
عبــد اللــه الأول بإصــلاح القبــة بشــكل شــامل فــي حوالــي عــام  ١٣٤٢هـــ  ١٩٢٤ /م .و
وتــلا هــذه الإ صلاحــات مــا تــم فــي عهــد الملــك عبــد الملــك حســين بــن طــلال مــن أعمــال
صيانــة وترميــم ،وتــم تغطيــة القبــة بطــلاء مــن الألمنيــوم ذهبــي اللــون .تــم تركيــب الك ـرات
الرخاميــة علــى الجــدران الداخليــة .تــم الانتهــاء مــن إصــلاح البــلاط الخارجــي فــي الســنة
 ١٩٥٣/ ١٣٧٢م

بــدأ نشــاط تنمــوي طويــل يعــرف بالمرحلــة الثالثــة والــذي اســتمر مــن عــام / ١٣٨٩
شــهر  ١٩٦٩حتــى  / ١٤١٥شــهر  .١٩٩٤خــلال هــذه الأعمــال ،تــم تجديــد قبــة قبــة
الصخــرة بطــلاء جديــد آخــر مصنــوع مــن النحــاس الممــزوج بالزنــك ،وغطــى بــورق ذهــب
عيــار  .٢٤تــم الحفــاظ علــى الزخــارف بالداخــل .بســبب المــواد الخشــبية فــي القبــة،
تــم تركيــب نظــام حمايــة و إطفــاء .واليــوم ،يواصــل الهاشــميون )بدعــم مــن دول إســلامية
أخــرى( تنفيــذ أعمــال الصيانــة والإ صــلاح للمســجد الأقصــى وقبــة الصخــرة ٢٧مــن خــلال
٢٨
الوقــف الإ ســلامي فــي القــدس.
نقوش فسيفساء على الجدران الداخلية لقبة الصخرة وقرائتها بالعربية

اﻟﺼﻮرة  ٣٥ب .ﻛﺘﺎﺑﺎت ﻓﺴﻴﻔﺴــﺎء ﻟﻘﺒــﺔ اﻟﺼﺨﺮة )اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ(

٢٩

اﻟﺼﻮرة  ٣٥ج .ﻛﺘﺎﺑﺎت ﻓﺴﻴﻔﺴــﺎء ﻟﻘﺒــﺔ اﻟﺼﺨﺮة )اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ(

اﻟﺼــﻮرة  ٣٥أ .ﻛﺘﺎﺑﺎت ﻓﺴﻴﻔﺴــﺎء ﻟﻘﺒﺔ اﻟﺼﺨﺮة )اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷوﱃ(

اﻟﻘﺪس

المدينة التي تتوق إلى السلام

 ٢٧في  ٢٧هـ  ٢٠١٢/١٤٣٣ /م وبالتعاون مع لجنة إعمار المسجد الأقصى ووكالة التعاون والتنسيق التركية )تيكا( ،تم تنفيذ إعادة طلاء هلال قبة
الصخرة بالذهب من جديد) .باسيا.(١٢ ،
 ٢٨باسيا١٥ ،
 ٢٩تم نسخ نصوص النقوش الموجودة )قياسا على الأسلوب الكوفي القديم( على الجزء الداخلي والخارجي للمثمن داخل قبة الصخرة ،والمنقوشة
بفسيفساء )ذهبية اللون( من عهد عبدالملك ،من قبل مؤرخ الفن د .كريستل كيسلر ) وهو الذي ساعد في تحديث كريسويل  EMAلعام .(١٩٦٩
) وضع د .كيسلر ،رموز  W، E، S، Nللواجهات مع نقوش وهوامش في النصوص ،مع تفسيرات للتعليقات )وبعض الاختلافات( في منشورات مثل
. (١٩٢٧ ،Max v. Berchmen، Corpus Inscriptonum Arabicorum، Jarusalem II، Haram، MIFAO، XLIV

٣١٤

اﻟﺼﻮرة  ٣٥د .ﻛﺘﺎﺑﺎت ﻓﺴﻴﻔﺴــﺎء ﻟﻘﺒــﺔ اﻟﺼﺨﺮة )اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ(

٣١٥

اﻟﻘﺪس

المدينة التي تتوق إلى السلام

رﺳــﻢ ﺗﺨﻄﻴﻄﻲ ﻳﻮﺿﺢ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﻨﻘﻮش اﻟﻔﺴﻴﻔﺴــﺎﺋﻴﺔ ﰲ ﻗﺒﺔ اﻟﺼﺨﺮة ﻣﻦ إﻋﺪاد
ﻣﺎرﻛﻮس ﻣﻴﻠﺮاﻳﺖ

اﻟﺼﻮرة  ٣٥ﻫـ .رﺳــﻢ ﺗﺨﻄﻴﻄﻲ ﻳﻮﺿﺢ اﳌﺴــﺎﺣﺎت اﳌﻜﺘﻮﺑﺔ ﻋﲆ اﻟﺪواﺋﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ
٣٠
واﻟﺨﺎرﺟﻴــﺔ ﻟﻘﺒــﺔ اﻟﺼﺨﺮة وﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻜﺘﻮب ﻫﻨﺎك

مفتاح النقوش الكتابات على الواجهات العلوية للدائرة الخارجية:
الجنوب )القبلة( :البسملة  +كلمة الشهادة  +سورة الإ خلاص ،الجنوب الغربي :الآية  ٥٦من سورة الأحزاب.
غربا :بسملة  +كلمة الشهادة ،الشمال الغربي :بسملة +كلمة الشهادة  +الآية  ١١١من سورة الإ سراء،
الشمال :صلوات  +صلوات + .كلمة الشهادة ،الشمال الشرقي  :الآية ١من سورة التغابن +الآية ٢من سورة الملك  +الصلاة.
شرقًا :البسملة  +كلمة الشهادة ،الجنوب الشرقي :صلوات  +الآية  ٢من سورة الفاتحة.
مفتاح النقوش الكتابات على الواجهات العلوية للدائرة الداخلية:
الجنــوب )القبلــة( :البســملة  +كلمــة الشــهادة  +الآيــة  ١مــن ســورة التغابــن +الآيــة  ٢مــن ســورة الحديــد ،الجنــوب
الشــرقي :الآيــة  ٥٦مــن ســورة الأحـزاب.
شرقًا :لا يوجد نص ،الجنوب الشمالي :الآيتان  ١٧٢-١٧١من سورة النساء.
الشمال :الآية  ١٩من سورة مريم ،الشمال الغربي  :الآيات  ٣٦-٣٤من سورة مريم.
غربا :لا يوجد نص ،الجنوب الغربي  +:الآيتان  ١٩-١٨من سورة آل عمران.
المعالم المهمة حول بيت المقدس :
 -١مهد عيسى عليه السلام :
وهــو عبــارة عــن قبــة صغيــرة ،بنــي فــي عهــد الســلطان عبــد الحميــد الثانــي ســنة  ١٣١٦هـــ ،يقــع جنــوب شــرق
المســجد المروانــي ،تقــوم القبــة علــى أربعــة أعمــدة ،وتحــت هــذه القبــة حــوض حجــري ،وأمــام المهــد محــراب
حجــري .أُطلــق علــى هــذا المــكان اســم »مهــد المســيح عيســى » بســبب البركــة الحجريــة التــي تــم وضعهــا هنــا فــي
عهــد الفاطمييــن أو العباســيين وف ًقــا لل ـرأي الراجــح .ورغــم ذلــك أدلــى رجــال الديــن البــارزون فــي الكنيســة المســيحية
بالقــدس بتصريــح حــول هــذا المهــد مخال ًفــا للشــائعات ،وأعلنـوا عــدم وجــود قطعــة أثريــة أو مــكان مخصــص لهــم فــي
حــرم المســجد الأقصــى.
 ٣٠هناك شرح جزئي لمحتويات النقوش:
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ﺻﻮرة  ٣٥ح ،ﻣﺴــﺠﺪ اﻟﱪاق )أرﺷﻴﻒ (IYV

ﺻﻮرة  ٣٥ز ،ﻣﺤﺮاب اﻟﱪاق )أرﺷﻴﻒ (iYC

اﻟﺼــﻮرة  ٣٥ﻫـــ .رﺳــﻢ ﺗﺨﻄﻴﻄﻲ ﻳﻮﺿﺢ اﳌﺴــﺎﺣﺎت اﳌﻜﺘﻮﺑﺔ ﻋﲆ اﻟﺪواﺋﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﺨﺎرﺟﻴــﺔ ﻟﻘﺒﺔ اﻟﺼﺨﺮة وﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻜﺘﻮب ﻫﻨﺎك

٣٠
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 -٢مسجد البراق )العصر الأموي  /العصر المملوكي(:

يقــع المســجد ب ـ ٕازاء حائــط المبكــى ،وداخــل الــرواق الغربــي للمســجد الأقصــى ،فــي موقــع يمتــد إلــى الشــمال مــن
بــاب المغاربــة ،والمســجد عبــارة عــن مبنــى كبيــر أســطواني مقبــب يمكــن الوصــول إليــه بواســطة ســلم .واطلــق هــذا الإ ســم
علــى المســجد للإ عتقــاد الســائد لــدى المســلمين بـأن النبــي محمــد )صلــى اللــه عليــه وســلم( ربــط البـراق بحلقــة علــى
جــدار هــذا المســجد ليلــة الإ س ـراء المع ـراج .بنــي هــذا المســجد الــذي وصــل إلــى اليــوم كمــا بــدأ فــي عهــد المماليــك
بيــن عامــي  ٧٣٧ -٧٠٧هـــ ١٣٣٦-١٣٠٧ /م .يقــع مســجد الب ـراق ملاص ًقــا بج ـوار المســجد الأقصــى القديــم ومســجد
مــروان وبــاب المغاربــة .تقــع بوابــة المدخــل الرئيســية داخــل حائــط ب ـراق )حائــط المبكــى( وهــي مغلقــة الآن .للمســجد
بــاب آخــر يفتــح علــى الأديــرة الغربيــة المطلــة علــى المســاحات المفتوحــة للحــرم وهــو مفتــوح لمــن يرغــب فــي الصــلاة.
 -٣مســجد المغاربــة )العصــر الأيوبــي(  :يقــع فــي الشــطر الجنوبــي الغربــي مــن الأقصــى بجـوار بــاب المغاربــة .هــذا
يضــا تحــت أي شــروط قــام الواقــف
مســجد قديــم كان يســتخدمه المالكيــون ومؤسســه مجهــول ومــن غيــر المعــروف أ ً
بوقفــه .بنــي المســجد بيــن القرنيــن الســادس والســابع الهجــري  ١٣-١٢ /الميــلادي مــن قبــل الأيوبييــن ،يتــم اســتخدام
المســجد اليــوم ،كجــزء مــن المتحــف الإ ســلامي ،حيــث تــم العثــور علــى أجمــل الأمثلــة مــن القطــع الأثريــة مــن فت ـرات
مختلفــة مــن التاريــخ الإ ســلامي.
 -٤بقايا قصور الأمويين في الجنوب:

اﻟﺼــﻮرة  ٣٦ج .أﻃــﻼل اﻟﻘــﴫ اﻷﻣــﻮي ﰲ اﻟﺠﻨﻮب  /أﻣﺎم اﳌﺴــﺠﺪ اﻷﻗﴡ واﳌﻜﺎن اﻟــﺬي ﺣﻔﺮت ﻓﻴﻪ إﴎاﺋﻴﻞ ﺗﺤﺖ اﳌﺴــﺠﺪ
اﻷﻗﴡ )أرﺷﻴﻒ (IYV

» ...تــم الكشــف عــن بقايــا ســتة مبـ ٍ
ـان مختلفــة فــي حــرم القــدس الشــريف ،أســفل الواجهــة الجنوبيــة الغربيــة لمبنــى
المســجد الأقصــى )الصــورة  ١٩أ-د( ،أثنــاء الحفريــات التــي أجرتهــا جمعيــة الاستكشــاف الإ ســرائيلية ومعهــد الآثــار
بالجامعــة العبريــة بيــن  .١٩٧٠-١٩٦٨مــن المفتــرض أن أحــد هــذه المبانــي ،رقــم  ،٢كان قصــر الحاكــم )الســلطان،
الخليفــة ،إلــخ( بســبب أبعــاده وخصائصــه الأخــرى .بالإ ضافــة إلــى ذلــك ،فـإن الأســباب مثــل مدخــل المســجد الأقصــى
مــن الممــر العلــوي لهــذا المبنــى مــع الــدرج تشــير إلــى أن مجموعــة المبانــي فــي الجــزء الســفلي كانــت مخططــة وبنيــت
مرتبطــة بالمســجد الأقصــى وســاحات الأقصــى فــي الجــزء العلــوي.
ﺻــﻮرة  .٣٨ﻧﻘﺶ ﻻ إﻟــﻪ إﻻ اﻟﻠﻪ ،إﺑﺮاﻫﻴﻢ
ﺧﻠﻴــﻞ اﻟﻠــﻪ ﻋﲆ ﺑــﺎب اﻟﺨﻠﻴﻞ ﰲ اﻟﻘﺪس )ﻋﱪ
أﻟﺒري ﺗﺎن(

اﻟﺼــﻮرة  ٣٧ب .ﺑﺮج اﻟﺴــﺎﻋﺔ اﻟﻌﺜامين اﻟﺬي
ﻇــﻞ ﻗﺎ مئًــﺎ ﻣﻦ ﻋﺎم  ١٩٠٨إﱃ ﻋﺎم  ١٩٢٢ﰲ
ﺳــﺎﺣﺔ اﻟﺨﻠﻴــﻞ ﺑﺎﻟﻘﺪس )اﻟﺼﻮرة  ٣٧أ،
: https: // en.wikipedia.org/w iki/ب
)اﻟﻮﻳﺐ( Jaffa _ Gate

اﻟﺼــﻮرة  ٣٧أ .ﻣﻨﻈــﺮ داﺧﲇ ﻟﺒﻮاﺑــﺔ اﻟﺨﻠﻴﻞ ﰲ
اﻟﻘــﺪس ،أواﺋﻞ ﻋﺎم ) ١٩٠٠اﻟﻮﻳﺐ(

 -٥باب الخليل٣:

اﻟﺼﻮرة  ٣٦ب .أﻃﻼل اﻟﻘﴫ اﻷﻣﻮي ﺟﻨﻮب اﳌﺴــﺠﺪ اﻷﻗﴡ )أرﺷــﻴﻒ (iYV
 ٣٠هناك شرح جزئي لمحتويات النقوش:
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٣١٨

اﻟﺼــﻮرة  ٣٦أ .أﻃﻼل اﻟﻘﴫ اﻷﻣﻮي -
ﺟﻨﻮب اﳌﺴــﺠﺪ اﻷﻗﴡ )أرﺷﻴﻒ (iYV

خصوصيــة هــذا البــاب هــو وجــود نقــش )لا إلــه إلا اللــه إبراهيــم خليــل اللــه( علــى الحائــط داخــل البــاب ،يعتقــد أنــه
مــن الفتــرة التــي قــام فيهــا ســليمان القانونــي بترميــم أسـوار المدينــة .وثمــة أمــر آخــر فيمــا يخــص هــذا البــاب ألا وهــو وجــود
متاجــر للمســلمين والنصــارى واليهــود فــي هــذا الحــي الــذي فيــه البــاب ومزاولتهــم لأعمالهــم بكامــل الحريــة وبأمــن وســلام
طيلــة العهــد العثمانــي ،وكأنــه أصبــح رمـ ًزا لإ مكانيــة تعايــش الأديــان بســلام .لهــذا الســبب ،بعــد عــام  ١٩٠٠تــم بنــاء أبـراج
يضــا شــيدها عبــد الحميــد فــي
للســاعات ،فــي العديــد مــن المقاطعــات العثمانيــة ،فــي الجــزء الأكثــر أهميــة مــن المدينــة أ ً
الســاحة داخــل بــاب الخليــل فــي القــدس .ومــع ذلــك ،انتقلــت إدارة المدينــة إلــى إنجلتـرا اعتبــا ًرا مــن عــام  ١٩١٧وادعــى
البريطانيــون أنهــا لا تتناســب مــع النســيج التاريخــي للمربــع و ُهــدم بــرج الســاعة فــي عــام ) ١٩٢٢انظــر الصــورة  ٣٧ب(.
http://www.ayvakti.net/ayvakti-gezi/item/talarn-konutuu-ehir-kudues.
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ﺻﻮرة  ٣٨ج -ﻣﻦ داﺧﻞ اﳌﺴــﺠﺪ اﳌﺮواين ،اﻟﺪرج اﳌﺆدي إﱃ اﻟﻐﺮﻓﺔ اﻟﺘﻲ
ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﺘﺰل ﻓﻴﻬﺎ ﺳــﻴﺪﺗﻨﺎ ﻣﺮﻳﻢ )أرﺷــﻴﻒ (iYV

ﺻﻮرة  ٣٨ب -داﺧﻞ اﳌﺴــﺠﺪ اﳌﺮواين )أرﺷﻴﻒ (MT

 -٨مقبــرة مأمــن اللــه  :تــم اســتخدام مقبــرة مأمــن اللــه الإ ســلامية التاريخيــة كمقبــرة مــن قبــل المســلمين
الذيــن اســتقروا فــي المدينــة منــذ الفتــح الإ ســلامي للقــدس ،و إن انقطــع الدفــن فيهــا فــي فتــرة الحــروب
الصليبيــة ،لكــن عــاد الدفــن فيهــا مــع تحريــر صــلاح الديــن الأيوبــي للقــدس مــن الصليبييــن ســنة ١١٨٧م،
حيــث دفــن فيهــا الشــهداء الذيــن ســقطوا أثنــاء التحريــر ،وقــد اســتخدمت المقبــرة بصــورة كثيفــة فــي العهــد
المملوكــي ،وتقــع هــذه المقبــرة فــي يومنــا هــذا ضمــن الحديقــة الكبيــرة أمــام بــاب يافــا فــي القــدس القديمــة،
تحتــوي المقبــرة علــى أضرحــة للمتصوفــة والعلمــاء والصحابــة )الصــورة  ٤١أ-ج( .وقــد تعرضــت للإ حتــلال
الإ سـرائيلي بعــد حــرب عــام  .١٩٤٨وفــي الســنوات التاليــة للاحتــلال تــم إنشــاء متحــف التســامح فــي هــذه
المنطقــة بجهــود ســيمون روزينتيــل ،وتــم تحويــل جــزء مــن المقبــرة إلــى ســاحة فنــاء ،وموقــف ســيارات ،ومــا
٣٢
إلــى ذلــك مــن أعمــال متحــف وتــم غصبهــا.

 -٦اسطبلات سليمان )المسجد المرواني(:
يتــم الوصــول إلــى هــذا المــكان ،الــذي ســمي فيمــا بعــد بالمســجد المروانــي ،عــن طريــق الســلالم المؤديــة إلــى الطابــق الســفلي
فــي الجــزء الأمامــي )الجانــب الشــمالي( مــن المســجد الأقصــى )انظــر الصــورة رقــم  ،١٩مخطــط المســجد الأقصــى الحالــي
وملحقاتــه(  .يقــع تحــت ســاحات المســجد الأقصــى الجنوبيــة الشــرقية ويتحــد حائطــاه الجنوبــي والشــرقي مــع حائطــي المســجد
الأقصــى المبارك.هــذا المســجد عبــارة عــن مبنــى مكــون مــن  ١٦صح ًنــا يغطــي مســاحة تزيــد عــن  ٤٫٥فــدان .وهــي أكبــر الأماكــن
المغطــاة فــي حــرم المســجد الأقصــى .يتســع المــكان بهــذا الحجــم الكبيــر بمــا يكفــي لســتة آلاف مصــل فــي نفــس الوقــت .ويمكــن
الوصــول إلــى المســجد المروانــي علــى الجانــب الشــمالي الشــرقي مــن مســجد القبلــة بالمــرور عبــر بوابتيــن كبيرتيــن ودرج حجــري
كبيــر .ويوجــد بضعــة محاريــب صغيــرة فــي الأماكــن مثــل الممــر المــؤدي إلــى المســجد وغيــره مــن المناطــق )الصــورة  ١٨أ-ب(.
كنيســا يهود ًيــا.
فــي الآونــة الأخيــرة بــدأت مجموعــة مــن الجاليــة اليهوديــة المتطرفــة فــي اســتخدام جــزء مــن هــذه المنطقــة ً

اﻟﺼــﻮرة  ٤٠أ ،ب .ﺧﺮاﺋــﻂ ﺗﻮﺿــﺢ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻘﱪة ﻣﺄﻣﻦ اﻟﻠﻪ ﺧﺎرج ﺑﺎب ﻳﺎﻓﺎ أﺣﺪ أﺳــﻮار اﻟﻘﺪس اﻟﻘﺪميﺔ

 -٧المقابــر الإ ســلامية شــرقي بيــت المقــدس  :وهــي إحــدى أشــهر المقابــر الإ ســلامية مــذ فتــح الإ ســلامي لمدينــة القــدس ،وتقــع
تحديـدًا عنــد جــزء مــن منطقــة بيــت المقــدس الممتــدة مــن الشــمال إلــى الجنــوب علــى الجانــب الســفلي مــن الجــدار الشــرقي المواجــه
لجبــل الزيتــون .وخــلال الفتــرة العثمانيــة فــدن فيهــا غال ًبــا أعيــان المؤسســات الوقفيــة مثــل المدرســة والتكايــا )صــورة  ٣٩أ-ب(.

اﻟﺼﻮرة  ٤١ب .ﴐﻳﺢ اﻟﺸﻴﺦ اﻟﻜﺒيك ﺷﻴﺦ اﻟﺰاوﻳﺔ اﻟﻜﺒﻜﻴﺔ ﰲ
ﻣﻘﱪة ﻣﺄﻣﻦ اﻟﻠﻪ

اﻟﺼﻮرة  ٣٩ب .اﳌﻘﱪة اﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ ﻋﻨﺪ أﺳــﻔﻞ اﻟﺴــﻮر اﻟﴩﻗﻲ ﻟﻠﺒﻴﺖ اﳌﻘﺪس
)أرﺷﻴﻒ (iYV

اﻟﺼﻮرة  ٣٩أ .ﻣﻨﻈﺮ ﳌﻘﱪة اﳌﺴــﻠﻤني ﰲ اﻟﺠﺰء اﻟﺴــﻔﲇ ﻣﻦ اﻟﺠﺪار اﻟﴩﻗﻲ
ﻟﺴــﺎﺣﺔ ﺑﻴﺖ اﳌﻘﺪس ﻣﻦ ﺟﺒﻞ اﻟﺰﻳﺘﻮن )أرﺷــﻴﻒ (iYV

اﻟﺼﻮرة  ٤١أ .ﻗﺴﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻮر اﳌﺴﻠﻤني ﻣﻊ ﺷﻮاﻫﺪ اﻟﻘﺒﻮر
اﳌﻜﺴﻮرة ﰲ ﻣﻘﱪة ﻣﺄﻣﻦ اﻟﻠﻬﺒﺎب ﻳﺎﻓﺎ أﺣﺪ أﺳﻮار اﻟﻘﺪس اﻟﻘﺪميﺔ

اﻟﺼﻮرة  ٤١ج .أﺣﺪ ﺷﻮاﻫﺪ اﻟﻘﺒﻮر اﳌﺪﻣﺮة ﰲ ﻣﻘﱪة ﻣﺄﻣﻦ اﻟﻠﻪ
)اﻟﺼﻮر ٤١-٤٠
32
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اﻟﻘﺪس

المدينة التي تتوق إلى السلام

٣٢٠

٣٢١

اﻟﻘﺪس

المدينة التي تتوق إلى السلام

د .اﻟﻘﺒﺎب
 -١قبــة الصخــرة ) : (Dome of the Rockأقيمــت علــى الصخــرة المعلقــة .يطلــق الأوروبيــون
علــى هــذه القبــة ) (Dome of the Rockوهــي ترجمــة معناهــا باللغــة الإ نجيلزيــة.

 -٣قبة السلسلة )بيت المال(:

علــى الرغــم مــن أنــه ُيزعــم أنــه أول نمــوذج لقبــة الصخــرة وف ًقــا لبعــض المؤرخيــن أو ُيعــرف باســم قبــة
سلســلة الأنبيــاء مــن قبــل النــاس ،إلا أن الحقيقــة هــي أن هــذه القبــة بنيــت مــن قبــل الخليفــة الأمــوي عبــد
الملــك بــن مــروان ســنة  ٧٢هـــ ٦٨٦ /م بصفتهــا بي ًتــا للمــال لحفــظ الأمـوال التــي تنفــق لبنــاء مســجد قبــة
الصخــرة .وتقــع القبــة شــرق قبــة الصخــرة ،وقــد تمــت زخرفتهــا بزخــارف عثمانيــة بفرمــان مــن الســلطان
ســليمان القانونــي ســنة ٩٦٩هـــ ١٥٦١ /م ،و إبــان الاحتــلال الصليبــي اتخذوهــا كنيســة وســموها بكنيســة
العزيــز جيمــس ،لكــن أعادهــا صــلاح الديــن الأيوبــي إلــى ســابق عهدهــا بعــد تحريــر بيــت المقــدس مــن
٣٣
الصليبييــن عــام  ١١٨٧م.

اﻟﺼﻮرة  ٤١د :ﻗﺒﺔ اﻟﺼﺨﺮة )أرﺷــﻴﻒ (iYV

 -٢قبــة الأرواح  :تقــع شــمال قبــة الصخــرة ،تعــود تشــييدها إلــى القــرن العاشــر الهجــري ،ربمــا أطلــق
عليهــا هــذه التســمية لقربهــا مــن مغــارة بج ـوار قبــة الصخــرة المعروفــة بمغــارة الأرواح ،تقــوم القبــة علــى
ثمانيــة أق ـواس مســتند ٍة علــى ثمانيــة أعمــدة اســطوانية.

اﻟﺼﻮرة  ٤٢أ-ب .ﻗﺒﺔ اﻷرواح )أرﺷــﻴﻒ (iYV

اﻟﻘﺪس

المدينة التي تتوق إلى السلام

 ٣٣تم ترميم قبة السلسلة على نطاق واسع وتجديد بلاطها الذي يزين القبة من الداخل والخارج ببلاط صنع في تركيا-إزنيق وله نفس خصائص بلاطها الأصلي ،من قبل »لجنة
إعادة إعمار المسجد الأقصى« و »وكالة التعاون والتنسيق التركية )تيكا( » ،عام  ١٤٣٣هـ  ٢٠١٢/م )باسيا(١٢ ،

٣٢٢

٣٢٣

اﻟﻘﺪس

المدينة التي تتوق إلى السلام

 -٤قبــة موســى  :علــم مــن الكتابــات الموجــودة عليهــا تشــييدها مــن قبــل صــلاح الديــن الأيوبــي
للعلمــاء الكبــار ســنة ٦٤٧هـــ١٢٥٠ -١٢٤٩ /م لأداء عباداتهــم ،وقــد خططــت علــى شــكل مربــع ،وتتكــون
مــن عــدة محاريــب ،ومدخلهــا فــي الجهــة الشــمالية.

 -٦قبة سيدنا سليمان عليه السلام :

تقــع فــي ســاحة بيــت المقــدس قــرب بــاب الملــك فيصــل ،وهــي مثمــن الأضــلاع ،يعــزو بعــض المؤرخين
بنائهــا إلــى العهــد الأمــوي ،غيــر أن طـراز بنائهــا لا يشــير إلــى ذلــك ،بــل هــو أقــرب إلــى العهــد المملوكــي.

اﻟﺼﻮرة  :٤٤ﻗﺒﺔ ﻣﻮﳻ )أرﺷــﻴﻒ (iYV

 -٥قبــة الخضــر :وهــي قبــة صغيــرة ،يعــود تشــييدها إلــى القــرن العاشــر الهجــري /الســادس عشــر
الميــلادي ،تســتند القبــة علــى أقــواس تقــوم علــى ســتة أعمــدة اســطوانية ،القبــة دائريــة مــن الداخــل
وسداســية مــن الخــارج .وتحــت القبــة توجــد أحجــار حمـراء علــى شــكل محـراب يوضــح القبلــة .ويعتقــد
أنــه المــكان الــذي صلــى فيــه ســيدنا موســى مــع الخضــر عليهمــا الســلام ،كمــا جــاء فــي الأيــة ٨٢ -٦٥
مــن ســورة الكهــف.
اﻟﺼﻮرة  :٤٧ﻗﺒﺔ ﻳﻮﺳــﻒ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم
)أرﺷﻴﻒ (FA

اﻟﺼﻮرة  :٤٦ﻗﺒﺔ ﺳــﻠﻴامن ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم
)أرﺷﻴﻒ (iYV

 -٧قبــة يوســف  :تقــع القبــة بيــن مدرســة النحوييــن وجنــوب قبــة الصخــرة خلــف منبــر برهــان الديــن،
بنيــت فــي عهــد صــلاح الديــن الأيوبــي ســنة ٥٨٧هـــ ١١٩١ /م ،وجــددت فــي عهــد الســلطان العثمانــي
مصطفــى الرابــع ســنة ١٠٩٢هـــ١٦٨١ /م ،هنــاك روايتــان لهــذه التســمية الأولــى  :نســبة إلــى يوســف عليــه
الســلام ،والثانيــة نســبة إلــى يوســف بــن أيــوب الملقــب بصــلاح الديــن الأيوبــي محــرر بيــت المقــدس،
والروايــة الثانيــة هــي أقــرب إلــى الصــواب .الجهــة الجنوبيــة للقبــة مغلقــة بجــدار ،وجهاتهــا الأخــرى
مفتوحــة .وهــي موضوعــة وســط الجــدار الجنوبــي لســاحة قبــة الصخــرة .تســتند القبــة مــن الجهــة الأماميــة
علــى عموديــن عليهــا كتابتــان؛ أولــى هاتيــن الكتابتيــن  :كتبــت بالعربيــة وأن القبــة بناهــا صــلاح الديــن
الأيوبــي ،والكتابــة الثانيــة كتبــت باللغــة التركيــة وتقــول أنهــا جــددت مــن قبــل علــي بــن يوســف آغــا.

اﻟﺼﻮرة  :٤٥ﻗﺒﺔ اﻟﺨﴬ )أرﺷــﻴﻒ (iYV

اﻟﻘﺪس

المدينة التي تتوق إلى السلام

٣٢٤

يتكــون هــذا المبنــى مــن قبــة وبنــاء مربــع طولــه مت ـران ،وهــو مفتــوح مــن جميــع الجهــات باســتثناء
الواجهــة الجنوبيــة ،وهنــاك قبــة أخــرى بهــذا الاســم فــي العقبــة.

٣٢٥

اﻟﻘﺪس

المدينة التي تتوق إلى السلام

 -٤قبــة موســى  :علــم مــن الكتابــات الموجــودة عليهــا تشــييدها مــن قبــل صــلاح الديــن الأيوبــي
للعلمــاء الكبــار ســنة ٦٤٧هـــ١٢٥٠ -١٢٤٩ /م لأداء عباداتهــم ،وقــد خططــت علــى شــكل مربــع ،وتتكــون
مــن عــدة محاريــب ،ومدخلهــا فــي الجهــة الشــمالية.

اﻟﺼﻮرة  ٤٨أ-ب  :ﻗﺒﺔ اﳌﻌﺮاج )أرﺷــﻴﻒ (iYV

 -٩قبة النبي  /محراب النبي وقبته :

اﻟﻘﺪس

المدينة التي تتوق إلى السلام

 -١٠قبة يوسف آغا :

تقــع جنــوب غربــي ســاحة بيــت المقــدس ،بيــن المتحــف الإ ســلامي والمســجد الأقصــى،
وتشــير الكتابــة الموجــودة علــى القبــة بنائهــا مــن قبــل والــي القــدس يوســف آغــا فــي عهــد الســلطان
العثمانــي مصطفــى الرابــع ســنة ١٠٩٢هـــ١٦٨١/م .يســتخدم هــذا المبنــى اليــوم كمكتــب إعلامــي
لــزوار المســجد الأقصــى ..بنــاه يوســف آغــا محافــظ القــدس فــي عهــد الســلطان محمــود الثانــي
عــام  ١٠٩٢هـــ  ١٦٨١ /م.

اﻟﺼﻮرة  ٥٠أ  :ﻗﺒﺔ ﻳﻮﺳــﻒ آﻏﺎ )أرﺷــﻴﻒ (iYV

 -١١قبة المحمدية  /قبة الزاوية الخليلية )العهد العثماني(:

وهــي قبــة صغيــرة قــرب قبــة المع ـراج ،وشــمال غربــي قبــة الصخــرة ،بنيــت للإ شــارة إلــى المــكان
الــذي أ ّم فيــه النبــي بالأنبيــاء والملائكــة ليلــة المع ـراج ،وقــد تــم بنــاء القبــة علــى مرحلتيــن  :المرحلــة
الأولــى  :فــي عهــد الســلطان ســليمان القانونــي شــيدها والــي غــزة والقــدس محمــد بــك ســنة ٩٤٥هـــ/
 ١٥٣٩م كمحـراب بطــول ٧٠ســم ،وأمــا فــي المرحلــة الثانيــة بنيــت فــي عهــد الســلطان العثمانــي عبــد
المجيــد الثانــي قبــة علــى المح ـراب تســتند إلــى ثمانيــة أعمــدة اســطوانية وبذلــك تــم بنــاء القبــة .وهــي
قبــة تغطــي عق ـدًا صغي ـ ًرا علــى ثمانيــة أعمــدة رخاميــة متصلــة بأق ـواس .تقــع علــى الجانــب الشــمالي
الغربــي مــن قبــة الصخــرة بينهــا وبيــن قبــة المع ـراج .وتســمى أيضــا بمح ـراب النبــي صلــى اللــه عليــه
وســلم .و ُيفهــم مــن النقــش المكتــوب عليــه ،أنــه شُ ـ ِّيد عــام  ١٥٣٩/٩٤٥علــى يــد محمــد شــاكر بــك،
قائــد س ـرايا غــزة والقــدس.

بنيــت القبــة فــي الفتــرة العثمانيــة فــي عهــد الســلطان العثمانــي مصطفــى الثانــي مــن قبــل
والــي القــدس محمــد بــك ســنة ١١١هـــ ١٧٠٠ /م ،تقــع شــمال غربــي قبــة الصخــرة ،وتتكــون مــن
غرفتيــن .تقــع إحــدى الغرفتيــن علــى الأرض والأخــرى تحــت الأرض ،ويوجــد مح ـراب فــي كلتــا
الغرفتيــن .اليــوم ،يتــم اســتخدامه كمكتــب للجنــة إعــادة إعمــار المســجد الأقصــى .تُعــرف هــذه
القبــة باســم »قبــة الشــيخ الخليلــي« نســبة إلــى العلامــة الإ ســلامي محمــد الخليلــي .وهــو المــكان
الــذي صلــى وعبــد فيــه محمــد الخليلــي العالــم الصوفــي.

اﻟﺼﻮرة  ٤٩أ-ب  :ﻗﺒﺔ اﻟﻨﺒﻲ ﷺ )أرﺷــﻴﻒ (iYV

اﻟﺼــﻮرة : ٥١ﻗﺒﺔ اﳌﺤﻤﺪﻳﺔ  /ﻗﺒﺔ اﻟﺰاوﻳﺔ اﻟﺨﻠﻴﻠﻴﺔ )أرﺷــﻴﻒ (iYV

٣٢٦

٣٢٧

اﻟﻘﺪس

المدينة التي تتوق إلى السلام

 -١٢قبة الســلطان محمود الثاني  /قبة عشــاق النبي صلى الله عليه وســلم )العهد العثماني(:
تقــع قــرب بــاب شــرف الأنبيــاء ،شــمال المســجد الأقصــى ،بنــاه الســلطان العثمانــي محمــود
الثانــي ســنة ١٢٢٣هـــ ١٨٠٨ /م بنيــة أن يتــرك أثـ ًرا لــه داخــل المســجد الأقصــى ،وهــو عبــارة عــن مبنــى
مربــع الشــكل ،مفتــوح مــن أربعــة جوانــب ،يرتكــز علــى أربعــة أعمــدة فــوق مصلــى مربعــة الشــكل،
يبلــغ ارتفاعهــا نصــف متــر عــن أرضيــة المســجد الأقصــى .توجــد قبــة صغيــرة علــى الأعمــدة ومح ـراب
جميــل فــي وســط الواجهــة الجنوبيــة .والســبب فــي تســميتها ب«عشــاق النبــي« هــو أن شــيوخ الصوفيــة
والدراويــش يجتمعــون تحــت هــذه القبــة ويــؤدون الذكــر .واشــتهر باســم »قبــة محبــي الرســول« اكثــر
مــن غيرهــا .يوجــد مقابلهــا مصلــى أخــر.

اﻟﺼﻮرة  ٥٣أ :ﻗﺒﺔ وﻣﺪرﺳــﺔ اﻟﻨﺤﻮﻳني ﺑﺠﻮار أﻗﻮاس اﳌﺴــﺠﺪ اﻷﻗﴡ )أرﺷــﻴﻒ (iYV

هـ -المــــــــــآذن :
اﻟﺼﻮرة : ٥٢ﻗﺒﺔ اﻟﺴــﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﻮد اﻟﺜﺎين  /ﻗﺒﺔ ﻋﺸــﺎق اﻟﻨﺒﻲ )أرﺷــﻴﻒ (iYV

 -١٣قبــة النحوييــن ومدرســتهم )العصر الأيوبي(:

بنيــت فــي عهــد الأيوبييــن علــى يــد الملــك المعظــم عيســى
ســنة ٦٠٤هـــ ١٢٠٧ /م لتعليــم اللغــة العربيــة ونحوهــا ،وقــد أضيفــت
إلــى المدرســة قبــة مــن قبــل الملــك المعظــم عيســى ســنة ٦٠٨
للهجــرة وأطلقــت عليــه قبــة النحوييــن .يتكــون المبنــى مــن غرفتيــن
وصالــة فــي الوســط .والجــزء العلــوي مــن الغرفــة علــى الجانــب
الغربــي مغطــى بقبــة كبيــرة ،والغرفــة فــي الجهــة الشــرقية مغطــاة
بقبــة أصغــر ذات ارتفــاع منخفــض ،وأعلــى الصالــة مغطــى بســقف
مســطح .يقــع مدخــل المبنــى علــى الواجهــة الشــمالية ويبــدأ مدخــل
المبنــى بالقاعــة .يوجــد عمــودان مــن الرخــام فــي القاعــة يســميان
ب«الأبنــاء العاقيــن« .وكان لهــذه المدرســة دور مهــم فــي الحيــاة
الثقافيــة والفكريــة فــي القــدس ،واســتمر هــذا الــدور ،خاصــة فــي
اللغــة العربيــة وقواعدهــا ،حتــى القــرن الثانــي عشــر هـــ  /الســابع
عشــر مـــ .واسـ ُتخدمت المدرســة باســم »مكتــب المجمــع الإ ســلامي
الأعلــى« فــي أوقــات لاحقــة .فــي عــام  ١٩٥٦تــم اســتخدامها
كمكتــب للهندســة المعماريــة والخدمــات الهندســية للقبــة الصخــرة.
ويســتخدم اليــوم كمقــر لرئيــس المحكمــة الشــرعية العليــا.

اﻟﻘﺪس

المدينة التي تتوق إلى السلام

٣٢٨

اﻟﺼﻮرة  ٥٣ب :ﺑﺎب ﻣﺪرﺳــﺔ اﻟﻨﺤﻮﻳني )أرﺷﻴﻒ (FA
اﻟﻨﺒﻲ )أرﺷﻴﻒ (iYV

مئذنــة باب المغاربة :

تقــع فــي الجهــة الجنوبيــة الغربيــة مــن بيــت المقــدس ،وتســمى أيضــا بالمنــارة الفخريــة بنيــت مــن
قبــل القاضــي شــرف الديــن عبــد الرحمــن بــن الصاحــب ســنة ٦٧٧هـــ١٢٧٨ /م ،وقــد رفعــت المئذنــة
بــدون قواعــد ،وبارتفــاع  ٢٣٫٥متـرٍ ،وتعــد أقصــر مئذنــة للمســجد الأقصــى ،وقــد تضــرر قســمها العلــوي
بالزلــزال الــذي ضــرب مدينــة القــدس ســنة ١٣٤٠هـــ١٩٢٢ /م ،لــذا رممــت مــن قبــل لجنــة ترميــم
مســجد الأقصــى ،وأضيفــت إليهــا قبــة جميلــة لــم تكــن مــن قبــل .وغطــت قبــة المئذنــة بالرصــاص،
خــلال أن رممتهــا »لجنــة إعمــار المســجد الأقصــى« مــرة ثانيــة .ويوجــد العبــارة الآتيــة فــي نقشــها:
»شــيدت بإشـراف الحاكــم شــرف الديــن عبــد الرحمــن بــن صاحــب الوزيــر الفخــر الديــن الخليلــي فــي
 ٦٧٨-٦٧٦هـــ ١٢٨٠ -١٢٧٧ /م فــي عهــد الســلطان ناصــر الديــن بركــة خــان«.

اﻟﺼﻮرة  ٥٤أ  :ﻣﺌﺬﻧﺔ ﺑﺎب اﳌﻐﺎرﺑﺔ )أرﺷــﻴﻒ (iYV

٣٢٩

اﻟﻘﺪس

المدينة التي تتوق إلى السلام

مئذنة باب السلســلة :
تقــع علــى الأروقــة الغربيــة للمســجد الأقصــى بجانــب بــاب السلســلة ،بنيــت مــن
قبــل الأميــر شــرف الديــن تنكــز بــن عبــد اللــه الناصــري ســنة ٧٣٠هـــ١٣٢٩/م ،بنيــت
علــى شــكل مربــع الأضــلاع عليهــا شــرفة تقــوم علــى أعمــدة مــن الحجــر ،يصعــد
إليهــا ب ِمعــراج يتكــون مــن ثمانيــن درجــة ،ويتــم الوصــول إلــى المئذنــة مــن قبــل
المدرســة الأشــرفية .وقــد تضــررت بزل ـزال القــدس وتــم إصلاحهــا مــن قبــل الأوقــاف
الإ ســلامية بعــد الزلــزال عــام  ١٩٢٢ / ١٣٤٠م .والأن لا تســمح قــوات الاحتــلال
الإ س ـرائيلي للمســلمين بصعــود المئذنــة أو الاقت ـراب منهــا بذريعــة حمايــة المصليــن
اليهــود حيــث تقــع هــذه المئذنــة فــي مواجهــة حائــط الب ـراق.

اﻟﺼﻮرة  :٥٥ﻣﺌﺬﻧﺔ ﺑﺎب اﻟﺴﻠﺴــﻠﺔ )أرﺷﻴﻒ (iYV

مئذنــة باب الغوانمة :

تقــع بجانــب بــاب الغوانمــة فــي الزاويــة الشــمالية الغربيــة للبيــت المقــدس ،بنيــت
فــي عهــد الســلطان حســام الديــن لاجيــن ســنة ٦٩٦هـــ١٢٩٩ /م مــن قبــل القاضــي
شــرف الديــن عبــد الرحمــن الصاحــب ،وقــد تــم تجديدهــا مــع تجديــد بــاب السلســلة
يضــا بمئذنــة قــلاوون.
فــي عهــد الســلطان قــلاوون ،وتعــرف أ ً

اﻟﺼﻮرة  : ٢ .٥٥ﻣﺌﺬﻧﺔ ﺑﺎب اﻟﻐﻮامنﺔ )أرﺷﻴﻒ (iYV

مئذنة باب الأســباط  /القبائل:
تقــع بجانــب بــاب الأســباط /القبائــل ،بنيــت
مــن قبــل ناظــر الحرميــن ونائــب القــدس الأميــر
ســيف الديــن قطلوبوغــا فــي عهــد الســلطان
المملوكــي الأشــرف شــعبان ،بنيــت علــى شــكل
مربــع الأضــلاع وفــق الهندســة المعماريــة الســائدة
فــي العهــد المملوكــي ،غيــر أنهــا بتجديدهــا فــي
الســلطان العثمانــي محمــد الثالــث بنيــت المئذنــة
علــى الطــراز العثمانــي ســنة ١٠٠٧هـــ ١٥٩٩ /م،
رممــت المئذنــة مرتيــن  :الأولــى ســنة ١٣٤٥هـــ /
١٩٢٧م بعــد تضــرر قواعدهــا فــي زلــزال القــدس،
والثانيــة رممــت مــن قبــل لجنــة ترميــم مســجد
الأقصــى بعــد تضررهــا فــي حــرب  ١٩٦٧أثنــاء
احتــلال مدينــة القــدس مــن قبــل الجيــش الإ سـرائيلي
بســبب المدافــع والرصــاص أثنــاء الحــرب ،وهــذه
المــرة تــم تغطيــة مخروطــه بالرصــاص.

اﻟﺼﻮرة  : ٣ .٥٥ﻣﺌﺬﻧﺔ ﺑﺎب اﻷﺳــﺒﺎط  /اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ
)أرﺷﻴﻒ (iYV

وهنــاك أحجــار كبيــرة للدعــم علــى الجانبيــن ،وبينهــا أق ـواس مدببــة علــى ثلاثــة أعمــدة .تــم بنــاؤه
مــن قبــل العباســيين وتــم تجديــده فــي عهــد الفاطمييــن والعثمانييــن ،..ف ـإن الأق ـواس التــي رممهــا عبــد
الحميــد هــان فــي عــام  ١٣١١هـــ  ١٨٩٣ /م ،تحتــوي علــى ســاعة شمســية علــى العمــود الأوســط فــي
منتصــف الواجهــة الجنوبيــة .بنيــت هــذه الســاعة الشمســية فــي الســاعة  / ١٣٢٥م .١٩٠٧

و( اﻟﺒﻮاﺋـــــــــــــــﻚ :
البوائــك الجنوبيــة  :وهــي عبــارة عــن ثلاثــة أعمــدة اســطوانية رخاميــة وبينهــا أقـواس مدببــة وفــي الوســط
تحفهــا عــن اليميــن واليســار ركبتــان عظيمتــان .تــم بناؤهــا مــن قبــل العباســيين وتــم تجديدهــا فــي عهــد
الفاطمييــن والعثمانييــن .فالأقـواس التــي رممهــا الســلطان عبــد الحميــد خــان الثانــي فــي عــام  ١٣١١هـــ /
 ١٨٩٣م علــى عكــس الأقـواس الأخــرى ،تحتــوي علــى ســاعة شمســية علــى العمــود الأوســط فــي منتصــف
الواجهــة الجنوبيــة .بنيــت هــذه الســاعة الشمســية فــي الســنة  ١٣٢٥هـــ  /م .١٩٠٧

اﻟﺼﻮرة  : ١ .٥٥ﻣﺌﺬﻧﺔ ﺑﺎب اﻟﻐﻮامنﺔ )أرﺷﻴﻒ (iYV
اﻟﺼﻮرة : ٤ .٥٥ﺑﻮاﺋﻚ اﻟﺼﺨﺮة اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ )أرﺷــﻴﻒ (iYV

اﻟﻘﺪس

المدينة التي تتوق إلى السلام

٣٣٠

٣٣١

اﻟﻘﺪس

المدينة التي تتوق إلى السلام

البوائك الشــرقية :

عبــارة عــن أحجــار كبيــرة وضعــت علــى الجانبيــن مــن أجــل تقويتهمــا حيــث
تتكــون البائكــة مــن هاتيــن الركبتيــن العظيمتيــن ،وبينهمــا أربعــة أعمــدة اســطوانية
رخاميــة .والأعمــدة متصلــة ببعضهــا البعــض بأق ـواس مدببــة .علــى الرغــم مــن عــدم
وجــود معلومــات عــن التاريــخ الدقيــق للبنــاء ،إلا أنــه يقــال إنــه بنــي فــي العصــر
العباســي وف ًقــا لبعــض المؤرخيــن وخــلال الفتــرة المملوكيــة وف ًقــا لآخريــن .ربمــا تــم
بنــاؤه خــلال العصــر العباســي وتــم تجديــده فــي العصــر الفاطمــي.

البوائك الشــمالية الغربية :

تقــع علــى الطــرف الغربــي لصحــن الصخــرة فــي جهتــه الشــمالية بالقــرب مــن
قبــة الخضــر ،شــيدت فــي عهــد الســلطان المملوكــي الأشــرف شــعبان ســنة ٧٧٨هـــ/
١٣٧٦م ،وهــي عبــارة عــن ركبتيــن عظيمتيــن فــي الأطــراف ،وثلاثــة أعمــدة اســطوانية
فــي الوســط ،وقــد جــددت فــي عهــد الســلطان العثمانــي ســليمان القاتونــي ســنة
٩٢٦هـــ ١٥٢٠ – ١٥١٩ /م.

اﻟﺼﻮرة  : ٥ .٥٥اﻟﺒﺎﺋﻜﺔ اﻟﴩﻗﻴﺔ )أرﺷﻴﻒ (iYV

البوائــك الغربيــة  :تتكــون البائكــة مــن أحجــار كبيــرة وضعــت لتقويــة الركنيــن
علــى الجانبيــن وبينهمــا ثلاثــة أعمــدة رخاميــة ،وأربعــة أقــواس مدببــة علــى
الأعمــدة .يعــود تاريــخ تشــييدها إلــى العهــد الفاطمــي ســنة ٣٤٠هـــ٩٥١ /م ،ولا
يعــرف مــن شــيدها.

اﻟﺼﻮرة : ٦ .٥٥ﺑﻮاﺋﻚ اﻟﺼﺨﺮة اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ )أرﺷﻴﻒ (iYV

اﻟﻘﺪس

المدينة التي تتوق إلى السلام

٣٣٢

اﻟﺼﻮرة : ٧ .٥٥اﻟﺒﻮاﺋﻚ اﻟﺸامﻟﻴﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ )أرﺷﻴﻒ (iYV

البوائك الشــمالية الشــرقية :

تقــع فــي الجانــب الشــمالي مــن صحــن قبــة الصخــرة مــن ناحيــة الشــرق ،وهــي تتصــل
بمحــور مســتقيم عبــر ممــر مبلــط ببــاب حطــة ويعــود تاريــخ تشــييدها إلــى العهــد المملوكــي
فــي عهــد الســلطان محمــد بــن قــلاوون ســنة ٧٢٦هـــ ١٣٢٥/م.

اﻟﺼﻮرة : ٨ .٥٥اﻟﺒﻮاﺋﻚ اﻟﺸامﻟﻴﺔ اﻟﴩﻗﻴﺔ )أرﺷﻴﻒ (iYV

٣٣٣

اﻟﻘﺪس

المدينة التي تتوق إلى السلام

البوائك الجنوبية الغربية :

تقــع علــى المحيــط الغربــي لصحــن قبــة الصخــرة فــي جهتــه الجنوبيــة ،وهــي عبــارة
عــن ركبتيــن عظيمتيــن فــي الأطـراف ،وعموديــن مــن الرخــام فــي الوســط ،يعــود تاريــخ
تشــييدها إلــى ســنة ٨٧٧هـــ  ١٤٧٣ – ١٤٧٢ /م مــن قبــل ناظــر الحرميــن الشــريفين
الأميــر ناصــر الديــن النشاشــيبي فــي عهــد الســلطان المملوكــي قيتبــاي.

ز-المـــــــــــدارس :

المدرســة الختنيــة )الفترة الأيوبية( :

بنيــت فــي عهــد الســلطان صــلاح الديــن الأيوبــي الأيوبــي ســنة ٥٨٧هـــ ١١٩١ /م ،ودعيــت
باســم المدرســة الختنيــة أو الزاويــة الختنيــة نســبة إلــى شــيخها الختنــي ،وهــو الــذي كان يــدرس
العلــوم الدينيــة فــي المدرســة والمدرســة ملتصقــة بالجــدار الجنوبــي للمســجد القبلــي .مــع الزمــن
أضيفــت الغــرف والمراحيــض إلــى مبنــى المدرســة ،التــي خضعــت لإ صلاحــات مختلفــة فــي فتـرات
مختلفــة .واليــوم بقيــت فقــط بعــض الأق ـواس والنوافــذ مــن المبنــى الأصلــي.

اﻟﺼﻮرة  : ٩ .٥٥اﻟﺒﻮاﺋﻚ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ )أرﺷﻴﻒ (iYV

البوائــك الجنوبيــة الشــرقية :

وتقــع فــي الطــرف الشــرقي للحــد الجنوبــي لصحــن الصخــرة ،يعــود تاريــخ
تشــييدها إلــى العهــد الفاطمــي ســنة ٤٢١هـــ  ١٠٣٠ /م ،وهــي عبــارة عــن ركبتيــن
عظيمتيــن فــي الأطــراف ،وعموديــن اســطوانيتين مــن الرخــام فــي الوســط.

اﻟﺼﻮرة  : ١١ .٥٥ﻫﺬه اﳌﺪارس ﻗﺎمئﺔ ﻋﲆ اﻟﺮواق اﻟﺸامﱄ ﻟﻠﻤﺴﺠﺪ اﻷﻗﴡ ﻣﻦ اﻟﻐﺮب إﱃ اﻟﴩق ﺑﺎﻟﱰﺗﻴﺐ :
اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺠﺎوﻟﻴﺔ ،اﳌﻠﻜﻴﺔ ،اﻷﺳﻌﺮدﻳﺔ ،اﻟﻔﺎرﺳﻴﺔ ،اﻷﻣﻴﻨﻴﺔ ،اﻟﺒﺎﺳﻄﻴﺔ ،اﻟﺪوﻳﺪار )أرﺷﻴﻒ (MT

المدرســة الفخريــة )الفترة المملوكية( :
ســميت نســب ًة إلــى بانيهــا القاضــي فخــر الديــن محمــد بــن فضــل اللــه ،شــيدت ســنة ٧٣٠هـــ/
 ١٣٣٠-١٣٢٩م ،تــم وقفهــا لتدريــس العلــوم الدينيــة ،لكنهــا تحولــت فيمــا بعــد إلــى زاويــة
للصوفيــة ،وبســبب تخريــب ق ـوات الاحتــلال الإ س ـرائيلي للمدرســة لــم يبــق منهــا ســوى المســجد
وثلاثــة غــرف ،فمســجد المدرســة الفخريــة عبــارة عــن مبنــى مســتطيل بســيط مخصــص للصــلاة.
يغطــي ســقفه ثــلاث قبــاب كبيــرة أضيفــت خــلال الفتــرة العثمانيــة ،داخــل غرفــة تدعمهــا ثلاثــة
أعمــدة .ويوجــد داخــل المســجد محــراب مزيــن بالحجــارة الحمــراء.
مدرســة دويدار )الفترة المملوكية(:

اﻟﺼﻮرة  : ١٠ .٥٥اﻟﺒﻮاﺋﻚ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ اﻟﴩﻗﻴﺔ )أرﺷﻴﻒ (iYV

اﻟﻘﺪس

المدينة التي تتوق إلى السلام

بنيــت فــي العهــد المملوكــي ســنة  ٦٩٥هـــ ١٢٩٥ /م مــن قبــل الأميــر علــم الديــن أبــو موســى
ســنجار دويــدار ،تقــع بالقــرب مــن بــاب شــرف الأنبيــاء الــذي كان ُيعــرف ســابقًا باســم بــاب
دويــدار ،وقــد خصصــت فــي عهــد الإ نتــداب البريطانــي لتدريــس البنــات .هــذا المبنــى عبــارة
عــن مدرســة وخانقــاه ٣٤فــي نفــس الوقــت .وكان يــدرس فقــه المذهــب الشــافعي فــي المدرســة.
ثــم تــم تخصيصهــا لتعليــم الفتيــات حتــى فتــرة الانتــداب البريطانــي .يتــم الدخــول إلــى المبنــى
المكــون مــن طابقيــن مــن خــلال بــاب جميــل بزخــارف المقرنصــات المملوكيــة ٣٥علــى الطــراز
المملوكــي .ويوجــد مســجد بالداخــل .اليــوم ،يتــم اســتخدامه كمدرســة تقــدم التربيــة الخاصــة
للطــلاب المعوقيــن عقل ًيــا ،والمعروفــة باســم » المدرســة البكريــة ».
 ٣٤الخانقاه  :كلمة فارسية كانت تطلق قدي ًما على المكان الذي ينقطع فيه المتصوف للعبادة ،أو الغرفة التي يختلى فيها.
 ٣٥المقرنصات :وهي نوع من الزخارف تشبه سعف النخيل ،في السابق كان عنص ًرا حاملًا للبناء في المساجد ،لكن تم استخدامها لاحقًا للزينة.

٣٣٤

٣٣٥

اﻟﻘﺪس

المدينة التي تتوق إلى السلام

المدرســة الأشــرفية )الفترة المملوكية( :
تأسســت هــذه المدرســة لأول مــرة فــي عــام  / ٨٧٢م  .١٤٦٧بناهــا الأميــر حســن بــن تتــر الظاهــري
للملــك الظاهــر ســيف الديــن خوشــقدم ،لكــن الملــك توفــى قبــل إتمــام عمارتهــا .فعيــن الظاهــري الصوفييــن
ورجــال الديــن لإ دارة المدرســة وقدمهــا كهديــة إلــى الســلطان الأشــرف قايتبــاي .لكــن البنــاء لــم يعجــب
الســلطان الأشــرف قايتبــاي عندمــا رآه أثنــاء زيارتــه للقــدس فهدمــه وأعــاد بنائــه عــام ٨٨٥هـــ ١٤٨٠ /م.
وعـــدت هــذه المدرســة جوهــرة ثالثــة فــي بيــت المقــدس إلــى جانــب الصخــرة والأقصــى ،فنصــف هــذه
المدرســة داخــل المســجد الأقصــى والنصــف الآخــر خــارج حــدود المســجد الأقصــى .تــم هــدم جــزء
كبيــر مــن الطابــق العلــوي للمبنــى المكــون مــن طابقيــن وللمدرســة مدخــل جميــل مزيــن بالحجــارة البيضــاء
والحمـراء .ويوجــد داخــل المدرســة مســجد كان يســتخدمه الحنابلــة فــي الماضــي وقبـران يعتقــد أن أحدهمــا
هــو قبــر الشــيخ الخليلــي .،واليــوم يتــم اســتخدام جــزء كبيــر مــن المدرســة مــن قبــل »ثانويــة أقصــى الشــرعية
للبنــات« .ويســتخدم بعــض أجزائهــا كمركــز إصــلاح لوثائــق المخطوطــات فــي المســجد الأقصــى ،بينمــا
يتــم اســتخدام الأج ـزاء المتبقيــة مــن قبــل عائــلات مــن القــدس كســكن .وفــي عــام  ١٤٢٠هـــ  ٢٠٠٠ /م
تــم تنفيــذ ترميــم شــامل لمبنــى المدرســة مــن قبــل لجنــة إعــادة إعمــار المســجد الأقصــى والجمعيــة الخيريــة.
المدرســة الملكيــة )الفتــرة المملوكية( :

اﻟﺼﻮرة  ٥٥٫١٣ - ٥٥٫١٢ﻣﺪﺧﻞ اﳌﺪرﺳــــــــــــــــﺔ اﻟﺘﻨﻜﺰﻳﺔ )أرﺷﻴﻒ (IYV

المدرســة التنكزيــة )الفتــرة المملوكية( :
تقــع بيــن بــاب السلســلة شــما ًلا وحائــط البــراق جنو ًبــا جــزء منهــا داخــل الــرواق الغربــي
للمســجد الأقصــى وجــزء خارجــه أنشـأها وأوقفهــا نائــب الشــام الأميــر ســيف الديــن تنكــز الناصــري
فــي العهدالمملوكــي عــام ٧٢٩هـــ ١٣٢٨/م ،كانــت دا ًرا للحديــث ،وفــي عهــد الســلطان المملوكــي
قايتبــاي اتخــذت مقــ ًرا للقضــاء والحكــم وفــي العهــد العثمانــي تحولــت إلــى محكمــة شــرعية
وعرفــت بهــذا الاســم فيمــا بعــد ،وبقيــت كذلــك حتــى أوائــل الإ نتــداب البريطانــي فاتخذهــا
المجلــس الإ ســلامي الأعلــى دا ًرا للســكنى ،فــكان المقــر الخــاص للشــيخ الحــاج أميــن الحســيني،
رئيــس اللجنــة العليــا للمجلــس الإ ســلامي .ثــم عــادت مدرســة لتعليــم الفقــه الإ ســلامي ،تتكــون
المدرســة مــن طابقيــن ،وتحتــوي علــى مســاحة مكشــوفة ،ومحــراب ،وأربعــة إيوانــات ،وقاعــة
كبيــرة كانــت تســتخدم كمكتبــة ،وغيرهــا مــن المبانــي الملحقــة .وفــي عــام  ١٣٨٨هـــ  ١٩٦٩ /م،
اســتولت ق ـوات الاحتــلال الصهيونــي علــى المدرســة وحولتهــا إلــى مخفــر للشــرطة للســيطرة علــى
المســجد الأقصــى.
المدرســة الفارســية )الفترة المملوكية( :

دعيــت بهــذا الاســم نســبة إلــى واقفهــا الأميــر فــارس البكــي بــن أميــر قطلــو ملــك ابــن عبــد اللــه،
والــذي وقفهــا عــام ٧٥٥هـــ١٣٥٤/م .تقــع فــوق الأديــرة الشــمالية للحريــم الشــريف ،وتواجــه واجهتــه
الرئيســية المســجد الأقصــى .يتــم الوصــول إلــى المبنــى ،الــذي يحتــوي علــى بــاب مدخــل جميــل
مقــوس ومتــوج ومطــرز ،يرتكــز علــى حجريــن كبيريــن مــن الجانبيــن ،مــن باحــة المســجد الأقصــى
عــن طريــق درج .يوجــد فنــاء مكشــوف علــى شــكل مربــع داخــل المدرســة .فــي هــذا الفنــاء ،يوجــد
درج متــدرج يــؤدي إلــى مدرســة الأمينيــة المجــاورة وكذلــك إلــى الطابــق الأول .المدرســة الأمينيــة
والمدرســة الفارســية عبــارة عــن مبانــي متداخلــة .واليــوم يســتخدم هــذا المبنــى كســكن.

اﻟﻘﺪس
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٣٣٦

أنشــئت فــي عهــد الســلطان المملوكــي محمــد بــن قــلاوون ســنة ٧٤١هـــ  ١٣٤٠ -م مــن قبــل الأميــر
الناصــر جوكينــدار ،يتكــون المبنــى مــن طابقيــن ولــه مدخــل جميــل مزيــن بأســلوب مملوكــي مقطــوع
بالحجــارة البيضــاء والحم ـراء .بعــد المدخــل ،هنــاك ممــر ضيــق للدخــول إلــى بهــو مربــع مكشــوف ،ومــن
هنــاك يتــم الدخــول إلــى الفصــول الدراســية وقاعــات المدرســة .يطــل القســم الأكبــر مــن المدرســة علــى
باحــة المســجد الأقصى.ويســتخدم فــي يومنــا للســكن.
المدرســة الجاوليــة )الفترة المملوكية( :
تقــع شــمال غربــي المســجد الأقصــى ،يعــود تاريــخ انشــائها إلــى مــا قبــل العهــد الإ ســلامي ،وهــي مــن
أقــدم الأبنيــة ،تــم وقفهــا مــن قبــل ناظــر الحرميــن الشــريفين الأميــر علــم الديــن ســنجار بــن عبــد اللــه الجاولــي
فــي عهــد الســلطان محمــد بــن قــاوون بيــن عامــي ٧٢٠ -٧١٢هـــ  ١٣٢٠-١٣١٢ /م ،تطــل الواجهــة الجنوبيــة
للمدرســة علــى ســاحة المســجد الأقصــى .اســتخدمت مدرســة إلــى مجــيء العثمانيين،ثــم أصبــح مبنــى
مجلــس المدينــة خــلال الفتــرة العثمانيــة فــي بدايــة القــرن التاســع الهجــري .،تــم اســتخدامه كمقــر إقامــة
لن ـواب القــدس حتــى تــم اســتخدامه كمبنــى لمجلــس المدينــة مــرة أخــرى .تتكــون المدرســة مــن طابقيــن،
وغــرف كثيــرة ،واليــوم أصبحــت جــز ًءا مــن المدرســة العمريــة.
المدرســة الخاتونيــة )الفتــرة المملوكية( :
تقــع فــي الــرواق الغربــي للمســجد الأقصــى ،ويعــود تاريــخ انشــائها إلــى القــرن الســابع الهجــري والثالــث
عشــر الميــلادي ،وســميت بالخاتونيــة نســبة لواقفتهــا أوغــول خاتــون البغداديــة ،خصصــت لتدريــس علــوم
القــرآن ودروس الفقــه ،تطــل النوافــذ الموجــودة فــي الواجهــة الجنوبيــة للمدرســة علــى باحــة المســجد
الأقصــى وفــي فنــاء المدرســة يوجــد قبــر واقفتهــا الســيدة أوغــول خاتــون البغداديــة وبجانبهــا قبــر أحــد مشــاهير
فلســطين الأميــر محمــد الهنــدي )هنــدي دافــع عــن القضيــة الفلســطينية( و مقابــر كل مــن موســى كاظــم
الحســيني )حاكــم القــدس فــي العهــد العثمانــي ورئيــس المجلــس الوطنــي الفلســطيني الثالــث( ،وعبــد القــادر
الحســيني بطــل حــرب القســطل ،وابنــه فيصــل الحســيني ،وشــريف عبــد الحميــد بــن عــون وعبــد الحميــد
شــومان أحــد مؤسســي بنــك العــرب.

٣٣٧
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المدرســة الأســعردية )الفترة المملوكية( :

أنشــئت ســنة ٧٦٠هـــ١٣٥٨ /م وقــد تــم وقفهــا ســنة ٧٧٠هـــ مــن قبــل مجــد الديــن بــن عبــد الغنــي
بــن ســيف الديــن أبــو بكريوســف الأســعردي ،يتــم الدخــول إلــى المدرســة عبــر طريــق متــدرج مــن داخــل
المســجد الأقصــى .تتكــون مــن طابقيــن يتوســطهما صحــن مكشــوف مربــع الشــكل ،محــاط بالغــرف،
وتتميــز بثــلاث قبــاب فوقهــا مــن جهاتهــا الشــرقية والوســطى والغربيــة ،ولهــا مســجد واســع ،يطــل نتــوء
محرابــه الجميــل علــى ســاحات المســجد الأقصــى .ويســتخدم البنــاء فــي يومنــا للســكن.
مدرســة أراغون )الفترة المملوكية( :

أنشــئت ســنة ٧٥٨هـــ١٣٥٦ /م مــن قبــل الأميــر أراغــون الكاملــي وقــد توفــي قبــل أن يتــم البنــاء ،وأتمهــا
ركــن الديــن بيبــرس ،تقــع المدرســة بيــن بــاب القطانيــن وبــاب الحديــد .تتكــون مــن طابقيــن .لهــا مدخــل
مزيــن بالحجــارة الحم ـراء والبيضــاء فــي الجانــب الجنوبــي مــن بــاب الحديــد .يظهــر فــي النقــش المكتــوب
علــى حجــر رخامــي عنــد المدخــل اســم المنشــئ وتاريــخ البنــاء .يوجــد قبــران داخــل أرضيــة مدخــل
المدرســة .أحدهمــا للأميــر أراغــون الــذي بنــى المدرســة والآخــر كان للملــك حســين بــن علــي .وكانــت
تســتخدم المدرســة حال ًيــا كســكن ،إلا أنهــا نتيجــة الحفريــات التــي قــام بهــا الإ س ـرائيليون تحــت المســجد
الأقصــى تضــررت وتصدعــت جــدران المدرســة وتــم إجــلاء ســكانها مــن المبنــى.
المدرســة الأمينيــة )الفتــرة المملوكية( :

أنشــئت مــن قبــل أميــن الديــن عبــد اللــه ســنة ٧٣٠هـــ ١٣٣٠ /م ،والمبنــى مكــون مــن طابقيــن ويقــع
فــي مواجهــة الفنــاء الشــمالي للمســجد الأقصــى .فــي الطابــق الأرضــي يوجــد مقابــر العلمــاء والصالحيــن.
بــاب مدخــل المدرســة مشــترك مــع مبنــى المدرســة الفارســية وكانــت هــذه المدرســة تســتخدم كســكن إلــى
وقــت قريــب.

المدرســة العثمانيــة )الفتــرة المملوكية( :
تقــع علــى الســور الغربــي للمســجد الأقصــى ،جنوبــي بــاب المطهــرة ،ويمتــد جنو ًبــا حتــى يتصــل بمينــى
المدرســة الأشــرفية ،وقفتهــا أصفهــان شـــاه بـــنت محمــود العثمانيــة ســنة فــي عهــد الأشــرف بيبرس،أوقفتهــا
أصفهــان شــاه خاتــون بنــت محمــود العثمانيــة فــي عهــد الســطان الأشــرف برســباي ،تــم تزييــن مدخــل
المبنــى المكــون مــن طابقيــن علــى الطــراز المملوكــي بزخــارف هندســية باســتخدام حجــارة متشــابكة
باللونيــن الأحمــر والأبيــض .تطــل الواجهــة الجنوبيــة للمدرســة علــى باحــة المســجد الأقصــى .ويوجــد عــدة
يضــا مقبرتــان علــى الجانــب الأيســر مــن المدخــل .تعــود إحــدى
غــرف ومســجد داخــل المبنــى .وفيهــا أ ً
القبــور إلــى أصفهــان شــاه خاتــون ،التــي وقفــت المدرســة .وقــد تأثــرت أساســات المبنــى بالحفريــات التــي
قــام بهــا الإ ســرائيليون تحــت المبنــى ،وصــادرت قــوات الاحتــلال الإ ســرائيلي مســجد المدرســة لتهويــة
الأنفــاق .وفــي يومنــا هــذا تســتخدم أج ـزاء أخــرى مــن المدرســة كمســكن لبعــض العائــلات مــن القــدس.

ح( اﻷروﻗﺔ:
الرواق الشــمالي )العصر الأيوبي(:

تــم بنــاء أقــدم جــزء مــن هــذا الــرواق الممتــد مــن الغــرب مــن جهــة بــاب شــرف الأنبيــاء مــن قبــل
الملــك المعظــم عيســى ســنة ٦١٠هـــ  ١٢١٣ /م .ويوجــد علــى نقــش فــي هــذا القســم مــن المبنــى
كتابــة تظهــر عــن اســم المنشــئ وتاريــخ البنــاء وقــد أقيمــت عــل هــذا الــرواق المدرســة الأمينيــة،
والمدرســة الفارســية ،والملكيــة ،والأســعردية ،والصبيبيــة ،أمــا الأجــزاء الأخــرى مــن الــرواق قــد
بنيــت مــن قبــل كثيــر مــن الســلاطين والخلفــاء والأمــراء مــن عهــود مختلفــة .وتوجــد حجــارة كبيــرة
يعتمــد عليهــا هــذا الــرواق .وســقفه مغطــى بالمــلاط الجيــري ،وقــد بنــي علــى أرض أعلــى مــن أرضيــة
المســجد الأقصــى .خــلال الفتــرة العثمانيــة ،تــم بنــاء أقســام جديــدة و إغــلاق الــرواق واســتخدم
المبنــى كبيــت ضيافــة لــزوار القــدس الفقــراء.

المدرســة الباســطية )الفترة المملوكية( :

تقــع داخــل الــرواق الشــمالي للمســجد الأقصــى بيــن بــاب شــرف الأنبيــاء وبــاب الحطــة بجانــب مدرســة
دويــدار ،تــم وقفهــا فــي عهــد الملــك المؤيــد ســيف الديــن المملوكــي مــن قبــل القاضــي عبــد الباســط
الخليــل الدمشــقي وزيــر الجيــش والماليــة أنشــأها ناظــر الحرميــن الشــريفين شــيخ الإ ســلام شــمس الديــن
محمــد الهــروي إلا أنــه توفــي قبــل اكتمــال البنــاء .وتتكــون مــن ثلاثــة غــرف وباحــة مكشــوفة .وكانــت
المدرســة مختصــة لتدريــس الفقــه الشــافعي وعلــوم الق ـران والحديــث وخصصــت للأيتــام والصوفيــة .واليــوم
يتــم اســتخدامها كمبنــى ســكني.
المدرســة المنجكيــة )الفتــرة المملوكية( :

تقــع بج ـوار بــاب الناظــر ملاصقــة للجــدار الشــمالي الغربــي للمســجد الأقصــى ،تقــع هــذه المدرســة
بج ـوار بوابــة الناظــر ،أنش ـأها الأميــر ســيف الديــن منجــك الناصــري عــام ٧٦٣هـــ١٣٦١/م وهــي عبــارة عــن
طابقيــن ،ولهــا العديــد مــن الغــرف والممــرات .واســتخدمت مدرســ ًة إلــى العهــد العثمانييــن وفــي عهــد
الاحتــلال البريطانــي تــم تحويلهــا إلــى المدرســة الابتدائيــة ثــم اســتخدم المبنــى بعــد أن تــم ترميمــه مــن
قبــل اللجنــة العليــا للمجلــس الإ ســلامي كمركــز إداري لــه .ويســتخدم المبنــى اليــوم كمقــر إداري لمديريــة
الأوقــاف الإ ســلامية التابعــة لــوزارة الشــؤون الدينيــة والأوقــاف الأردنيــة.

اﻟﻘﺪس

المدينة التي تتوق إلى السلام

اﻟﺼﻮرة  ٥٥٫١٥ - ٥٥٫١٤أورﻗﺔ اﳌﺴﺠﺪ اﻷﻗﴡ اﻟﺸامﻟﻴﺔ اﻟﴩﻗﻴﺔ واﻟﺸامﻟﻴﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ وﻣﺪارس دوﻳﺪار
واﻟﺒﺎﺳﻄﻴﺔ واﳌﺪرﺳﺔ اﻷﻣﻴﻨﻴﺔ ،واﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻔﺎرﺳﻴﺔ ،واﳌﻠﻜﻴﺔ ،واﻷﺳﻌﺮدﻳﺔ واﻟﺠﺎوﻟﻴﺔ ﻓﻮﻗﻬﺎ ﺑﺎﻟﱰﺗﻴﺐ ﻣﻦ
اﻟﴩق إﱃ اﻟﻐﺮب )أرﺷﻴﻒ (iYV

٣٣٨

٣٣٩

اﻟﻘﺪس

المدينة التي تتوق إلى السلام

الرواق الغربي )العصر المملوكي(:

أنش ـأ فــي عهــد المماليــك مــا بيــن  ٧٣٧-٧٠٧هـــ  ١٣٣٦ -١٣٠٧ /م .يتكــون ســقفه
مــن أقــواس مزينــة بأحجــار زاويّــة متشــابكة ،أرضيتــه مرتفعــة قليــ ًلا عــن أرضيــة المســجد
الأقصــى ،ومرصوفــة بالحجــارة ،وكانــت هــذه الأروقــة قدي ًمــا تســتخدم مركــ ًزا للعلــوم.

 (٢ســبيل قايتبــاي )الفتــرة المملوكية( :
أنش ـأ الســبيل مــن قبــل الســلطان ســيف الديــن إنــال ســنة ٨٦٠هـــ ١٤٥٦ /م،
وجــدده الســلطان قايتبــاي ســنة ٨٨٧هـــ  ١٤٢٨ /م .إلا أنــه لــم يبــق مــن المبنــى
الأصلىــي غيــر بئــر المــاء شــيء .وقــد أضــاف الســلطان قايتبــاي للمبنــى مكانًــا
مكو ًنــا مــن حجــر ملــون وأمــر بتغطيــة الأرضيــة بالرخــام .وتــم تطريــز قبتــه وجدرانــه
بزخــارف ونقــوش مزينــة إســلامية .ثــم قــام الســلطان العثمانــي عبــد الحميــد خــان
الثانــي بتجديــد المبنــى فــي حوالــي  / ١٣٠٠م  .١٨٨٣-١٨٨٢يتكــون الســبيل مــن
طابقيــن ويوجــد بئــر مــاء فــي الأرضيــة .فــي الطابــق العلــوي توجــد غرفــة لتخزيــن
الميــاه .وقــد اســتخدم الأحجــار البيضــاء والحمــراء فــي بنــاء الســبيل .تــم بنــاء
النافــورة ذات الشــكل المربــع علــى أرضيــة مثمنــة الأضــلاع .والجــزء العلــوي مــن
المبنــى مغطــى بقبــة رائعــة.

اﻟﺼﻮرة  ٥٥٫١٦اﻷروﻗﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻣﻊ ﺳﺒﻴﻞ  /ﻧﺎﻓﻮرة ﻗﺎﻳﺘﺒﺎي أﻣﺎﻣﻬﺎ واﳌﺪارس اﻷﴍﻓﻴﺔ واﻟﻌﺜامﻧﻴﺔ
واﻷراﻏﻮﻧﻴﺔ واﻟﺨﺎﺗﻮﻧﻴﺔ واﳌﻨﺠﻜﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﻨﻮب إﱃ اﻟﺸامل )أرﺷﻴﻒ (iYV

ط( أســبلة الميــاه الكبيرة:

 (١شــاديرفان  /نافــورة الوضــوء )العصــر الأيوبي(
تــم تشــييدها فــي العهــد الأيوبــي ســنة  ٥٨٩هـــ  ١١٩٣ /م ،مــن قبــل الســلطان عــادل
أبــو بكــر الأيوبــي موض ًئــا للمصليــن ،ثــم رممهــا الأميــر تنكيــز الناصــري عــام  ٧٢٨هـــ /
 ١٣٢٧م ،ثــم للمــرة الثانيــة الســلطان قايتبــاي ،وهــي عبــارة عــن حــوض دائــري تحيــط بــه
نافــورة فــي الوســط ومقاعــد حجريــة تســتخدم للوضــوء .وتوجــد صنابيــر حــول الحــوض
للوضــوء .وجــدار الحــوض رخامــي وأعلــى الســور محــاط بســياج معدنــي.

اﻟﻘﺪس

المدينة التي تتوق إلى السلام

اﻟﺼﻮرة  : ٥٧ﺳﺒﻴﻞ ﻗﺎﻳﺘﺒﺎي )أرﺷﻴﻒ (iYV

 (٣ســبيل قاســم باشــا )العهد العثماني(:

بنــي فــي عهــد ســليمان القانونــي فــي عــام  ٩٣٣هـــ  ١٥٢٧ /م علــى يــد ميرلـوا
قاســم باشــا فــي القــدس ،بالقــرب مــن »بــاب السلســلة« علــى الجانــب الغربــي مــن
المســجد الأقصــى .شــكل هــذه النافــورة مثمــن الأضــلاع وفــي المنطقــة التــي يتــم
فيهــا الوصــول إلــى الصنابيــر عــن طريــق نــزول درج صغيــر ،تــم بنــاء مظلــة خشــبية
لحمايــة المســتخدمين مــن أشــعة الشــمس والمطــر .يوجــد  ١٦حنفيــة فــي الســبيل.
يضــا.
يســمى هــذا الســبيل ب« ســبيل بــاب المحكمــة« أ ً

اﻟﺼﻮرة  : ٥٦ﺷﺎدﻳﺮﻓﺎن  /ﻧﺎﻓﻮرة اﻟﻮﺿﻮء ﻣﻦ اﻟﻌﴫ اﻷﻳﻮيب ﻋﻨﺪ ﻣﺪﺧﻞ اﳌﺴﺠﺪ اﻷﻗﴡ )أرﺷﻴﻒ (iYV
اﻟﺼﻮرة  : ٥٨ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻨﺎرﻧﺞ )أرﺷﻴﻒ (FA

٣٤٠

٣٤١

اﻟﻘﺪس

المدينة التي تتوق إلى السلام

 (٤ســبيل قاســم باشــا )العهد العثماني(:

بنــي فــي عهــد ســليمان القانونــي فــي عــام  ٩٣٣هـــ  ١٥٢٧ /م علــى يــد ميرلــوا قاســم باشــا فــي
القــدس ،بالقــرب مــن »بــاب السلســلة« علــى الجانــب الغربــي مــن المســجد الأقصــى .شــكل
هــذه النافــورة مثمــن الأضــلاع وفــي المنطقــة التــي يتــم فيهــا الوصــول إلــى الصنابيــر عــن طريــق
نــزول درج صغيــر ،تــم بنــاء مظلــة خشــبية لحمايــة المســتخدمين مــن أشــعة الشــمس والمطــر.
يضــا.
يوجــد  ١٦حنفيــة فــي الســبيل .يســمى هــذا الســبيل ب« ســبيل بــاب المحكمــة« أ ً

 (٦صهريــج الملــك عيســى المعظــم )العهــد الأيوبي( :

أنـــشأه الملـــك عيســى المعظــم ســنة  ٦٠٧هـــ  ١٢١٠/م ،حيــث تــم تحويــل بعــض غــرف
قبــة النحويــة التــي شــيدت عــام  ٦٠٤هـــ  ١٢٠٧ /م إلــى خــزان ميــاه ســنة  ٦٠٧هـــ  ١٢١٠/م.
يتكــون خــزان الميــاه مــن ثــلاث غــرف وبينهــا جــدران ســميكة .ســقفه مقبــب ولــه ثلاثــة مداخــل
مــن الجنــوب .علــى بــاب المدخــل للجــزء الأوســط ،تــم تســجيل اســم المنشــئ وســنة البنــاء
بنقــوش مطــرزة .خــلال فتــرة المماليــك تــم تحويــل جــزء مــن الصهريــج إلــى مســتودع لحفــظ
المحاصيــل التــي تــم جمعهــا للمســجد الأقصــى ،والجــزء الآخــر تــم تخصيصــه لأصحــاب
المذهــب الحنبلــي ليســتخدموه كمســجد .فــي وقــت لاحــق أهمــل الصهريــج ولــم يعتــن بــه،
واليــوم يســتخدم كمركــز لأعمــال البســتنة فــي باحــة المســجد الأقصــى.
ي( الأســبلة الأخــرى الصغيرة
ســبيل الــكأس :،يقــع أمــام المســجد الأقصــى مــن الجهــة الجنوبيــة .تــم بنــاؤه فــي عهــد
الســلطان ســيف الديــن أبــو بكــر الأيوبــي عــام  ٥٨٩هـــ  ١١٩٣ /م.

ســبيل شــعلان :يقــع فــي أســفل الــدرج المــؤدى إلــى صحــن الصخــرة مــن زاويتــه الغربيــة
الشــمالية ،تــم بنائــه فــي عهــد الملــك المعظــم عيســى فــي ســنة  ٦١٣هـــ  ١٢١٦/م.

ســبيل البصيــري  :يقـــع علـــى قـــيد بـــضعة أمتــار مــن بــاب الناظــر ومنــه إلــى الشــمال الشــرقي،
تــم تجديــده فــي حوالــي  ٨٣٩هـــ  ١٤٣٦/م فــي عهــد الســلطان يارســاي.
ســبيل قابــات -:يقــع مقابــل مســجد الأقصــى ،فــي الجهــة الغربيــة لســاحة الحــرم الشــريف،
بنــي فــي عهــد الســلطان ســيف الديــن إينــال.
اﻟﺼﻮرة  : ٥٩ﺳﺒﻴﻞ ﻗﺎﺳﻢ ﺑﺎﺷﺎ )أرﺷﻴﻒ (FA

 (٥ســبيل الســلطان ســليمان )العهــد العثمانــي(:

يقــع ســبيل الســلطان العثمانــي ســليمان خــان القاونــي بالقــرب مــن بــاب شــرف الأنبيــاء ،تــم
بنــاؤه علــى مصلــى يحمــل نفــس الاســم ،تــم وقفــه عــام  ٩٤٨هـــ ١٥٤١ /م وأضيــف إليــه مــكان
للوضــوء بيــن الســبيل و »قبــة محبــي الرســول صلــى اللــه عليــه وســلم« .تــم تجديــده عــام ١٩٩٧
مــن قبــل لجنــة إعمــار المســجد الأقصــى.

اﻟﻘﺪس

المدينة التي تتوق إلى السلام

اﻟﺼﻮرة  ٦٠أ  :ﺳﺒﻴﻞ اﻟﺴﻠﻄﺎن ﺳﻠﻴامن ،ﺗﻨﻈﻴﻢ اﳌﻘﻄﻊ اﻟﺪاﺧﲇ واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ )أرﺷﻴﻒ (FA

٣٤٢

ســبيل البديــري :يقــع شــرق بــاب الناظــر فــي الجهــة الغربيــة ،أنشــئ عــام  ١١٥٣هـــ  /م
 ١٧٤٠فــي عهــد الســلطان محمــود الأول.
ســبيل بــاب حطــة :يقــع بالقــرب مــن باب حطــة في الفتــرة العثمانية.

ســبيل بــاب المغاربــة :يقــع بالقــرب مــن بــاب المغاربة ،أنشــئ في الفتــرة العثمانية.

اﻟﺼﻮرة  : ٦١ﺳﺒﻴﻞ ﺑﺎب اﳌﻐﺎرﺑﺔ )أرﺷﻴﻒ (iYV

٣٤٣

اﻟﻘﺪس

المدينة التي تتوق إلى السلام

ك( اﻵﺑﺎر
يوجــد فــي المســجد الأقصــى  ٢٥بئـ ًرا معظمهــا مملــوء بالمــاء ؛ ثمانيــة منهــا فــوق باحــات قبــة ،ســبعة عشــر
منهــا منتشــرة حــول المســجد الأقصــى .تــم حفــر الآبــار فــي فتـرات إســلامية مختلفــة مــن أجــل توفيــر ميــاه الشــرب
للمصليــن فــي المســجد الأقصــى ولســكان البلــدة القديمــة فــي القــدس.

اﻟﺼﻮرة  ٦٤ب  :ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﱰﻣﻴامت اﻟﻌﺜامﻧﻴﺔ ﻋﲆ ﺗﺎج ﻣﻨﱪ
ﺑﺮﻫﺎن اﻟﺪﻳﻦ )أرﺷﻴﻒ (FA

اﻟﺼﻮرة  ٦٤أ  :ﻣﻨﱪ ﺑﺮﻫﺎن اﻟﺪﻳﻦ )أرﺷﻴﻒ (FA

منبــر برهــان الديــن )الفتــرة المملوكية( :

اﻟﺼﻮرة  : ٦٢أﺣﺪ آﺑﺎر اﳌﻴﺎه ﰲ ﺑﺎﺣﺔ ﺑﻴﺖ اﳌﻘﺪس )أرﺷﻴﻒ (iYV

ل( ﻣﻨﺎﺑﺮ :
منبــر نــور الديــن زنكــي  /منبــر صــلاح الديــن
الأيوبــي )الفتــرة الأيوبيــة(

اﻟﻘﺪس

المدينة التي تتوق إلى السلام

شــيد هــذا المنبــر نــور الديــن زنكــي في عــام  ٥٦٤هـ
 ١١٦٨ /م خــلال احتــلال القــدس مــن قبــل الصليبييــن
ليوضــع فــي المســجد الأقصــى بعــد فتحــه .إلا أن نــور
الديــن زنكــي توفــي قبــل أن يــرى أن القــدس قــد فتــح.
بعــد فتــح القــدس أمــر صــلاح الديــن بجلــب منبــر
نــور الديــن زنكــي مــن حلــب لوضعــه فــي المســجد
الأقصــى .هــذا المنبــر مصنــوع مــن خشــب الأرز،
مزيــن بالعــاج والصــدف .يوجــد تــاج رائــع علــى بابــه.
وبحســب الشــائعات ،ف ـإن هــذا التــاج أضافــه الأميــر
تنكــز الناصــري أثنــاء ترميــم المنبــر فــي عــام  / ٧٣١م
 ١٣٣٠م .وكان هــذا التــاج شــعار الدولــة التنكيزيــة.
يوجــد فــي أعلــى المنبــر شــرفة خشــبية يمكــن الوصــول
إليهــا عبــر درجــات .فــي عــام  ١٩٦٩احتــرق المنبــر
التاريخــي نتيجــة حريــق فــي مســجد القبلــة داخــل

٣٤٤

يقــع هــذا المنبــر فــي الجانــب الجنوبــي مــن صحــن قبــة الصخــرة غــرب الأقــواس الجنوبيــة
المؤديــة إلــى مســجد القبلــة .شــيده قاضــي القضــاة برهــان الديــن جماعــة عــام  ٧٠٩هـــ ١٣٠٩ /
م .تــم تحويلــه إلــى منبــر مصنــوع مــن الرخــام والحجــر بينمــا كان منب ـ ًرا متحــركًا لأنــه مصنــوع مــن
الخشــب والعجــلات .،لهــا درج قصيــر ومدخــل جميــل يــؤدي إلــى المقعــد الحجــري فــي الأعلــى
لجلــوس الخطيــب .المنبــر مزيــن بقبــة لطيفــة .ترتكــز قبتــه علــى أربعــة أعمــدة رخاميــة .هــذه القبــة
تســمى »قبــة الميــزان« .والســبب هــو أن الأقــواس القريبــة منــه كانــت تســمى »الميــزان« فــي
العصــور القديمــة .يوجــد محــراب محفــور بجانــب المنبــر .يقــع هــذا المحــراب إلــى الغــرب مــن
المنبــر ،تحــت المــكان الــذي يجلــس فيــه الخطيــب .يوجــد محــراب آخــر فــي نفــس المــكان.
نقــش هــذا المحــراب علــى العمــود الأول مــن الأقــواس الجنوبيــة إلــى الشــرق مــن المنبــر .إنــه
المنبــر الوحيــد فــي المنطقــة المكشــوفة فــي منطقــة المســجد الأقصــى .ولكنــه لا يســتخدم اليــوم.
م( المتحــف الإ ســلامي

اﻟﺼﻮرة  : ٦٣ﻣﻨﱪ ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ ﻗﺒﻞ ﻋﺎم ) ١٩٦٩أرﺷﻴﻒ (iYV

المســجد الأقصــى مــن قبــل مواطــن أســترالي صهيونــي
متطــرف .كان لهــذا الحــدث تداعيــات كبيــرة فــي
العالــم الإ ســلامي ،ودفــع الــدول الإ ســلامية إلــى
التجمــع فــي جميــع أنحــاء العالــم لتأســيس منظمــة
المؤتمــر الإ ســلامي .بــد ًلا مــن المنبــر المحتــرق ،تــم
بنــاء منبــر حديــدي بســيط فــي البدايــة ثــم فــي وقــت
لاحــق تــم بنــاء منبــر جديــد مشــابه للمنبــر التاريخــي
القديــم باســتخدام نفــس المــواد فــي الأردن .نُقــل
المنبــر المشــيد حدي ًثــا إلــى القــدس عــام  ١٤٢٨هـــ /
 ٢٠٠٧م ووضــع فــي مكانــه الســابق.

قــام المجلــس الإ ســلامي الأعلــى بتأســيس المتحــف الإ ســلامي عــام ١٣٤١هـــ١٩٢٣/م .وبهــذا
المتحــف ،تــم إنشــاء أول متحــف تاريخــي للقطــع الأثريــة فــي فلســطين .وبالنســبة لموقــع المتحــف
فإنــه كان يقــع بالقــرب مــن الربــاط المنصــوري ،علــى الجانــب الآخــر مــن موقعــه الحالــي ،بالقــرب
مــن مديريــة الأوقــاف الإ ســلامية وبــاب الناظــر .ومــن ثــم انتقــل المتحــف الــى مقــره الحالــي الواقــع
فــي الجــزء الجنوبــي الغربــي مــن المســجد الأقصــى المبــارك بالقــرب مــن بــاب المغاربةفــي عــام
 ١٩٢٩/١٣٤٨م .ويتكــون المتحــف الإ ســلامي مــن قاعتيــن تشــكلان زاويــة قائمــة ،حيــث كان
مبنــى القاعــة الغربيــة يعــرف قديمــا باســم مســجد المغاربــة ،بينمــا تشــكل القاعــة الجنوبيــة جــزءا
مــن مســجد النســاء .وتضــم معروضــات المتحــف مجموعــة مــن أنــدر وأثمــن المقتنيــات التاريخيــة
الإ ســلامية حيــث تــؤرخ هــذه المعروضــات لتاريــخ المســجد الأقصــى منــذ الفتــح العمــري حتــى
الآن .كمــا يمتلــك المتحــف مجموعــة مــن المخطوطــات النــادرة للقــرآن الكريــم والتــي يرجــع
تاريــخ أقدمهــا للقــرن ٢هـــ٨ /م ،إضافــة إلــى نســخة نــادرة مــن القــرآن الكريــم أمــر بتخطيطهــا
الســلطان المملوكــي برســباي بيــن ٨٤٠-٨٢٥هـــ١٤٣٧-١٤٢٢/م ،وتعــد أكبــر نســخة مــن القــرآن
الكريــم موجــودة فــي فلســطين حيــث تبلــغ أبعادهــا ١١٠ســم ١٧٠ Xســم.

٣٤٥

اﻟﻘﺪس

المدينة التي تتوق إلى السلام

اﻟﺼﻮرة  : ٦٥اﳌﺘﺤﻒ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ ﺑﺎب اﳌﻐﺎرﺑﺔ )أرﺷﻴﻒ (IYV

ﺻﻮرة  ٦٧أ  :ﻣﺤﺮاب إﺣﺪي اﳌﺼﻠﻴﺎت أﻣﺎم ﻗﺒﺔ ﻣﻮﳻ ﰲ ﺑﺎﺣﺔ ﺑﻴﺖ اﳌﻘﺪس /
اﳌﺴﺠﺪ اﻷﻗﴡ )أرﺷﻴﻒ (FA

ن( حائــط البــراق  /حائــط المبكى

حائــط البـراق هــو جــزء مــن المســجد الأقصــى ويقــع فــي الجنــوب الغربــي مــن المســجد الأقصــى.
هــذا الحائــط تحــت ملكيــة إســلامية .بعــد احتــلال إس ـرائيل للقــدس عــام  ،١٩٦٧صــادر اليهــود هــذا
الحائــط وتغيــر اســمه إلــى »حائــط المبكــى« .يدعــي اليهــود أن هــذا الحائــط هــو جــزء مــن هيــكل
ســليمان .وهــذا الحائــط حســب العقيــدة الإ ســلامية هــو المــكان الــذي ربــط فيــه الرســول صلــى اللــه
عليــه وســلم جبلــه المســمى الب ـراق قبــل أن يصعــد إلــى الســماء ليلــة الإ س ـراء والمع ـراج.

كان اليهــود يــؤدون صلواتهــم وعبادتهــم علــى جبــل الزيتــون خــارج البلــدة القديمــة فــي القــدس
حتــى القــرن  ٨هـــ  ١٥ /م .أدى تحقيــق أجرتــه لجنــة تقصــي الحقائــق البريطانيــة فــي عــام ،١٩٣٠
حــول دعــاوي المســلمين واليهــود بشــأن ملكيــة حائــط البــراق إلــى قــرار يؤكــد أن حائــط البــراق
والمبانــي الأخــرى ملــك للأوقــاف الإ ســلامية .ظهــرت اليــوم الســاحة الموجــودة أمــام الحائــط بعــد
احتــلال ق ـوات الاحتــلال الإ س ـرائيلي للقــدس عــام  ١٩٦٧وتدميــر حــي المغاربــة التابــع للمســلمين
وطــرد المســلمين المقيميــن فيــه.

ﺻﻮرة  ٦٧ب  :ﻣﻨﻈﺮ ﻟﺒﻌﺾ اﳌﺤﺎرﻳﺐ ﰲ ﺑﺎﺣﺔ ﺑﻴﺖ اﳌﻘﺪس
 /اﳌﺴﺠﺪ اﻷﻗﴡ )أرﺷﻴﻒ (MT

س( اﳌﺼﻠﻴﺎت

اﻟﺼﻮرة  ٦٦ب  :ﺣﺎﺋﻂ اﻟﱪاق  /ﺣﺎﺋﻂ اﳌﺒىك )أرﺷﻴﻒ (iYV

اﻟﻘﺪس

المدينة التي تتوق إلى السلام

٣٤٦

اﻟﺼﻮرة  ٦٦أ  :ﺣﺎﺋﻂ اﻟﱪاق )أرﺷﻴﻒ (MT

يوجــد  ٢٦مصلــى فــي باحــات المســجد الأقصــىُ .صنعــت المصليــات مــن الحجــر ،ذات
ســطح مســتوٍ ،علــى ارتفــاع متــر واحــد مــن الأرض .متصلــة ببعضهــا البعــض بالخطــوات .يحتــوي
العديــد منهــا علــى محــراب صغيــر أو حجــر علامــة للإ شــارة إلــى اتجــاه القبلــة .تــم تخصيــص هــذه
المصليــات للصــلاة والخطبــة والمحاضــرة ومــا زالــت تســتخدم لهــذا الغــرض .تــم بنــاء الاثنتيــن
مــن هــذه المصليــات الســتة والعشــرين حدي ًثــا ،بينمــا تــم بنــاء الأخريــات خــلال فتــرات مختلفــة
مــن الحكــم الإ ســلامي ،وخاصــة المماليــك والعثمانييــن.

٣٤٧

اﻟﻘﺪس

المدينة التي تتوق إلى السلام

اﻟﺨﺮﻳﻄﺔ وﻣﻔﺘﺎﺣﻬﺎ
)ﺗﻜﻮن أرﻗﺎم وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻳﻀﺎح اﳌﺬﻛﻮرة أﻋﻼه وﻓﻘًﺎ ﻟﱰﺗﻴﺐ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﳌﺤﺪدة ﻋﲆ اﻟﺨﺮﻳﻄﺔ .ﻟﻜﻞ ﻣﻜﺎن رﻗﻢ ﺧﺎص ﻣﺘﺘﺎل ﻋﲆ اﻟﺨﺮﻳﻄﺔ(.

اﻟﻘﺪس

المدينة التي تتوق إلى السلام

٣٤٨

٣٤٩

اﻟﻘﺪس

المدينة التي تتوق إلى السلام
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 باب الناظر.٥٣

 البوائك الجنوبية.٢٥

 باب القطانين.٥٥

 البوائك الغربية.٢٧

 قبة الصخرة.٢
 مسجد الأقصى القديم.٣

 باب السكينة.٥٧

 بوائك الشمال الشرقي.٢٩

 مسجد النساء.٥

 باب المغاربة.٥٩

 بوائك الجنوب الشرقي.٣١

 مهد السيد المسيح.٦
ومسجده

 المدرسة الفخرية.٣٣

 مسجد المغاربة.٨

 المدرسة التنكيزية.٣٥

 قبة المعراج.١٠

 باب الحديد.٥٤

 باب المطهرة.٥٦

 باب السلسلة.٥٨

 باب الرحمة وباب.٦٠
التوبة

 البوائك الشرقية.٢٦

 بوائك الشمال الغربي.٢٨

 بوائك الجنوب الغربي.٣٠
 المدرسة الختنية.٣٢

 مدرسة الفارسية.٣٦
 المدرسة الأشرفية.٣٧

 محراب النبي وقبته.١١

 صهريج الملك عيسى.٦٦
المعظم للماء

 المدرسة الجاولية.٣٩

 قبة الخضر.١٤

 سبيل النرنج.٦٨

 المدرسة الإ سعردية.٤١
 المدرسة الأراغونية.٤٢

 الباب المزدوج.٦٢
 الباب المثلث.٦٣
 الباب المنفرد.٦٤

 شادرفان.٦٥

 سبيل قايتباي.٦٧

 سبيل قاسم باشا.٦٩
 سبيل سليمان.٧٠

/ منبر نور الدين زنكي.٧١
منبر صلاح الدين الأيوبي

 حائط البراق.٧٤

 المدرسة الملكية.٣٨
 مدرسة الخاتونية.٤٠

 المدرسة الامينية.٤٣

 المدرسة الباسطية.٤٤

 المدرسة المنجكية.٤٥
 المدرسة العثمانية.٤٦
 الأروقة الشمالية.٤٧

 الأروقة الغربية.٤٨
القبائل/ باب الأسباط.٤٩
 باب حطة.٥٠

 باب شرف الأنبياء.٥١
 باب غوانمة.٥٢
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 مسجد البراق.٧
 قبة السلسلة.٩

 المتحف الاسلامي.٧٣
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 المسجد المرواني.٤

 مدرسة دويدار.٣٤

 باب الجنائز.٦١

 منبر برهان الدين.٧٢

المدينة التي تتوق إلى السلام

 مسجد القبلة.١

 قبة سليمان.١٢

 قبة موسى.١٣

 قبة يوسف أغا.١٥
 قبة يوسف.١٦

 قبة الارواح.١٧

/ قبة الزاوية المحمدية.١٨
قبة الخليلي

 قبة السلطان محمود.١٩
قبة عشاق النبي/.الثاني
 قبة النحويين.٢٠

 مئذنة باب غوانمة.٢١
/ مئذنة باب الأسباط.٢٢
مئذنة الصالحية
/ مئذنة باب المغاربة.٢٣
مئذنة الزاوية الفخرية
 مئذنة باب السلسلة.٢٤
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اﻟﺘﻌﺎﻳﺶ ﻓﻲ اﻟﻘﺪس اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ
ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺟﻘﻤﻖ*
ﻣﻘﺪﻣﺔ :ﺣﺮﻳﺔ اﻟﻌﻘﻴﺪة واﻟﻌﺒﺎدة ﰲ اﻹﺳﻼم
لقــد أعطــى الديــن الإ ســلامي للنــاس الحـ َّـق فــي
اختيــار دينهــم لأن لديهــم العقــل والإ رادة .وبذلــك
يمكــن للنــاس أن يدخلـوا الديــن الــذي يريدونــه أو أن
يكــون لديهــم الإ يمــان الــذي يريدونــه .وهنــاك آيــات
عديــدة فــي الق ـرآن بخصــوص هــذه المس ـألة ١.ومــن
بينهــا الآيــة المذكــورة فــي ســورة البقــرة) :لا إكـراه فــي
الديــن( ٢والتــي تحــرم بشــدة إكـراه أي شــخص علــى
تغييــر دينــه .عندمــا ننظــر إلــى هــذا القانــون الإ لهــي
والحاجــة إلــى أن يعيــش النــاس أفــرا ًدا فــي مجتمــع
واحــد ،نفهــم أنــه لا مفــر مــن أن يعيــش المســلمون
وغيــر المســلمين م ًعــا فــي المجتمــع الإ ســلامي.
طرحــت الدولــة الإ ســلامية الأولــى التــي تأسســت
بعــد الهجــرة إلــى المدينــة المنــورة عــام  ٦٢٢مبـ َ
ـادئ
التعايــش فــي المجتمــع الإ ســلامي .فــلا يغيــب عنــا
أن الرســول صلــى اللــه عليــه وســلم قــد أعطــى الأمــان
لنصــارى نجــران الذيــن التقــى بهــم فــي المدينــة
المنــورة .إن أول دســتور للدولــة الإ ســلامية الــذي
هــو دســتور المدينــة المنــورة يتطــرق إلــى العديــد مــن
القضايــا مثــل واجبــات رئيــس الدولــة ،والدفــاع عــن
الوطــن ،والعدالــة ،وحريــة المعتقــد والعبــادة ،وأمــن
الحيــاة والممتلــكات ،والعلاقــات بيــن المســلمين
وغيــر المســلمين .ومــن بيــن هــذه المـواد التــي تتضمــن
حــق المعتقــد والعبــادة الممنوحــة لغيــر المســلمين مــا
يلــي :إن اليهــود الذيــن يدخلــون فــي أمرنــا لهــم منــا
حــق العــون ،مــن غيــر أن يتعرض ـوا للاضطهــاد ودون
مســاعدة مــن يعارضونهــم )المــادة  .(١٦يشــكل
يهــود بنــي عــوف مجتم ًعــا مــع المؤمنيــن ،ديــن اليهــود
لأنفســهم ،وديــن المؤمنيــن لأنفســهم ،وهــذا يشــمل
جميــع اليهــود حتــى أحبارهــم )المــادة  ٣.(٢٥فــكان
أول َمــن أعطــى حريــة العقيــدة والعبــادة لغير المســلمين

الذيــن يعيشــون فــي الأراضــي الخاضعــة للحكــم
الإ ســلامي هــو نبينــا صلــى اللــه عليــه وســلم .عندمــا
هاجــر النبــي إلــى المدينــة المنــورة كان عــدد ســكانها
نحــ ًوا مــن  ١٠٠٠٠مــن بينهــم  ١٥٠٠مســلم .كان
منهــم  ٤٥٠٠مــن العــرب الذيــن ينتمــون إلــى قبيلتــي
الأوس والخــزرج والبقيــة الـــ  ٤٠٠٠مــن اليهــود .وعلــى
الرغــم مــن أن المســلمين كانــو يشــكلون الأقليــة إلا
أن المســلمين بقيــادة النبــي عنــد وضعهــم الدســتور
الأول لــم يســتبعدوا غيــر المســلمين مــن المجتمــع
ولــم يتجاهلوهــم ،بــل قام ـوا بدمجهــم مــع المجتمــع
ورأوهــم أفــرا ًدا فــي الدولــة كغيرهــم .وفُرِضــت علــى
غيــر المســلمين الجزيــة ثم ًنــا للاعت ـراف بحقهــم فــي
الممتلــكات وحريــة العقيــدة والعبــادة والحيــاة الآمنــة.

 -١أول ﻋﻬﺪ ﻳُﻌﻄﻰ ﻟﻐري اﳌﺴﻠﻤني ﰲ اﻟﻘﺪس
عندمــا فتــح ســيدنا عمــر القــدس عــام ٦٣٨
وجعلهــا تحــت الحكــم الإ ســلامي لأول مــرة ،كان
مــن مــا فعلــه فــي المدينــة منــح حريــة العقيــدة والعبــادة
للمســيحيين الذيــن يعيشــون فيهــا .وهنــاك مـواد تتعلــق
بحريــة المعتقــد والعبادة للشــعب المســيحي في كتاب
الأمــان ال ُمعطــى للبطريــرك صفرونيــوس والموجــود فــي
جبــل الزيتــون فــي القــدس .ووف ًقــا لكتــاب الأمــان هــذا
يحــق للمســيحيين الجورجييــن والأحبــاش والأقبــاط
والآشــوريين والأرمــن والنســاطرة واليعاقبــة والموارنــة
زيــارة كنيســة القمامــة فــي القــدس وزيــارة بيــت لحــم
الــذي ُي َعــ ُّد مســقط رأس المســيح ومــكان الكنيســة
الكبــرى والأماكــن المقدســة الأخــرى ،ولــن يتــم
التدخــل فــي أمورهــم مــا دامـوا خاضعيــن لأحــكام أهــل
الذمــة .إضافــة إلــى ذلــكُ ،يذكــر أن المعفييــن مــن
الجزيــة ،عنــد زيارتهــم كنيســة القمامــة ســيدفعون ثلاثــة
٤
دراهــم فضيــة للبطريــرك الموجــود فيهــا.

د .عبد الله جقمق ،عضو الهيئة التدريسية ،كلية العلوم الإ سلامية بجامعة أفيون كوجاتبه.
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ﻛﺘﺎب ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب رﴈ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ
ﺑﺴﻢ اﻟﻠﻪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ
»الحمــد للــه الــذي أعزنــا بالإ ســلام ،وأكرمنــا بالإ يمــان ،ورحمنــا بنبيــه صلــى اللــه عليــه وســلم ،وهدانــا مــن
الضلالــة ،وجمعنــا بعــد الشــتات وألَّــف قلوبنــا ،ونصرنــا َعلــى الأعــداء ،وم َّكــن لنــا مــن البــلاد ،وجعلنــا إخوا ًنــا
متحابيــن ،واحمــدوا اللــه عبــاد اللــه علــى هــذه النعمــة .هــذا كتــاب عمــر بــن الخطــاب لعه ـ ٍد وميثــاق أُعطــي
إلــى البطــرك المبجــل المك ـ ّرم وهــو صفرونيــوس بطــرك الملــة الملكيــة فــي طورزيتــا بمقــام القــدس الشــريف فــي
الاشــتمال علــى الرعايــا والقســوس والرهبــان والراهبــات حيــث كانــوا وأيــن وجــدوا ،وأن يكــون عليهــم الأمــان،
وأن الذمــي إذا حفــظ أحــكام الذمــة وجــب لــه الأمــان والصــون ِمنَّــا نحــن المؤمنيــن و إلــى مــن يتولــى بعدنــا
وليقطــع عنهــم أســباب جوانحهــم كحســب مــا قــد جــرى منهــم مــن الطاعــة والخضــوع ،وليكــن الأمــان عليهــم
وخارجــا وهــي القمامــة وبيــت لحــم مولــد عيســى
وعلــى كنائســهم وديارهــم وكافــة زياراتهــم التــي بيدهــم داخ ـ ًلا
ً
عليــه الســلام كنيســة الكب ـراء ،والمغــارة ذي الثلاثــة أب ـواب ،قبلــي وشــمالي وغربــي ،وبقيــة أجنــاس المســيحيين
الموجوديــن هنــاك ،وهــم الكــرج والحبــش ،والذيــن يأتــون للزيــارة مــن الإ فرنــج والقبــط والســريان والأرمــن
والنســاطرة واليعاقبــة والموارنــة تابعيــن للبطــرك المذكــور .يكــون متقد ًمــا عليهــم لأنهــم أعط ـوا مــن حضــره النبــي
الكريــم والحبيــب المرســل مــن اللــه وشــرفوا بختــم يــده الكريــم ،وأمــر بالنظــر إليهــم والأمــان عليهــم ،كذلــك
نحــن المؤمنــون ن ِ
ُحســن إليهــم إكرا ًمــا لمــن أحســن إليهــم ،ويكونـوا معا ًفــا )معافييــن( مــن الجزيــة والغفــر )الخفــر(
والمواجــب ،ومســلمين مــن كافــة البلايــا فــي البــر والبحــور وفــي دخولهــم للقمامــة وبقيــة زياراتهــم لا يؤخــذ منهــم
شــيء ،وأمــا الذيــن يقبلــون إلــى الزيــارة إلــى القمامــة ،يــؤدي النصرانــي إلــى البط ـرِك درهــم )دره ًمــا( وثلــث مــن
الفضــة ،وكل مؤمــن ومؤمنــة يحفــظ مــا أمرنــا بــه ســلطانًا كان أم حاك ًمــا وال ًيــا يجــرى حكمــه فــي الأرض ،غنــي
أم فقيــر مــن المســلمين المؤمنيــن والمؤمنــات .وقــد أعطــى لهــم مرســومنا هــذا بحضــور جــم الصحابــة الك ـرام،
عبــد اللــه ،وعثمــان بــن عفــان ،وســعد بــن زيــد ،وعبــد الرحمــن بــن عــوف ،وبقيــة الأخــوة الصحابــة الك ـرام.
فليعتمــد علــى مــا شــرحنا فــي كتابنــا هــذا ويعمــل بــه ،وأبقــاه فــي يدهــم ،وصلــى اللــه تعالــى علــى ســيدنا محمــد
وآلــه وأصحابــه ،والحمــد للــه رب العالميــن حســبنا اللــه ونعــم الوكيــل .فــي العشــرين مــن شــهر ربيــع الأول ســنة
خامــس وعشــر للهجــرة النبويــة .وكل مــن قــرأ مرســومنا هــذا مــن المؤمنيــن وخالفــه مــن الآن والــى يــوم الديــن
٥
باغضــا«.
فليكــن لعهــد اللــه ناك ًثــا ولرســوله الحبيــب ً

ﻛﺘﺎب اﻷﻣﺎن اﻟﺬي أﻋﻄﺎه ﺳﻴﺪﻧﺎ ﻋﻤﺮ ﳌﺴﻴﺤﻴﻲ اﻟﻘﺪس ﻣﱰﺟﻤﺔ اﱃ اﻟﱰﻛﻴﺔ
BOA. HAT, Nr: 1516, Gömlek Nr: 47, 5.
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عندمــا نقــوم بدراســة العهــد الــذي أعطــاه ســيدنا
عمــر لمســيحيي القــدس ،نلاحــظ أنــه تمــت الإ شــارة
إلــى قضيتيــن أولهمــا يقــوم علــى منــح ســيدنا محمــد
حرية العقيدة والعبادة للمســيحيين والثانية هي التوصية
باســتمرار هــذه الحقــوق الممنوحــة لغيــر المســلمين من
قبــل جميــع رجــال الدولــة المســلمين فــي المســتقبل.
تكتســب هــذه الحريــات والتــي تــم إعــلان أساســها
فــي الماضــي بع ـدًا عالم ًيــا مــن خــلال التأكيــد علــى
صلاحيــة هــذه الحقــوق والامتيــازات للمســتقبل.
وعلــى هــذا النحــو مــن الممكــن رؤيــة هــذه اللغــة
المشــتركة فــي البيروقراطيــة فــي أســماء رجــال الدولــة
المســلمين الذيــن حكم ـوا القــدس بعــد ســيدنا عمــر
أمثــال الســلطان الأيوبــي صــلاح الديــن ،وســلاطين
مصــر طاهــر الســيفي وأشــرف الســيفي ٦والســلاطين
العثمانييــن الســلطان محمــد الفاتــح ٧،والســلطان
ســليمان القانونــي ،ومحمــود الثالــث ،ومصطفــى
الثالــث ٨ومحمــود الثانــي ٩.والحــق أن اســتمرار هــذه
الحريــات لقــرون طويلــة كحلقــات سلســلة متشــابكة
تبــرز مظه ـ ًرا مــن تقاليــد الــدول الإ ســلامية.
في المرسوم المعطى للأرمن:

 -٢الدولة العثمانية والمقدسيين غير مسلمين

بعــد ضــم القــدس جــاء الســلطان ســليم الأول
إلــى هــذه المدنيــة المقدســة وزار العديــد مــن أماكنهــا
المقدســة ،ولا ســيما المســجد الأقصــى ،وقبــة
الصخــرة وخليــل الرحمــن ،كمــا قــدم الكثيــر مــن
العطايــا للعلمــاء المســلمين والفقـراء هنــاك .إضافــة إلى
ذلــك ،قــام الســلطان ســليم الأول بعــد زيارتــه للقــدس
بإعــداد مرســومين بنــا ًء علــى طلــب البطريــرك الأرمنــي
ســركيز والبطريــرك الرومــي أتاليــا .وكان الشــيء الوحيــد
الــذي يفصــل هذيــن المرســومين وبيــن العهــدة العمريــة
هــو أنهمــا يذكـران بشــكل منفصــل الأماكــن المقدســة
التــي تعتبرهــا الطائفتــان مقدســة فــي القــدس .كمــا
ورد فــي هذيــن المرســومين الصادريــن عــن الســلطان
ســليم أن الحقــوق والامتيــازات الممنوحــة للمســيحيين
فيمــا يتعلــق بحريــة العقيــدة والعبــادة المذكــورة فــي
العهــدة العمريــة كان لهــا أســاس فــي الماضــي كمــا
يضــا .والعبــارات التــي تشــير إلــى
تشــمل المســتقبل أ ً
الأســاس التاريخــي للمراســيم الصــادرة للأرمــن والــروم
هــي كمــا يلــي:

فــي هذيــن المرســومين اللذيــن أصدرهما الســلطان
ساســا لهمــا ،لــم
ســليم الأول وجعـ َل العهــدة العمريــة أ ً
يخاطــب فيهــا إلا مســيحيي القــدس ويرجــع ذلــك
إلــى حقيقــة أنــه فــي تلــك الفتــرة مــن الزمــن كان
المســيحيون فقــط مــن يعيشــون فــي القــدس كغيــر
مســلمين .وعلــى الرغــم مــن أن المراســيم المذكــورة
أعــلاه تذكــر المســيحيين فقــط ،فـإن الأحــكام العامــة
يضــا اليهــود،
المتعلقــة بحريــة العقيــدة والعبــادة تشــمل أ ً
وهــم مجتمــع غيــر مســلم آخــر فــي القــدس العثمانيــة.
ويؤكــد هــذه النقطــة ،نقــش ســليمان القانونــي الموجود
علــى بــاب يافــا .وعلــى الرغــم من أن الســلطان القانوني
كان قــاد ًرا علــى نقــش كلمــة التوحيــد »لا إلــه إلا اللــه
محمــد رســول اللــه« علــى بــاب يافــا ليــدل بذلــك على

أن هــذه المدينــة المقدســة ملــك للمســلمين ولكنــه
فضــل هنــا كتابــة اســم إبراهيــم ونقــش ذكــر »لا إلــه
َّ
إلا اللــه إبراهيــم خليــل اللــه« ،النبــي المشــترك لجميــع
الديانــات الســماوية الذيــن يعيشــون فــي القــدس .فأكد
بذلــك علــى عقيــدة التوحيــد وأظهــر أن التعايــش بيــن
الأديــان فــي القــدس أمــر مهــم فــي المجتمــع.

قدســية القــدس فــي العهــد العثمانــي عنــد
المســلمين والمســيحيين واليهــود مهــدت الأرضيــة
لتكويــن الســكان المحلييــن مــن أنــاس ينتمــون إلــى
هــذه الأديــان وبذلــك ســميت الأحيــاء القديمــة
المحاطــة بالأســوار بأســماء الحــي الإ ســلامي وحــي
المســيحيين والحــي اليهــودي ،وذلــك وفقًــا للكثافــة
الســكانية فــي كل حــي .ولكــن تلــك التســميات لا

ُض ِبـ َ
ـط وف ًقــا للعهــد الــذي أعطــي منــذ زمــن ســيدنا عمــر رضــي اللــه عنــه والأوامــر الشــريفة القائمــة منــذ
عهــد الملــك صــلاح الديــن....
في المرسوم المعطى للروم:

ُض ِبـ َ
ـط وف ًقــا للعهــد الــذي أعطــي منــذ زمــن ســيدنا عمــر رضــي اللــه عنــه والأوامــر الشــريفة القائمــة منــذ
الســلاطين الأوائــل....

يضــا فــي كلا المرســومين
وقــد ُذ ِكــرت العبــارات التــي تخــص الاعت ـراف بهــذه الحقــوق فــي المســتقبل أ ً
مــع بعــض الاختلافــات الطفيفــة علــى الشــكل التالــي:

تدخــل فــي شــؤون الرعيــة وغيرهــم ولا يتــم فيهــا تبديــل ولا تغييــر ســواء أكان مــن آبــاء الأمجــاد
»لا ُي َ
أو أبنائهــم أو الــوزراء العظــام والصلحــاء الكــرام والقضــاة والأمــراء والــولاة وبيــت المــال ورجــال القســمة
والزعمــاء وأربــاب التيمــار ومباشــري العمــل والعمــال والمتصرفيــن بالأمــوال وجميــع الرعيــة وغيرهــم والرفيــع
١٠
والوضيــع والصغيــر والكبيــر وفــرد الأفــراد كائ ًنــا مــن كان بوجــه مــن الوجــوه وســبب مــن الأســباب«.
BOA. HAT, Nr: 1516, Gömlek Nr: 47, 7.
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تعنــي أن المســلمين والمســيحيين واليهــود كانــوا
يعيشــون فــي عزلــة عــن بعضهــم البعــض .علــى
الرغــم مــن أن خطــط الإ ســكان فــي المدينــة القديمــة
كانــت منفصلــة عــن بعضهــا البعــض ،إلا أن هــذه
المجموعــات الدينيــة الثــلاث كانــت علــى اتصــال مــع
بعضهــا البعــض فــي الحيــاة الاجتماعيــة والاقتصاديــة.
وتجــدر الإ شــارة إلــى أن الانقســام العرقــي فــي القــرى

المحيطــة بالقــدس وبالأخــص القــرى التــي يعيــش
فيهــا المســلمون والمســيحيون مــع بعضهــم لــم يكــن
حــا ًدا كمــا هــو الحــال فــي وســط المدينــة .وفــي واقــع
الأمــر ،تكشــف العديــد مــن الأحــكام الموجــودة فــي
ســجلات قاضــي القــدس عــن أن أفـراد هــذه الديانــات
١١
الثــلاث عاشـوا م ًعــا فــي القــرى المحيطــة بالقــدس.

 ٧بعد فتح اسطنبول ،أصدر السلطان محمد الفاتح مرسو ًما لمسيحيين في القدس ،يحمي حريتهم في العبادة ،بنا ًء على طلب أتناسيوس ،بطريرك الإ غريق .للاطلاع على المرسوم
الصادر عام  ١٤٥٨انظر:
Başkanlık Osmanlı Arşivi (BOA) Bâb-ı Defterî Kilise Defterleri [A.DVN. KLS. d.] Nr: 8 6.

 ٨للاطلاع على المراسيم المذكورة عن السلاطين العثمانيين الممنوحة لمسيحيي القدس انظر:
 ٩للاطلاع على المرسوم الصادر من أجل الأرمن والروم في القدس انظر :
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بالنظــر إلــى التعايــش بيــن المســلمين والمســيحيون
واليهــود م ًعــا فــي القــدس ،وقيــام أتبــاع هــذه الديانــات
الثــلاث مــن جميــع أنحــاء العالــم بزيــارة القــدس،
وبســبب هــذا الوضــع الخــاص للدولــة العثمانيــة ،كان لا
بــد مــن الانخـراط فــي بعــض الأنشــطة تجــاه المســلمين
وغيــر المســلمين فــي القــدس .وعندمــا أصبحــت منطقــة
الحرميــن تحــت الحكــم العثمانــي ،أبــدى الســلاطين
العثمانيــون ،الملقبــون بـــ »خــادم الحرميــن الشــريفين«،
خاصــا بالمســلمين فــي هذه الأماكن المقدســة.
اهتما ًمــا ً

كانــت القــدس »ثالــث الحرميــن الشــريفين«،
وحصلــت علــى نصيبهــا العــادل مــن الاهتمــام لأنهــا
ثالــث مدينــة مقدســة لــدى المســلمين .ويبــرز مجــالان
مــن أنشــطة الدولــة العثمانيــة لتنظيــم الحيــاة الاجتماعيــة
والاقتصاديــة لمســلمي القــدس ،وهمــا الوقفيــات
والصــرة .فقــد ُر ِّم َمــت الكثيــر مــن المبانــي الواقعــة فــي
المدينــة المحاطــة بالأســوار والتابعــة للوقفيــات خــلال
العهــد العثمانــي ،وخاصــة الجامــع القبلــي الموجــود فــي
المســجد الأقصى والصخرة المعلقة المشــرفة .اســتمرت
قوانيــن الوقفيــات التــي كانــت موجــودة فــي المدينــة قبــل
الحكــم العثمانــي بنفــس الطريقــة خــلال العهــد العثمانــي
وأضيفــت إليهــا العديــد مــن الأوقــاف الجديــدة .فتــم
تحقيــق الحيــاة المزدهــرة بالخدمــات المقدمــة فــي
المجــالات الدينيــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة والتعليميــة
للمســلمين .بالإ ضافــة إلــى ذلــك ،تــم تخصيــص حصــة
للقــدس مــن الصــرة الســلطانية المرســلة مــن إســطنبول مع
قافلــة الحــج كل عــام لأهالــي مكــة والمدينــة .وتكشــف
الصــرة الســلطانية التــي اســتفاد منهــا بشــكل خــاص
الســادة والعلمــاء والفقــراء ومعاصروهــم فــي القــدس،
الأهميـ َة التــي أولتهــا الدولــة العثمانيــة لمســلمي القــدس،
حتــى إن الدولــة بتخصيصهــا حصــة مــن صــرة الحرميــن
لمســلمي القــدس ،جعلتهــم تحــت حمايــة الدولــة
وأشــعرتهم بمشــروعية الدولــة فــي المدينــة المقدســة.

ﺗﻮزع اﻷﺣﻴﺎء ﰲ اﻟﻘﺪس

فــي أول تعــداد ســكاني أجــري فــي القــدس تحــت الحكــم العثمانــي،
كان الل ـواء المركــزي للقــدس يتألــف مــن اثنــي عشــر ح ًّيــا ،عشــرة منهــا
يضــا فــي المناطــق
مــن المســلمين .بصــرف النظــر عــن ذلــك ،فقــد وجــد أ ً
التــي تعيــش فيهــا الجاليــة المغربيــة المســلمة جاليــات غيــر مســلمة مــن
الســريانية واليهوديــة.
اﳉﺎﻟﻴﺔ و اﳊﻲ

حي باب الحطة

حي باب القطانين
حي الزراعنة

حي الريشة

حي بني حارث
حي الهويد

المسلمين

هي الخوالدي
حي الشرف

حي باب العامود
حي بني زيد
جماعة المغاربة

حي الملكيتة

ثقافة النصراني

إذا نظرنــا إلــى سياســة الدولــة العثمانيــة تجــاه غيــر
المســلمين فــي القــدس ضمــن نطــاق حريــة العقيــدة
والعبــادة ،نــرى أن المســيحيين هــم الأكثــر مخاط ًبــة،
لأنهــم فــي المرتبــة الثانيــة بعــد المســلمين .وعلــى الرغــم
مــن أن القــدس هــي مــكان حــج للمســيحيين ،إلا أن

غير المسلمين

جماعة السريان
جماعة اليهود

١٢

أﺣﻴﺎء ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻘﺪس ﻣﺎ ﺑني ﺗﺎرﻳﺦ ١٥٢٥-٢٦
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مركــز هــذا الحــج هــو كنيســة القيامة/القبــر المقــدس،
التــي شــيدتها هيلينــا فــي القــرن الرابــع الميــلادي ،والــدة
الإ مبراطــور الرومانــي قســطنطين الكبيــر .و إلــى جانــب
الكنيســة التــي يشــار إليهــا باســم كنيســة القبــر المقــدس
أو كنيســة القيامــة فــي وثائــق الأرشــيف العثمانيــةُ ،ي َع ـ ُّد
الكهــف الــذي ولــد فيــه المســيح فــي قريــة بيــت لحــم
يضــا مــن الأماكــن المقدســة
وقبــر الســيدة العــذراء مريــم أ ً
لجميــع المســيحيين.

كانــت هنــاك صراعــات اســتمرت لقــرون فــي القــدس
بيــن الطوائــف المســيحية المختلفــة حــول هــذه الأماكــن
المقدســة وكان المرجــع لحــل كل هــذه النزاعــات فــي
العهــد العثمانــي هــي مــا يعــرف باســم الديـوان الســلطاني
)ديـوان همايــون( .فعندمــا تُر َفــع دعــوة مطالبــة بالحــق مــن
قبــل أحــد الجماعــات المســيحية بمــا يخــص الأماكــن
المقدســة إلــى قاضــي القــدس ،كان علــى قاضي القدس
إحالــة القضيــة للدي ـوان الســلطاني للبــت فيهــا .وحتــى
لــو كان لــدى المدعيــن الوثائــق التــي تبــرر ادعاءاتهــم،
كان مــن الضــروري إرســال جميــع هــذه الوثائــق إلــى
الديــوان الســلطاني ،فيقــارن الديــوان هــذه الوثائــق مــع
العهــدة العمريــة والتــي تــم تجديدهــا فــي عهــد الســلطان
ســليم الأول وبعدهــا ســيكون بإمكانهــم التوصــل إلــى
قـرار يتماشــى مــع المعلومــات التــي تــم الحصــول عليهــا
منهــم .فــي عــام  ١٦٨٩حــذر الديـوان الســلطاني بشــدة
الحــكام المحلييــن والقضــاة الذيــن لــم يرســلوا الوثائــق
إلــى إســطنبول ،وهــي الوثائــق التــي قدمتهــا البطريركيــة
الروميــة فــي القــدس إلــى المحكمــة للمحليــة ١٣.وفــي
قضيــة تــم رفعهــا عــام  ،١٦٩٧اشــتكى الــروم مــن احتــلال
الأرمــن للأماكــن المخصصــة لهــم فــي كنيســة القيامــة
والتــي كانــت بحوزتهــم لفتــرة طويلــة .وبحســب ادعــاءات
الــروم ف ـإن بعــض القضــاة الذيــن يعتقــدون أنهــم كان ـوا
جشــعين قــد أخــذوا الرشــاوي مــن الأرمــن وقامـوا بترتيــب
وثائــق مــزورة وبذلــك أعطـوا أماكنهــم للأرمــن .حتــى لــو
كان المدعــى عليــه قاضــي القــدس ،فقــد أخــذ الديـوان
الســلطاني هــذه الادعــاءات بعيــن الاعتبــار وأرســلت
الوثائــق المزعومــة أنهــا مــزورة إلــى إســطنبول وبذلــك تــم
١٤
إبلاغهــم بـأن القضيــة ســينظر فيهــا الديوان الســلطاني .

Başkanlık Osmanlı Arşivi (BOA), Bab-ı Asafi Divan-ı Hümayun Mühimme Kalemi [A. DVNS. MHM. d.], Nr: 98, judg. 266
BOA. A. DVNS. MHM. d, Nr: 110, judg.: 942.
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ﻛﻨﻴﺴﺔ اﻟﻘامﻣﺔ ،ﻣﺮﻛﺰ ﺣﺞ اﳌﺴﻴﺤﻴني ﰲ اﻟﻘﺪس

أصبــح الخــلاف بيــن الــروم والأرمــن علــى الأماكن
المقدســة فــي القــدس معقـدًا في عهد الســلطان ســليم
الثالــث حتــى إن الدولــة العثمانيــة اضطــرت إلــى تعييــن
حاجــب لتســوية هــذه القضايــا .وهكــذا نــال الأرمــن
الذيــن بذلـوا جهــو ًدا كبيــرة وعملـوا علــى إصــدار مرســوم
أيلول/ســبتمبر  ،١٨٠٣الامتيــازات التــي كانـوا يزعمــون
دائ ًمــا أنهــا لهــم .فــي هــذا المرســوم قـرار يقضــي ب ٕازالــة
المصابيــح الموجــودة فــي قبــر الســيدة العــذراء ،والتــي
تــم تخصيصهــا للشــعوب الحبشــية والقبطية والســريانية
الذيــن كان ـوا مــن أتبــاع الدِّيــن نفســه وداعمــي الــروم
لفتــرات طويلــة ،وتســليم المفاتيــح التــي بحوذتهــم
١٦
للأرمــن ،واســتبعادهم مــن الطقــوس المشــتركة.
نتيجــة للامتيــازات التــي حصــل علهــا الأرمــن ،قــام
الــروم الذيــن تضــرروا مــن تنظيــم الكنائــس وأماكــن
وســلب منهــم جميــع حقوقهــم
الحــج الأخــرىُ ،
تقري ًبــا بمحــاولات مهمــة لإ عــادة الوضــع إلــى حالتــه
الســابقة .كان أهــم عمــل للــروم فــي هــذا الصــدد هــو
تذكيــر إســطنبول بالمراســيم التــي فــي أيديهــم والتــي
تبيــن فيهــا حقوقهــم .ونتيجــة للتحقيــق الــذي أج ـراه
الحاجــب بخصــوص هــذا الموضــوع ،تبيــن أن الــروم
علــى حــق وأن حقــوق الشــعبين الرومــي والأرمنــي فــي
الكنائــس وأماكــن الزيــارات الأخــرى فــي القــدس قــد
تــم الكشــف عنهــا بوضــوح فــي المرســوم الجديــد

الــذي صــدر قبــل مــرور شــهرين .وانطلا ًقــا مــن ذلــك
أصبــح الــروم أصحــاب الحــق علــى كل مــن :الحجــر
المغتســل الموجــود فــي كنســية القيامــة ،وشــمعدان
قديمــان ،والمصابيــح الزيتيــة ،وأربعــة أقــواس تابعــة
للبطريركيــة الروميــة ،والأقـواس الســبعة الموجــودة علــى
ســتي مريــم ،ووســط كنيســة القيامــة ،وموقــع الضريــح،
وكل أماكــن الزيــارات ،والباحــة والكنائــس الثلاثــة
الموجــودة فــي الباحــة ،وكنيســة أيلينــا التــي تقــع مقابــل
كنيســة القيامــة والتــي يقيــم فيهــا البطريــرك ،ومار ســقالة
وســتي نــاي ،ومــار إفطيميــوس ،ومــار ميكائيــل ،ومــار
يورجــي ،ومــار يوحنــا ،ومــار فاســيل ،ومــار نيكــولا،
ومــار ديمتــري ،وســتي مريــم ،ومــار يوحنــا آخــر ،وديــر
جورجيــا .ومــار يعقــوب ،ومــار يورجــي ،ومــار ســيوم،
ومــار يورجــي آخــر ،ومــار ســيمون ،ومــار إليــاس،
ومــار ســافا ،وأديــرة مــار يورجــي فــي بيــت جــالا،
وضريــح الســيدة مريــم الواقــع خــارج القــدس ،وزنزانــة
ســيدنا عيســى فــي بيــت حنّــان وقبــوره الموجــودة فــي
الصحــراء ،ومغــارة وكنيســة بيــت لحــم حيــث ولــد
ِ
ســيدنا عيســى ،ومفتــاح
البــاب الشــمالي والقبلــة
للكنيســة ،والحديقتــان الموجودتــان حــول الكنيســة،
وبســتان الزيتــون ،والمقابــر ،والكنائــس والأديــرة التــي
١٧
تقــع فــي القــرى الأخــرى.

https://digitalcollections.nypl.org/items/510d47d9-5d65-a3d9-e040-e00a18064a99.
Sarkis Karakoç, «Ermenilerin Kuds-i Şerîf’te Haiz Oldukları İmtiyazat-ı Kadimelerinin Teyidiyle Rumların Men‘-i Taarruzatı
Hakkın da Ferman-ı Âlî (evâil-i Cemaziyelahir 1218)», Külliyât-ı Kavanîn, Dosya Nr: 2/6389, (Türk Tarih Kurumu Kütüphanesi).
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٣٦٠

ويمككنــا القــول بإيجــاز إنــه تــم حــل الخلافــات
بيــن المجتمعــات المســيحية ،لا ســيما الــروم والأرمــن
فــي القــدس ،مــن قبــل الإ دارة المركزيــة العثمانيــة .ومــن
أجــل تنظيــم إدارة الأماكــن المقدســة ،تــم إصــدار حوالــي
مئــة وخمســين مرســو ًما لأجــل الجماعــات المســيحية
فــي القــدس منــذ عهــد الســلطان ســليم الأول والتــي
كان يديرهــا شــخص ًيا الديــوان الســلطاني .ويكفــي
هــذا العــدد مــن المراســيم لتبيــان حجــم الص ـراع بيــن
المســيحين أنفســهم فــي القــدس .وفــي مواجهــة مثــل
هــذا الصــراع الكبيــر بيــن المجتمعــات المســيحية،
والــذي اســتمر لقــرون ،لــم تتــرك الإ مبراطوريــة العثمانيــة
هــذه المجتمعــات وشـأنها وحاولــت دائ ًمــا إيجــاد حلــول
لمشــاكلها ،وبالتالــي منــع المزيــد مــن الاضطرابــات.
مــن الحقــوق التــي منحتهــا الدولــة لغيــر المســلمين
ـلاح
فــي القــدس فــي نطــاق حريــة المعتقــد والعبــادة إصـ ُ
أماكنهــم المقدســة .وهنــاك نوعــان مــن السياســات
اللافتــة للنظــر لــلإ دارة المركزيــة فيمــا يتعلــق بإصــلاح
هــذه الأماكــن .أولهــا منــع المســؤولين المحلييــن فــي
القــدس مــن فعــل ذلــك فهــم يحاولــون انتهــاز هــذه
الفرصــة .لأن الحــوادث الفرديــة تظهــر أن بعــض
الجشــعين مــن المســؤولين المحلييــن للقــدس يــرون
الرعايــا غيــر المســلمين مصــدر دخــل لهــم .وقــد تســبب
هــذا الوضــع فــي حــدوث وقائــع غيــر مرغــوب فيهــا فــي
القــدس مــن وقــت لآخــر ،وهــذا الأمــر لا يمكــن التغلــب
عليــه إلا مــن خــلال شــكاوى الرعايــا غيــر المســلمين

إلــى الدي ـوان الســلطاني .عندمــا اشــتكى اليهــود الذيــن
جــاءوا لزيــارة القــدس عــام  ١٥٨١مــن أن المســؤولين
المحلييــن فــي القــدس قام ـوا بإهانتهــم وابت ـزاز أموالهــم،
أمــر الدي ـوان الســلطاني آمــر متصرفيــة القــدس )ســنجق
بيــك( والقاضــي فــي القــدس بوقــف مثــل هــذه الأفعــال
فــو ًرا و إبــلاغ إســطنبول بمــن يعــارض الأمــر.
وعندمــا ُين َظــر إلــى الشــكاوي المرفوعــة والتــي يذكــر
فيهــا أنــه ُط ِلــب مــن غيــر المســلمين المــال حيــن أرادوا
ـف
إصــلاح أماكنهــم المقدســة بغيــر وجــه حــق ،اك ُت ِشـ َ
أنــه تتــم المطالبــة بالمــال ظل ًمــا .وكان المســؤولون
المحليــون الجشــعون الذيــن لــم يكتفــوا بأرباحهــم
يطلبــون الأمـوال مــن غيــر المســلمين لأســباب مختلفــة
ويقومــون بتهديدهــم ،قائليــن إنهــم إذا لــم يعطوهــم
المــال فســوف يقومــون بتفتيــش معابدهــم .أمــا
السياســة الثانيــة المطبقــة تجــاه أعمــال الإ صــلاح هــي
منــع جهــود المســيحيين بتوســيع أماكــن عبادتهــم تحــت
اســم الإ صــلاح .وكانــت الدولــة العثمانيــة بســماحها
لمســيحيي القــدس بترميــم أماكــن عبادتهــم القائمــة
تهــدف إلــى عــدم ظلمهــم لأن أماكنهــم الأثريــة قــد
تضــررت بفعــل الزمــن .بخــلاف ذلــك ،كان ممنو ًعــا
بنــاء معبــد جديــد أو محاولــة توســيع معبــد قائــم بفضــل
الأوامــر المرســلة مــن قبــل الإ دارة المركزيــة العثمانيــة.
وبــاءت بالفشــل جميــع محــاولات المســيحيين الذيــن
يريــدون التعــاون مــع المســؤولين المحلييــن وتوســيع
معابدهــم الحاليــة باســتخدام حيــل مختلفــة.

ﻋﺪم ﻣﻨﻊ اﳌﺴﻴﺤﻴني ﻣﻦ إﺟﺮاء إﺻﻼﺣﺎت ﰲ ﻛﻨﻴﺴﺔ اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ
)(BOA. A. DVNS. MHM. d, Nr: 99, judg. 329
Sarkis Karakoç, Külliyât-ı Kavanîn.
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كان المســيحيون يتدفقــون إلــى القــدس مــن
جميــع أنحــاء العالــم خــلال العهــد العثمانــي لقضــاء
الأيــام التــي يعدونهــا مقدســة وفقًــا لمعتقداتهــم
الدينيــة .ولــم تكــن هــذه الزيــارات إلــى القــدس
نفســها فــي جميــع فصــول الســنة ،لا ســيما أن عــدد
الــزوار كان يزيــد بشــكل كبيــر فــي الفتــرة مــا بيــن
 ٢٥كانــون الأول/ديســمبر المصــادف لعيــد الميــلاد
وعيــد الفصــح فــي نيســان/أبريل .عندمــا تضــاف

احتفــالات المســيحيين بعيــد الفصــح فــي نيســان/
أبريــل إلــى أعيــاد المســلمين بالنبي موســى واحتفالات
عيــد الفصــح اليهــودي فــي الشــهر نفســه ،يمككنــا
القــول إن عــدد ســكان القــدس فــي ذلــك الشــهر
يصــل إلــى ذروتــه .وم ّكنــت الدولــة العثمانيــة غيــر
المســلمين مــن أداء طقوســهم مــع الأنشــطة التــي
يقومــون بهــا فــي مواســم الاحتفــال دون أي مشــاكل.

ﻗﻴﺎم اﳌﺴﻴﺤﻴني ﺑﺈﺻﻼﺣﺎت ﰲ ﻛﻨﻴﺴﺔ اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﺑﴩط ﻋﺪم اﻟﺘﻮﺳﻴﻊ

٢٤

اﺣﺘﻔﺎﻻت ﻋﻴﺪ اﻟﻔﺼﺢ ﰲ ﻛﻨﻴﺴﺔ اﻟﻘامﻣﺔ ) ﺑني ﻋﺎﻣﻲ (١٩١٤-١٨٩٨
٢٣

اﻟﻴﻬﻮد أﺛﻨﺎء ﻋﺒﺎدﺗﻬﻢ ﻋﲆ ﺣﺎﺋﻂ اﳌﺒىك ﺑني ﻋﺎﻣﻲ )(١٩١٤-١٨٩٨

عندمــا ننظــر إلــى قضايــا إصــلاح المعبــد لليهــود،
وهــم رعايــا غيــر مســلمين آخريــن فــي القــدس ،نواجــه
وض ًعــا أكثــر تعقيـدًا مقارنــة بالمســيحيين .عندمــا ضــم
الســلطان ســليم الأول القــدس ،لــم يكــن لليهــود
معبــد .لذلــك أعــاد الســلطان ســليمان القانونــي بنــاء
مقدســا لــدى اليهــود.
حائــط المبكــى الــذي يعتبــر ً
غيــر أن منــع الرعايــا غيــر المســلمين مــن بنــاء معابــد
جديــدة فــي المناطــق الخاضعــة للحكــم الإ ســلامي
وعــدم وجــود معبــد يهــودي ليهــود القــدس كانــت
مشــكلة كبيــرة .حــاول المتدينــون اليهــود فــي بدايــة
الأمــر حــل هــذه المشــكلة عــن طريــق فتــح منازلهــم
أو الأماكــن التــي اشــتروها لإ خوانهــم فــي الديــن
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لأغـراض العبــادة ،وســمحت الدولــة العثمانيــة بوجــود
هــذه الأماكــن طالمــا أنهــا لا تســبب أزمــة عامــة،
معتبــرة أنــه كان مــن الطبيعــي أن تحتــاج جماعــة
دينيــة إلــى معبــد ،وخاصــة فــي العبــادات الجماعيــة.
بعــد ظهــور المعابــد اليهوديــة بهــذه الطريقــة ،تــم
اتبــاع السياســتين المطبقتيــن علــى المســيحيين فــي
مس ـألة إصــلاح المعابــد المقدســة .وعندمــا تعــرض
اليهــود الذيــن تقدمـوا بطلبــات إلــى محكمــة القــدس
للإ صــلاح ،للتهديــد مــن قبــل المســؤولين المحلييــن
فــي القــدس ،قدم ـوا طل ًبــا إلــى الدي ـوان الســلطاني،
٢٢
فحصل ـوا علــى حمايــة قانونيــة لمعابدهــم.
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تــم إحضــار تعزيـزات من الأحياء المحيطــة بالإ ضافة إلى
الجنــود الموجوديــن فــي القــدس ،مــن أجــل منــع النزاعــات
بيــن المســيحيين والمســلمين وحتــى بيــن المســيحيين
أنفســهم .وكان يت ـراوح عــدد الجنــود الذيــن يتــم ارســالهم
كتعزيــزات مــن لــواء نابلــس وذلــك حســب عــدد الــزوار
المتوقــع قدومهــم إلــى القــدس بيــن  ١٠٠إلــى  ٣٠٠جنــدي.
وفــي الوقــت الــذي تــم فيــه اتخــاذ مثــل هــذه الاج ـراءات
الأمنيــة فــي المدينــة بمبــادرة مــن المســؤولين المحلييــن فــي
القــدس ،قدمــت الحكومــة المركزيــة التســهيلات اللازمــة
للمســيحيين الذيــن كانـوا فــي طريقهــم إلــى القــدس ،خاصــة
القادميــن مــن أوروبــا .فــي عــام  ١٥٧٩تمــت مناقشــة طلــب
ألكســندر أحــد الســادة الجورجييــن فــي الديـوان الســلطاني
بشـأن عــدم منــع المســيحيين الذيــن يريــدون الذهــاب إلــى
القــدس مــن جورجيــا لغــرض زيــارة كنيســة القيامــة ،وفــي
الق ـرار المتخــذ مــن قبــل الدي ـوان الســلطاني ،تــم التأكيــد
علــى التطــورات فــي المنطقــة مــن خــلال الإ شــارة إلــى
منطقــة شــيروان التــي تــم فتحهــا والســيطرة عليهــا حدي ًثــا
فــي معركــة قويــون كجيــدي التــي خاضهــا العثمانيــون
ضــد الصفوييــن .ومــع ذلــك ،فقــد أُبلــغ حاكــم أرضــروم
وآمــر متصرفيــة القــدس أنــه لا ينبغــي منــع المســيحيين
الجورجييــن الذيــن أرادوا الذهــاب إلــى القــدس ،بشــرط أن
تكــون لديهــم وثيقــة مختومــة مــن قبــل الســيد الجورجــي
إســكندر .وفــي التعليمــات الصــادرة بحــق اليهــودي داوود
الــذي أراد الذهــاب مــن إســطنبول الــى القــدس عــام ١٦٣١
والتــي تتعلــق بعــدم مســه هــو وممتلكاتــه ،تــم تنفيــذ نفــس
التعليمــات للقضــاة والســادة ومــن علــى أشــكالهم والذيــن
كانــت وجهتهــم القــدس .وفــي العــام نفســه ،تكــرر الأمــر
نفســه لكتــاب أسـرار الملــك الفرنســي والذيــن أرادوا الذهــاب
مــن إســطنبول إلــى القــدس ،أنــه لا ينبغــي لأحــد أن يتدخــل
فيهــم أثنــاء مغادرتهــم وعودتهــم.

كمــا تــم اتخــاذ الإ جـراءات اللازمــة لتلبيــة الاحتياجــات
الســكنية والغذائيــة والصحيــة للســكان المســيحيين
المتزايديــن خــلال الاحتفــالات فــي القــدس .وطلــب
بطريــرك القــدس الرومــي مــن الدولــة العثمانيــة تخصيــص
مــكان مؤقــت لإ يـواء الــروم الذيــن أتـوا إلــى القــدس بغــرض

الزيــارة فــي النصــف الثانــي مــن القــرن التاســع عشــر .وبنــا ًء
علــى طلــب البطريــرك ومــن أجــل حــل مشــكلة الإ ســكان
لغيــر المســلمين ،ســمحت الدولــة للــروم بالبقــاء فــي ثكناتها
المتواجــدة بالقــدس لمــدة شــهر .خــلال مواســم الزيــارات
علــى وجــه الخصــوص ،تــم زيــادة عــدد العامليــن فــي مجــال
الصحــة والنظافــة فــي المدينــة مــع فكــرة أن التجمعــات
المزدحمــة وأداء الطقــوس قــد تســبب العديــد مــن الأمـراض
المعديــة .بالإ ضافــة إلــى أن كميــة الطعــام التــي كانــت
كافيــة لأهالــي المدينــة فــي ظــل الظــروف العاديــة لــم تكــن
كافيــة مــع حلــول موســم الاحتفــالات .لهــذا الســبب ،كان
مــن الضــروري زيــادة المخــزون الغذائــي فــي المدينــة خــلال
مواســم الاحتفــال .وتعــد التدابيــر التــي اتخذهــا متصــرف
القــدس حافــظ أحمــد باشــا خــلال احتفــالات عيــد الفصح
عــام  ١٨٥٢أفضــ َل مثــال فــي هــذا الشــأن .كمــا تزامــن
موســم عيــد الفصــح هــذا العــام مــع عيــد النبــي موســى
للمســلمين ،ممــا زاد الحاجــة إلــى الطعــام فــي المدينــة أكثر
مــن أي وقــت مضــى .كان لــدى حافــظ أحمــد باشــا الكثير
مــن المــؤن والطعــام فــي المدينــة لهــذا العــام ،ممــا يضمــن
اســتكمال الاحتفــالات دون أي مشــاكل .بهــذه الطريقــة
أبلــغ مســلمو القــدس البــارزون وكذلــك البطريــرك الرومــي
ـلطان عبــد المجيــد برســالة أنهــم
والبطريــرك الأرمنــي ،السـ َ
مســرورون بإج ـراءات حافــظ أحمــد باشــا.

نعتبــر أنــه مــن المفيــد إضافــة نقطــة مهمــة إلــى
المبــادئ التــي طرحناهــا حتــى الآن فيمــا يتعلــق بمنــح
الدولــة العثمانيــة حــق العقيــدة والعبــادة لغيــر المســلمين
فــي القــدس .علــى الرغــم مــن أن الدولــة العثمانيــة منحــت
حريــة العبــادة لغيــر المســلمين ،إلا أن هــذه الحريــة لا تعنــي
أن لأهــل الذمــة حــق التصــرف كمــا يشــاؤون .وبمــا أن
حريــة عبــادة أهــل الذمــة قــد أُنشــئت وف ًقــا للمبــادئ التــي
حددهــا الديــن الإ ســلامي ،كان مــن الضــروري منعهــم
عندمــا يظهــرون ســلوكيات مناقضــة ومخالفــة للشــريعة.
فــي هــذا الصــدد ،يتــم التدخــل مباشــرة عنــد ملاحظــة
قيــام غيــر مســلمين أثنــاء تأديــة طقوســهم بالســخرية مــن
معتقــدات أتبــاع الديانــات الأخــرى أو فــي حــال تســببهم
بأضــرار لأماكنهــم المقدســة والســخرية منهــا.
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اﻟﻘﺪس

Başkanlık Osmanlı Arşivi (BOA), Bab-ı Ali Evrak Odası, [BEO.], Gömlek Nr: 56708, 1, Başkanlık Osmanlı Arşivi (BOA), Yıldız Mütenevvi
Maruzat Evrakı, [Y. MTV.], Nr: 153, Gömlek Nr: 41; BOA. Y. MTV. Nr: 174, Gömlek Nr: 177; Başkanlık Osmanlı Arşivi (BOA), Yıldız
Perakende Evrakı Umumi [Y. PRK. UM.], Nr: 45, Gömlek Nr: 56.
27
BOA. A. DVNS. MHM. d, Nr: 32, judg. 497-498, 502.
28
BOA. A. DVNS. MHM. d, Nr: 85, judg. 100.
29
BOA. A. DVNS. MHM. d, Nr: 85, judg. 280.
30
Başkanlık Osmanlı Arşivi (BOA), Sadaret Mektubi Kalemi Nezaret ve Devair Kalemi [A. MKT. NZD.], Nr: 212, Gömlek Nr: 79.
31
Başkanlık Osmanlı Arşivi (BOA), Sadaret Mektubi Kalemi Mühimme Kalemi [A. MKT. MHM.], Nr: 584, Gömlek Nr: 17.
32
Başkanlık Osmanlı Arşivi (BOA), İrade Hariciye, [İ. HR.], Nr: 87, Gömlek Nr: 4289, 1-4.

المدينة التي تتوق إلى السلام
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إن الالتمــاس الــذي تــم إرســاله إلــى إســطنبول عــام  ١٥٦٥مهــم مــن حيــث إظهــار التدابيــر المتخــذة ضــد أولئــك
الذيــن يقومــون بتدنيــس الأماكــن المقدســة .وفــي الالتمــاس الــذي كتبــه المــلا ســيامي ،تــم لفــت الانتبــاه إلــى القضايــا
التــي تحــدث فــي القــدس ،وهــي:

 -١بعــض النســاء اللواتــي يأتيــن إلــى المســجد الأقصــى بغــرض الزيــارة ،يلبيــن احتياجاتهــن مــن المرحــاض
فــي الفنــاء ،وعمــال النظافــة غيــر كافييــن فــي تنظيــف هــذه القــذارة ،خاصــة فــي أوقــات صــلاة العيــد والجمعــة
والأوقــات الأخــرى.

 -٢فــي قبــر الســيدة مريــم وقــدم عيســى وغيرهمــا مــن الأماكــن المقدســة ،تجتمــع النســاء غيــر المســلمات ويتصرفــن
بطــرق لا تتوافــق مــع الشــريعة الإ ســلامية .علــى ســبيل المثــال ،عندمــا يمــوت أحــد العــرب فــي القــدس ،يــزورون
الأحيــاء بصحبــة المغنييــن ليعلن ـوا عــن وجــود جنازتهــم ،ويــدوورون حــول القبــر ملطخيــن وجوههــم بالس ـواد ويقومــون
بإصــدار أصـوات مختلفــة.
 -٣ازديــاد إلقــاء بقايــا الطعــام علــى الطــرق مــن قبــل الذيــن يعيشــون فــي المنطقــة المجــاورة لأن حـ َّراس الأبـواب
لا يقومــون بواجباتهــم.
 -٤بعض الهنود المقيمين حول الصخرة المعلقة يقضون حاجهتم للمرحاض لي ًلا هنا حول الصخرة المعلقة.

 -٥المزارعــون الذيــن يجلبــون اللبــن والحليــب إلــى الســوق مــع زوجاتهــم ،يمــرون مــن داخــل الحــرم الشــريف
بحجــة أنهــا واقعــة علــى طريقهــم.

بنــاء علــى شــكوى المــلا ســيامي مــن هــؤلاء الذيــن تصرف ـوا تصرفــات مخالفــة للشــريعة والتــي رفعهــا للدي ـوان
ـث أمــر لقاضــي القــدس ،وتضمــن الأمــر منــع أي رجــل أو ام ـرأة مــن تصرفــات مخالفــة للشــريعة فــي
الســلطانيُ ،ب ِعـ َ
المســجد الأقصــى والصخــرة المعلقــة الشــريفة والأماكــن المقدســة الأخــرى ،وقــد تــم تســجيل هــذا الأمــر فــي دفتــر
٣٣
يضــا للأمــر.
الســجل وذكــر أن أولئــك الذيــن ســيصبحون قضــاة القــدس مــن الآن فصاع ـدًا يجــب أن يمتثل ـوا أ ً
وبنــا ًء علــى الالتمــاس المرســل عــام  ١٥٧٨إلــى الديـوان الســلطاني والمتضمــن فيــه أن المســيحيين شــربوا النبيــذ فــي
ضريــح النبــي عزيــر فــي القــدس ،تــم إرســال أمــر إلــى متصــرف القــدس وقاضيهــا لمنــع هــذا الأمــر علــى الفــور والــذي
ينــص علــى أنــه لا ينبغــي الســماح لأي مســيحي أو يهــودي أو أي شــخص آخــر بالانخـراط فــي مثــل هــذا الســلوك بعــد
الآن ٣٤.وفــي مرســوم آخــر لعــام  ١٦٩٥تــم الــرد علــى المســلمين الذيــن يزعمــون أن ديــر مصالبــي الواقــع خــارج القــدس
كان مســجدًا .وكان المســلمون قــد ادعــوا ســابقًا أن هــذا المــكان كان مســجدًا ،ونتيجــة للاســتطلاع الحاصــل
هنــاك ،تــم الكشــف عــن أن المزاعــم لا أســاس لهــا مــن الصحــة .فأُمــر المســلمون بعــدم إزعــاج المســيحيين مــرة
أخــرى بشـأن هــذا الموضــوع ٣٥.وأمــا المثــال الأخيــر الــذي ســنقدمه حــول هــذه المسـألة ،فهــو أن البطاركــة أنفســهم
أبلغـوا إســطنبول بـأن مســيحيي القــدس يقومــون بأفعــال تســتفز اليهــود .وبنــا ًء علــى التمــاس البطريــرك المســيحي فــي
بعضــا مــن المســيحيين الجهلــة قامـوا بلعــب نــوع مــن الألعــاب
القــدس فــي  ١٤نيســان/أبريل  ١٨٥٤والمتضمــن فيــه أن ً
فــي الش ـوارع بارتــداء ملابــس يهوديــة قبــل احتفــالات عيــد الفصــح ،وهــذا الوضــع ســيضر بالعلاقــات بيــن الشــعبين
٣٦
المســيحي واليهــودي ،وطالــب فــي الالتمــاس بمنــع هــؤلاء الأشــخاص مــن فعــل ذلــك.
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اﻹﻣﱪاﻃﻮر اﻷﳌﺎين وﻳﻠﻴﻢ اﻟﺜﺎين أﺛﻨﺎء دﺧﻮﻟﻪ ﻟﻠﺼﺨﺮة اﳌﻌﻠﻘﺔ داﺧﻞ اﻟﺤﺮم اﻟﴩﻳﻒ.
)(IRICICA FAY 184822

الحق
فنفهــم ممــا ذكرنــا أنــه قــد ُم ِنـ َـح غيــر المســلمين الذين يعيشــون فــي القدس تحت الحكــم العثماني َ
فــي ســلامة أرواحهــم وممتلكاتهــم ،وحريــة العقيــدة والعبــادة وذلــك تماش ـ ًيا مــع أوامــر الديــن الإ ســلامي.
وقــد قـدَّم الســلطان العثمانــي ســليم الأول الــذي ضــم القــدس أو ًلا عهدَيــن للمســيحيين .وشــملت الأمــور
يضــا ،وهــم رعايــا غيــر مســلمين يعيشــون فــي القــدس ،والدليــل علــى
الـواردة فــي هذيــن العهدَيــن اليهــود أ ً
ذلــك التســهيلات المقدمــة للمســيحيين واليهــود فــي تنظيــم وترميــم معابدهــم والفرصــة التــي أتيحــت لهــم
لأداء طقوســهم .وعلــى هــذا النحــو ،قــام الســلاطين العثمانيــون بصفتهــم أنهــم الخلفــاء بحمايــة المســلمين
ومنحهــم امتيــازات مثــل الأوقــاف والصــرة ،وكانــت السياســات التــي ذكرناهــا تجــاه غيــر المســلمين ســب ًبا
ـدس المــكا ُن الــذي
لجعلهــم دائ ًمــا يشــعرون بأنهــم أ ً
يضــا جــزء مــن المجتمــع .ويمكننــا القــول ختا ًمــا إن القـ َ
يتجســد فيــه قــول الســلطان العثمانــي محمــود الثانــي» :أرى أنــه لا فــرق بيــن رعيتــي إلا حيــن يكــون المســلم
فــي المســجد ،والمســيحي فــي الكنيســة ،واليهــودي فــي الكنيــس .حبــي لهــم جمي ًعــا قــوي وعدلــي بينهــم
٣٧
تــام ،كلهــم أبنائــي الحقيقيــون(.

37
Reşat Kaynar, Mustafa Reşit Paşa ve Tanzimat, (Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi,
1991), 100.
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اﻟﻤﺮاﺟﻊ وﺛﺎﺋﻖ اﻷرﺷﻴﻒ
الأرشيف العثماني التابع لرئاسة الجمهورية
Başkanlık Osmanlı Arşivi (BOA)
Bab-ı Ali Evrak Odası, [BEO.], Gömlek Nr: 56708.
Bab-ı Asafi Divan-ı Hümayun Mühimme Kalemi [A. DVNS. MHM. d.], Nr: 5, judg. 191; Nr: 32, judg. 497-498, 502;
Nr: 34, judg. 219; Nr: 46, judg. 238; Nr: 85, judg. 100, 280; Nr: 98, judg. 266; Nr: 99, judg. 329, 330; Nr: 102, judg.
438, 564; Nr: 106, judg. 35; Nr: 110, judg.: 942.
Bâb-ı Defterî Kilise Defterleri [A.DVN. KLS. d.], Nr: 8.
Hatt-ı Hümâyûn, [HAT.], Nr: 1516, Gömlek Nr: 47.
İrade Hariciye, [İ. HR.], Nr: 87, Gömlek Nr: 4289, 1-4.
Sadaret Mektubi Kalemi Mühimme Kalemi [A. MKT. MHM.], Nr: 584, Gömlek Nr: 17.
Sadaret Mektubi Kalemi Nezaret ve Devair Kalemi [A. MKT. NZD.], Nr: 113, Gömlek Nr: 39; Nr: 212, Gömlek
Nr: 79.
Tapu Tahrir Defterleri [TT.d.], Nr: 427, 261-269.
Yıldız Mütenevvi Maruzat Evrakı, [Y. MTV.], Nr: 153, Gömlek Nr: 41; Nr: 174, Gömlek Nr: 177.
Yıldız Perakende Evrakı Umumi [Y. PRK. UM.], Nr: 45, Gömlek Nr: 56.

القدس/مؤسسة إحياء التراث والبحوث الإ سلامية
Kudüs Sancağı Şeriyye Sicil Defteri, [KŞS], Nr: 290, Nr: 299, Nr: 319.

اﻟﻤﺮاﺟﻊ ﺑﺎﻟﻠﻐﺎت اﻷﺧﺮى
Karakoç, Sarkis. Külliyât-ı Kavanîn. (Türk Tarih Kurumu Kütüphanesi).
Hamidullah, Muhammed. İslâm Peygamberi / Salih Tuğ. İstanbul: İrfan Yayınevi, 2003.
Kaynar, Reşat. Mustafa Reşit Paşa ve Tanzimat. Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1991.
Kurʼân-ı Kerîm Meâli / Halil Altuntaş & Muzaffer Şahin. Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 2006.
Öksüz, Mustafa. «XVI. Yüzyıl Kudüs’ünde Yahudi Mabetleri ve Osmanlı Devleti». İsrailiyat: İsrail ve Yahudi
Çalışmaları Dergisi 2 (Yaz 2018): 9-32.
Özkan, Mustafa. Medine Vesikası/Anayasası ve Birlikte Yaşama. Ankara: Fecr Yayınları, 2018.

ﻣﺼﺎرد اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ
http://loc.gov/pictures/resource/matpc.06563/.
http://loc.gov/pictures/resource/matpc.04617/
http://loc.gov/pictures/resource/cph.3b09368/.
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ﻣﻨﻈﺮ ﻋﺎم ﻟﻠﻘﺪس واﳌﺴﺠﺪ اﻷﻗﴡ ﰲ ﻋﻬﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﻴﺪ اﻟﺜﺎين
)أرﺷﻴﻒ (١٤٤٠٣٤ IRCICA FAY

اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻷوﻗـﺎف
اﻟﻘﺪس ﻓﻲ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ

ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻏﻮﻻر*

ﻣﻘﺪﻣﺔ
قدمــت المؤسســات الوقفيــة الكثيــر مــن الخدمــات
الاجتماعيــة والاقتصاديــة والدينيــة بمختلف المجالات
داخــل الــدول والمجتمعــات التــي تأسســت فــي العالــم
الإ ســلامي منــذ العصــر العباســي، .واســتمر هــذا النحــو
مــن الأعمــال فــي الازديــاد بمنحــى إيجابــي بســبب
التعزيــز الدينــي مــن الكتــب المقدســة وحثهــا النــاس
علــى الخيــر اللامحــدود والــذي لا ينتظــر مقابــ ًلا
لــه ،إضافــ ًة إلــى الحقــوق التــي أسســتها وغرســتها
المؤسســات الوقفيــة والجمعيــات علــى طــول خــط
الزمــن .وعلــى وجــه الخصــوص فقــد انتحــت دولــة
الســلاجقة الكبــرى والــدول التــي انفصلــت عنهــا فيمــا
بعــد مــن الأيوبييــن والمماليــك الذيــن نشـأوا فــي مصــر
منحــا آخــر إلــى جانــب
وصــو ًلا للإ مبراطوريــة العثمانيــة ً
الخدمــات التاريخيــة التــي قدموهــا جعــل البشــر علــى
عــرش الخيــر وتقديــم كل الدعــم لتحســين حياتهــم.
وقــد تجلــت هــذه الرغبــة العارمــة فــي تحســين مســتوى
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الحيــاة الاقتصاديــة للطبقــات الكادحــة ولمختلــف
طبقات الشــعب لمســتوى أعلى في تلك المؤسســات
الوقفيــة المتنوعــة التــي صعــدت للعلــن والتــي رفعــت
شــعارات الأديــان الإ لهيــة والتــي تدعــوا إلــى إنشــاء
العديــد مــن الأســس المختلفــة المقدمة لمنفعــة الحياة
والاقتصــاد والنــاس علــى مختلــف المســتويات.

أي وبعبــارة أخــرى فابتــدا ًء بالمســجد النبــوي فــي
عهــد رســول اللــه صلَّــى اللــه عليــه وســلم ،وصــو ًلا
للكعبــة المشــرفة والمســجد الأقصــى فــي عهــد
الأموييــن والعباســيين ،قــد خصــص المســلمون أوقا ًفــا
مقدســة خاصــ ًة بهــا بعيــدًا عــن الأوقــاف المعتــادة
ألهــذه المناســك ،وقــد صنفـوا إعمارهــا والاهتمــام بهــا
مقدســا ،وبفضــل ذلــك كانــت تلــك الأوقــاف
واج ًبــا ً
تقــوم علــى خدمــة كل ســكان المنطقــة مــن أهلهــا
وممــن أقــام بهــا ،ولــم يقتصــر عملهــت علــى الصيانــة
والتعميــر والإ صــلاح فــي تلــك المــدن المقدســة.

علــى الرغــم مــن أننــا لا نســتطيع الجــزم وتوثيــق أول بهــا حصــة مرســلة للقــدس ،وقــد بــدأ الاهتمــام بالقــدس
مؤس ـ ٍ
س للأوقــاف فــي القــدس ومــا حولهــا ولكــن بإمكاننــا كمــا ُد ِّون فــي التاريــخ مــن قبــل الدولــة العثمانيــة فــي زمــن
اعتبــار ســيدنا ابراهيــم عليــه الســلام أولهــم ،والــذي كان الســلطان م ـراد الثانــي.
قــد وضــع لبنــة الأســاس لــكلٍ مــن أوقــاف مكــة المكرمــة
وتعــود أقــدم وثيقــة لهــا علاقــة بالأوقــاف ومعروفــة لدينــا
والمســجد الأقصــى ،وعلــى الرغــم مــن أنــه ليــس لدينــا بيانات
ٔ
ٔ
دقيقــة مســتندة إلــى وثائــق تثبــت تأسيســه لأوقــاف تابعــة لهما عــن القــدس وبالاخــص عــن الاقصــى إلــى عهــد الســلطان
٢
ولكــن الوقــف الــذي أسســه فــي مدينــة الخليــل بالقــرب مــن مـراد الثانــي إلــى المدرســة التــي قامــت إصفهــان شــاه خاتــون
القــدس يعــد مــن أقــدم الأمثلــة علــى المؤسســات الوقفيــة إبنــة الأميــر محمــود وزوجــة إبراهيــم باشــا الشــندرلي )(١٤٣٠
٣
الموجــودة والــذي مــا زال مســتم ًرا حتــى يومنــا هــذا.
والمدعــوة بمدرســة الأشــرفية المقامــة عنــد بــاب المطهــرة
٤
تاريــخ الأوقــاف التــي أسســتها الإ مبراطوريــة العثمانيــة والمكونــة مــن طابقيــن اثنيــن.
فــي مكــة المكرمــة والمدينــة المنــورة وكذلــك فــي القــدس
ووفقًــا لهــذه الوثيقــة والتــي تعــد مــن أقــدم الوثائــق
قــد يكــون طاع ًنــا فــي القــدم إلــى مــا قبــل قيــام الدولــة
المتعلقــة بالقــدس فــي الأرشــيف العثمانــي نجــد أن الــورادات
بذاتهــا السياســية.
مــن قريــة خاصبيلــي ٥التابعــة لإ زنيــك ،وقُــ َرى جايبيلــي،
ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻹﻣﱪاﻃﻮرﻳﺔ اﻟﻌﺜامﻧﻴﺔ ﻟﻠﻘﺪس ﻗﺒﻞ ﻋﺎم ١٥١٧
وأفشــار ،وغونجاليــلار ،ومانــكلار ،وكابــاكلار ،وغشــيتلار،
أتمــت الإ مبراطوريــة العثمانيــة التأســيس خــلال مــدة وســورغولار ،ودومنــلار ،ودميرجيــلار ،و إنجيــكلار التابعــة
حكــم ك ٍّل مــن أورهــان بــك ومــراد الأول ،وأرســل يلــدرم لغــردة ،وقــرى كاراغــور ،وشــالغاملو ،ويورغوجلــو ٦التابعــة
ٔ
٨
بايزيــد الامـوال -كمــا كل الــدول الإ ســلامية فــي ذاك الوقــت -لخيرابولــو ٧،قــد ُخ ِّص َصــت لنفقــات هــذه المدرســة.
إلــى الأماكــن المقدســة إمــا مــن خــلال الأوقــاف أو بواســطة
ووف ًقــا للحســابات والدفاتــر المؤرشــفة ف ـإن مبلــغ الإ ي ـرادات
خزائــن الدولــة المركزيــة.
القادمــة فــي نهايــات القــرن الســادس عشــر مــن قــرى إزنيــك
ومــن أجلــى الصــور التــي تمثــل تلــك الفتــرة هــي »الصــرر«
 ١وحصبليــة فقــط قــد بلــغ  ٢٨٨قطعــة ذهبيــة .ووف ًقــا لدفاتــر
التــي كان يرســلها الســلطان يلــدرم بايزيــد إلــى بــلاد الحرميــن.
يضــا فالمبالــغ المصروفــة علــى المدرســة فــي
الحســابات أ ً
٩
ولكــن دعونــا نوضــح التالــي :الصــرر تلــك لــم يكــن نهايــة ذاك العصــر الموضحــة فيهــا هــي كالتالــي:

 ١للاستزادة في هذا الموضوع ،انظر:
 ٢للاستزادة عن الباشا وزوجته ،انظر:

المصروف

مقدار الصرف

المدرسون

 ٣٨٠درهم

طاولات ،عدد ٧

 ٢٥٢٠درهم

مقرأوا القرآن ،عدد ٧

 ٢٥٢٠درهم

المصلحون والزهاد الدراويش

 ٩٠٠درهم

البواب والسقاء

 ٨٢٠درهم

الإ ضاءة

 ٨٢٠درهم

إصلاحات

 ١٠٠٠درهم

Midhat Sertoğlu, “II. Murâd’ın Vasiyetnâmesi”, VD. (Ankara 1961), 8: 67-69; Mustafa Güler, Osmanlı
Devletinde Haremeyn Vakıfları, (İstanbul: TATAV, 2002), 101.

İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Çandarlı Vezir Ailesi, (Ankara: Türk Tarih Kurumu, 1986), 46-55.
3
http://mirasimiz.org.tr/sayfa/Mescid-i-Aksada-Bulunan-Osmanli-Eserleri/22. (erişim: 14 Kasım 2019).
4
Başbakanlık Osmanlı Arşivi Ali Emiri Tasnifi, II. Murad dönemi belgeleri Nr: 9; Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi (VGMA), Derfter Nr: 1760, 1.
5
Başkanlık Osmanlı Arşivi (BOA) Tapu Tahriri Defterleri (TT), Defter Nr: 438, 801; http://www.iznikrehber.com/yazarlar-48-iznik%E2%80
%99te+bilinmeyen+koyler-recep+bozkurt (erişim: 14 Kasım 2019 Köyün bugün Elbeyli civarında olduğu muhtemeldir.
6
Vedat Turgut, “Germiyanoğulları’nın Menşei, Vakıfları ve Batı Anadolu’nun Türkleşmesi Meselesi Üzerine”, Sosyal ve Kültürel Araştırmalar
Dergisi (The Journal of Socialand Cultural Studies), 3/5, (Sakarya 2017):, 41-42.
7
;Ali Emiri II, Murad 9
8
Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi(VGMA); 1760, 227-228.
9
Başkanlık Osmanlı Arşivi Maliyeden Müdevver Defterler (MAD), 1806, 12; Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi (TSMK) Defter Nr: 1213, vr. 1b.
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الســؤال الأساســي الــذي يجــب علينــا طرحــه
والإ جابــة عليــه هنــا هــو ب ـأي شــكل قــد اســتطاعت
إصفهــان شــاه خاتــون التصــرف فــي الوقــف هكــذا أي
أن تخصصــه للقــدس؟ لأنــه ووف ًقــا لقانــون التأســيس
الكلاســيكي للأوقــاف الــذي جــرت عليــه العــادة،
فــإن المهمــة الأساســية التــي كانــت تركــز عليهــا
المؤسســة الوقفيــة هــي أن الوقــف مكــرس للمنطقــة
التــي يحتاجهــا النــاس فــي المــكان الــذي تــم إنشــاؤه
فيــه أو فــي محيطــه المباشــر .ف ـإن كان الأمــر علــى
إصفهــان شــاه خاتــون ١٠فهــي قــد عاشــت حياتهــا فــي
مدينــة بورصــة وأدرنــة ،وبحســب رأينــا فقــد تكــون
الســيدة إصفهــان قــد ذهبــت إلــى الحــج وفــي طريــق

ذهابهــا أو إيابهــا قــد عرجــت علــى القــدس وترتبــت
علــى هــذه الزيــارة ولتلــك الذكريــات بنائهــا للمدرســة
وربطهــا إياهــا بالوقــف ،أو قــد يكــون أحــد أقاربهــا
وخلفائهــا قــد نفــذ تلــك الأعمــال بنــا ًء علــى وصيتهــا.
فــي دفاتــر المحاســبة المتبقيــة عــن تلــك الحقبــة
لنهايــات القــرن الســادس عشــر ١١ومــن بيــن كل القــرى
الســابقة قــد ورد اســم إزنيــك فقــط ،و إن كان هنالــك
مــن ســبب فهــو كــون ورود اســم الوقــف هــو مــا يأتــي
فــي المقدمــة ،ولكــن ولأنــه مــن الصعــب ج ـدًا بــل
يــكاد يعــد مســتحي ًلا أن تحصــل أعمــال المحاســبة
الوقفيــة مبلــغ مثــل  ٢٨٨قطعــة ذهبيــة مــن قريــة واحدة.

كان الســلطان مــراد الثانــي هــو أول مــن أســس
وقفًــا يعــود للقــدس مــن بيــن الســلاطين العثمانييــن
الســابقين ،وبــل واشــترط توزيــع  ٢٠٠قطعــة ذهبيــة
علــى فقــراء القــدس مــن العائــدات القادمــة مــن
مانيســا ١٢،كمــا وخصــص جــز ًءا مــن ريــع الوقــف
١٣
التابــع للمدرســة التــي أنش ـأها فــي بورصــة للقــدس
وثالــث المؤسســات العثمانيــة المرتبطــة بالقــدس قبــل
١٤
ضمهــا كانــت فــي قريــة كايــي التابعــة لمحافظــة نيدة

وتــم تحويــل المدرســة التــي بنيــت فــي القــدس إلــى
وقــف بحــد ذاتهــا ١٥.وكانــت قريــة كايــي بأحيائهــا
الأربعــة الغنيــة بالســكان و المنتعشــة اقتصاد ًيــا قــد
ارتفعــت وارداتهــا بيــن عــام  ١٥٠٠وعــام  ١٥٣٠مــن
 ١٩٨٣٨درهــم ١٦إلــى  ٣٣٨٠٦درهــم ١٧،ومــع نهايــة
القــرن الســادس عشــر قــد تــم تثبيــت وصــول واردات
١٨
هــذه القريــة إلــى  ٥٢٨٥٥درهــم.

اﳌﺤﻔﻮﻇﺎت ﻣﻦ وﻗﻒ اﻟﻘﺪس ﰲ ﻗﺮﻳﺔ ﻛﺎﻳﺎي اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻨﻴﺪة )أرﺷﻴﻒ (٣٨٧،١٦٤ ،TT
Midhat Sertoğlu, “II. Murâd’ınVasiyetnâmesi”, Vakıflar Dergisi, (Ankara: Vakıflar Genel Müdürlüğü, 1961), 8: 67-69.
Topkapı Sarayı Müzesi Arşivi Defterleri (TSMA. D. ), 1213, vr. 2.
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 -١إﻟﺤﺎق وﺿﻢ اﻟﻘﺪس وﺣامﻳﺘﻬﺎ
بعــد معركــة تشــالديران وانتصــار الســلطان يــاووز
ســليم وكنتيجــة عنهــا ومــع تحقــق للنصــر رافــق ذلــك
خــروج الســلطان ســليم فــي رحلتــه الشــرقية الثانيــة
فــي عــام  ،١٥١٦وكنتيجــة للأحــداث التــي تطــورت
خــلال هــذه العمليــةُ ،هــزم الحاكــم المملوكــي قانصــوه
الغــوري فــي ســهل مــرج دابــق فــي عــام  ،١٥١٦مــا
مهــد الطريــق لدخــول ســوريا والقــدس تحــت الحكــم
العثمانــي ،وبإســتمرار المقاومــة ومــع الإ نتصــار فــي
معركــة خــان يونــس انكســر الحكــم المملوكــي تما ًمــا
فــي المنطقــة الفلســطينية ،وكمــا ذكرنــا ســابقًا حتــى
مــا قبــل ضــم القــدس إلــى الإ مبراطوريــة العثمانيــة فقــد
كانــت مدينتــا القــدس وخليــل الرحمــن ذوا أهميــة
وتقديــس كبيريــن لــدى الدولــة العثمانيــة لقيمتهمــا
المعنويــة والدينيــة العاليــة ولذلــك كانتــا تحــت حمايتهــا
١٩
حتــى مــن دون حاجــة للحــرب.
وفــي اليــوم التالــي ومــع قــدوم الســلطان إلــى الأماكــن
فاتحــا مــرة أخــرى وهبهــا مــن جديــد للشــعب
المقدســةً ٢٠
ومســؤولي الحــرم ،ومــن ثــم زار الســلطان ســليم خليــل
٢١
الرحمــن بعــد زيارتــه للقــدس.

فــي الواقــع مــا فعلــه الســلطان يــاووز ســليم ووزراءه
بخصــوص هــذه العمليــة مثيــر للاهتمــام ،لأنــه وكمــا
هــو معــروف فالدولــة المملوكيــة التــي كانــت فــي حــال
متــر ٍد بســبب نزاعاتهــا مــع الدولــة العثمانيــة مــن طــرف،
وبســبب الصراعــات الداخليــة التــي تزعــزع اســتقرارها مــن
طـ ٍ
ـرف آخــر لــم تعــد تولــي إمــارة القــدس أو مقدســاتها
الرعايــة والاهتمــام الكافــي ،بــل وتركــت شــعبها يعانــي
مــن أحـوال ســيئة جـدًا ومــن انتشــا ٍر للبطالــة ،ولذلــك فإن
زيــارة الســلطان ســليم للأماكــن المقدســة فــي القــدس،
والأهــم مــن ذلــك أخــذه للمــال لتوزيعــه علــى الشــعب،
وتقليــد المدينــة المقدســة لأهلهــا حتــى قبيــل الحــرب مع
المماليــك كان مــن الحــركات القويــة جـدًا التــي نفذهــا.
وهــذا الحــدث مهــم مــن ناحيتيــن:

 -٢هــذه الزيــارة التــي تمــس موضــوع مقالتنــا بشــكل
مباشــر ،قــد تــم خلالهــا القيــام ببعــض الإ جــراءات
للمؤسســات الحاميــة والراعيــة .والجانــب الــذي نحــن
بصــدد تســليط الضــوء عليــه قليـ ًلا هــو أن ك ًلا الجانبيــن
مــن الدولــة العثمانيــة وتلــك الأماكــن المقدســة لديهــم
ارتباطــات وثيقــة متعــددة ببعضهــم البعــض.

بغــض النظــر عــن الوضــع السياســي المتــأزم
والاقتصــادي المتــردي ،فقــد عرفــت وســعت الإ مبراطوريــة
العثمانيــة بــكل جهدهــا لتنحيــة شــعب القــدس والأماكــن
المقدســة هنــاك عــن الأزمــات وكان هــذا الأمــر بالنســبة
»الصرر«
لهــا مــن الأولويــات .بالإ ضافــة لذلــك فكما فــي ّ
المرســلة فــي زمــن يلــدرم بايزيــد قــد كانــت هــذه الزيــارة
للســلطان ســليم هــي بدايــة الهبــات الممنوحــة للقــدس.

فــي الواقــع وعلــى الرغــم مــن أننــا لا نملــك أي
معلومــات حــول هــذا الآن ،إلا وأنــه بالنظــر إلــى وضــع
ضــم القــدس مــن قبــل الســلطان ســليم للدولــة العثمانيــة،
فيمكننــا أن نفتــرض أنــه أخــذ أمـوا ًلا يمكننــا أن نســميها
»صــرر« معــه عندمــا غــادر إســطنبول.
ُ
وفــي الزيــارة الثانيــة للســلطان ســليم إلــى مدينــة خليــل
الرحمــن وبشــكل أدق إلــى مجمــع خليــل الرحمــن ،فمــا
بيــن المدينتيــن يقــارب الأربعيــن كيلومت ـ ًرا مــن المســافة
زار خلالهــا الســلطان ســليم مقــام وقبــر ســيدنا إبراهيــم
عليــه الســلام ووزع علــى أهالــي المنطقــة الهدايــا والهبات
فــي طــرق ذهابــه و إيابــه ،وترتبــت علــى هــذه الزيــارات
والمعامــلات نتائــج اقتصاديــة وسياســية هامــة بالإ ضافــة
إلــى جانــب قيمهــا الدينيــة .ومــع ذلــك ف ـإن الجانــب
الأكثــر أهميــة فــي الأمــر هــو أن هــذه الزيــارات التــي قــام
بهــا الســلطان ســليم ورجالاتــه المقربــون قــد أثــرت بشــكل
إيجابــي علــى وجهــة نظــر الأهالــي فــي المدينــة المقدســة
عــن الدولــة العثمانيــة ،وبفضــل ذلــك فقــد أمكــن للدولــة
العثمانيــة أن تفــرض حكمهــا وتســتمر بــه علــى القــدس
ومــا حولهــا بسلاســة.

و إن كان هنالــك ســبب آخــر يفســر أعمــال الســلطان
-١أنــه وعلــى الرغــم مــن كونــه فــي حــرب فقــد قــام ســليم هــو حقيقــة أن الدولــة العثمانيــة كانــت مســتعدة
الســلطان شــخص ًيا بزيارتيــن منفصلتيــن وقــام بتنحيــة منــذ زمــن بعيــد لعمليــة الحمايــة للمناطــق الجغرافيــة
أهالــي المدينــة المقدســة عــن الحــرب و إبقائهــم بعيدين .المقدســة والمهمــة للمســلمين.
Silahşor, “Fetih Nâme-i Diyar-ı Arab”, (Publ. Selahattin Tansel), Tarih Vesikaları Dergisi, (Ankara: 1958), 2-318-319; Feridun
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الحماية المرئية أو السياســة الاجتماعية والاقتصاديةللدولــة العثمانية فــي القدس

واحــدة مــن القضايــا التــي سنســلط الضــوء عليهــا
فــي هــذه الدراســة كأولويــة هــي أنــه ومنــذ عــام ،١٥١٧
كانــت الإ مبراطوريــة العثمانيــة ترســل »صــر ًرا« إلــى أهالــي
القــدس فــي كل عــام وفــق نظــام دقيــق .وعلــى الرغــم مــن
الصــرر المرســلة والتــي بيــن
أن أقــدم الأوراق التــي توثــق ّ
أيدينــا تعــود إلــى نهايــات القــرن الســادس عشــر ،اســتنا ًدا
إلــى حقيقــة أن الدفاتــر الموثقــة عــن وقائــع إرســال الصــرر
كانــت إلــى المدينــة المنــورة ومكــة المكرمــة فقــط لذلــك
فســنلطق مــن منطلــق حصــول الحــدث ونشــرح تبعاتــه
وتفرعاتــه ٢٢.لأنــه و إن كان هــذا الوضــع -والــذي مــن
المرجــح ج ـدًا -قــد تكــرر فعلــه مــن بعــد عــام ،١٥١٧
فبإمكاننــا القــول وبــكل ثقــة إن الدعامــة الأولــى للرعايــة
الاجتماعيــة والاقتصاديــة للدولــة العثمانيــة فــي القــدس
الصــرر المرســلة .ذلــك لأن الوثائــق
كانــت مــن خــلال ّ
المتبقيــة مــن القــرن التاســع عشــر و الزاخــرة بالمعلومــات
لدينــا ٢٣،فقــد كان هنالــك طريقتــان مــن خلالهمــا تصــل
الصــرر إلــى الشــعب المقدســي ،الأول كان بطبيعــة
الحــال لإ درار الدخــل إليهــا والوثائــق التــي بيــن أيدينــا
تتحــدث عــن مــا يعــادل مقــدار ذهبيــة واحــدة لــكل صــرة
مرســلة ســنو ًيا ،وهــو رقــم مــن الواضــح أنــه لا يكفــي
للقمــة العيــش ،وفــي هــذه الحالــة كان هنالــك بشــكل
أو بآخــر لآخــذ الصــرة أو مســجلها فــي الوثائــق فائــدة
مختلفــة عــن مجــرد المــال المســجل ،أي وبشــكل أكثــر
وضوحــا فقــد يشــير ذلــك إلــى تدخــل أحــد المقربيــن أو
ً
أصحــاب النفــوذ.

أ-إﻋﺎدة إﺣﻴﺎء وإﻋامر اﻷوﻗﺎف اﻟﻘﺪميﺔ ﰲ اﻟﻘﺪس

ولأي غــرض كانــت .والمحافظــة عليهــا لــم تكــن فقــط
مــن خــلال العقــارات والأجــرة والشــروط للملكيــة ،بــل
يضــا مــع تبــدل الــدول وتغييــر الأحــوال قــد حافظــت
أ ً
علــى إداراتهــا مــن طــرف المســلمين كمــا كانــت
فــي الســابق .ومــن هــذا المنطلــق حافظــت الدولــة
العثمانيــة علــى جميــع الأســس التــي أقيمــت ووجــدت
قبــل الدولــة العثمانيــة ،وخاصــة فــي الأناضــول وســوريا
والعـراق وفلســطين والقــدس ،وضمنــت اســتمرار أصولهــا
وفعالياتهــا حتــى الفتــرة الماضيــة.

وبحســب المعلومــات الــواردة فــي الوثائــق
والحســابات ف ـإن العــدد الإ جمالــي للمؤسســات الوقفيــة
التــي تــم تأسيســها فــي الفتــرة المذكــورة أعــلاه هــو
خمســة وتســعون وق ًفــا ،خمســة عشــر منهــا تــم إنشــاؤها
فــي العهــد العثمانــي ولــم يتــم التعــرف علــى مؤسســي
 ٣٩وقفًــا منهــا بينمــا الاثنــان وأربعــون وقفًــا المتبقيــون
انتقلــوا مــن فتــرة مــا قبــل الدولــة العثمانيــة ٢٤.وبعيــدًا
عــن هــذه الوثائــق ،يوجــد هنالــك معلومــات مفصلــة عــن
الأوقــاف المنقولــة فــي فتــرة مــا قبــل الدولــة العثمانيــة،
حيــث يمكننــا الإ ســتفادة مــن كتابــات الكاتــب محمــد
هاشــم غوشــة فــي كتابــه الــذي يحمــل اســم »الأوقــاف
الاســلامية فــي القــدس الشــريف :دراســة تاريخيــة موثقــة«
والــذي نســتطيع أن نجــده فــي ســجلات الشــريعة
والمراجــع المحليــة ،وف ًقــا لتقدي ـرات غوشــه ،ف ـإن عــدد
الأوقــاف التــي كانــت موجــودة قبــل العهــد العثمانــي فــي
القــرن الســابق هــو  ١٤٥وق ًفــا ٢٥،ووف ًقــا للمصــدر نفســه،
ففــي القــرن الســادس عشــر قــد بلــغ العــدد الإ جمالــي
للمؤسســات الوقفيــة التــي أنشـأها العثمانيــون فــي القــدس
٢٦
ومــا حولهــا  ٢٩٢وقفًــا.

بــادئ ذي بــدء لا بــد أن نتحــدث أوقــاف الصرر التي
كمــا هــو معــروف وفقًــا للشــريعة الإ ســلامية ،فــإن
الوقــف تكــون معاملاتــه وقفيــ ًة للأبــد ،وقــد تمــت كانــت فــي القــدس فهــي ولابــد أكثــر العــروض الملموســة
المحافظــة علــى هــذه الأوقــاف فــي كل مــكان وزمــان المســاهمة فــي تقدم الحيــاة الاجتماعية فيها.

 ٢٢السؤال الرئيسي الذي يجب الإ جابة عليه هنا هو لماذا وعلى الرغم من كل ما ذكر في السجلات العثمانية والتاريخ العربي ،وأكثر من ذلك على الرغم من الأوقاف العديدة التي أنشئت
الصرر .وخلال فترة تحضيرنا لدراسات الدكتوراه تأكد لدينا
في كل مكان بين بداية  ١٥١٧وحتى نهاية القرن ،رغم كل ذلك لم تصل إلى أيدينا حتى يومنا هذا أي وثائق مسجلة عن ّ
وضوحا على الصرر المرسلة في تلك الفترة )الأرشيف
أنه وفي المنتصف الثاني من القرن السادس عشر أن الوثيقة العائدة إلى  ٣/٩٦٧ Safer ٢من نوفمبر لعام  ١٥٥٩هي الدليل الأكثر
ً
الرئاسي العثماني  ١٣٨١/٣ ،Divan-i Hümayun Mühimme Notebooks A.DVN.MHMوفي حين أن الحال كذلك فلم لم تصل إلى يومنا هذا أي من دفاتر تلك الوثائق
العائدة إلى القرن السادس عشر أو حتى القرن الخامس عشر من الأرشيف العثماني إلى كل من قصر توبكابي أو مكتب رئيس الوزراء .في رأينا والذي قد تكون الإ جابة الأكثر منطقية عن
هذا السؤال في الوقت الحالي ،هو أن نظام كتابة وتدقيق وأرشفة الوثائق والإ يرادات التي لدينا اليوم لم يكن قد تم اعتماده في الفترات السابقة ،أو ربما يكون الأمر أنه بسبب المشاكل
الحاصلة أثناء وأثناء توزيع الصرر وبعدما خرجت على طريق إسطنبول ووصلت لمراكز توزيعها قد بدأوا بالاحتفاظ بالبيانات ذاتها في عدة نسخ من الدفاتر لتظل في حمى خان الكتب.
Başkanlık Osmanlı Arşivi Evkaf-i Hümayun Surre Defterleri (EV. HMK SR), 3064.
Hasan Hüseyin Güneş, Kudüs’ü Yeniden Düşünmek, (İstanbul: Önsöz Yayınları, 2017), 58.
25
Muhammed Haşim Guşe, el-Evkâfu’l-İslâmiyye fi’l-Kudsi’ş-Şerîf Dirâse Târihiyye Târihiyye Muvessika, ( İstanbul: IRCICA
2009), 1/29-335, Güneş, Kudüs’ü Yeniden Düşünmek, 59.
26
Guşe, el-Evkâfu’l-İslâmiyye, 1/336-539; Güneş, Yeniden Düşünmek, 59
23
24
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ب -أوﻗﺎف اﻟﴫر ﰲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻘﺮن اﻟﺴﺎدس ﻋﴩ
تمــت تغطيــة أكثــر مــن نصــف المبلــغ الإ جمالــي لصــرر القــدس وخليــل الرحمــن مــن قبــل الأوقــاف .وقــد تــم
تســجيل هــذه الأم ـوال تحــت بنديــن :قســم الصــرر تحــت مســمى »حقَّانيــة روميــة« والقســم الآخــر الــذي كان
الســلطان يوزعــه بنفســه تحــت مســمى صدقــات وهبــات الســلطان باســم »صدقــة ســلطانية« .الصــرر المرســلة باســم
»حقَّانيــة روميــة« إلــى الأوقــاف هــي كالتالــي:

-١وﻗﻒ إﺻﻔﻬﺎن ﺷﺎه ﺧﺎﺗﻮن:
تــم تخصيــص مؤسســات إصفهــان شــاه خاتــون للقــدس فــي عــام  ١٥٩٠بـــ  ٢٨٨قطعــة نقديــة ذهبية ،هــذا المبلغ
الــذي يعــادل حوالــي  ١٤٤٠٠درهــم لتلــك الفتــرة٢٧.

 -٢وﻗﻒ اﻟﺴﻠﻄﺎن ﻣﺮاد اﻟﺜﺎين:
منذ تأسيسه لوقف العمارة والذي بناه في بورصة ،ساهم بما يصل إلى  ٢٤٠٠٠قرش للفقراء في القدس.

-٣وﻗﻒ ﻣﺴﺠﺪ وﻋامرة أدرﻧﺔ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻠﺴﻠﻄﺎن ﺳﻠﻴﻢ اﻟﺜﺎين:
خصــص  ٤٠٠قطعــة نقديــة أي مــا يســاوي  ٤٨ألــف درهــم مــن الذهــب ســنو ًيا ،و ُطلــب أن تعطــى هــذه القطــع
النقديــة لمــن يقــرؤون القـرآن.

-٤وﻗﻒ دار اﻟﺴﻌﺎدة اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻶﻏﺎ ﻣﺤﻤﺪ:

ج-اﻷوﻗﺎف ﻣﻊ ﻣﻄﻠﻊ اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﴩ
-١وﻗﻒ دار اﻟﺴﻌﺎدة آﻏﺎ ﰲ إﺳﻄﻨﺒﻮل اﻟﺘﺎﺑﻊ ﳌﺤﻤﺪ آﻏﺎ:

قد خصص أول آغا للأوقاف في الحرمين من وقف دار السعادة آغا ما مجموعه  ٦٨٤١١درهم لفقراء القدس.

٢٨

 -٥وﻗﻒ ﻛﻴﺜﻮدا ﺧﺎﺗﻮن:
خصص  ٥٠١٦درهم لفقراء القدس.

 -٦وﻗﻒ ﻗﺎﻧﺼﻮه اﻟﻐﻮري ﰲ ﺣﻠﺐ:
قــام قانصــوه الغــوري ،أحــد آخــر ســلاطين المماليــك ،بتخصيــص  ٤٢٩٦٠درهــم مــن مؤسســاته الوقفيــة فــي
حلــب لفق ـراء القــدس.

-٧وﻗﻒ ﻋﺒﺪاﻟﺴﻼم ﺑﻴﻚ:
توفــي عبــد الســلام بــك عــام  ،١٥٢٦ولــه مدرســة وعمــارة فــي منطقــة كوتشــوك تشــيكمجة ،وقــام ببنــاء مســجد
فــي قريــة حــاس ومدرســة فــي كوتشــوك بــازار ،كمــا قــام بتعديــل وتطويــر علــى علــم الســياقات ،ونــرى أنــه قــد تــم
٢٩
تخصيــص  ١٢٠٠قطعــة نقديــة للقــدس مــن هــذه الأوقــاف.

-٨وﻗﻒ اﻟﺴﻠﻄﺎن ﺳﻠﻴامن اﻟﻘﺎﻧﻮين:
ـخصا بشــرط قرائتهــم للق ـرآن علــى روح الســلطان ســليمان
تــم تخصيــص مــا مجموعــه  ٢٧٢٠درهــم لـــ  ٩٢شـ ً
٣٠
القانونــي عنــد الصخــرة المقدســة.

 -٩ﻗﺮﻳﺔ ﻛﺎﻳﻲ ﰲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻧﻴﺪة:
وف ًقــا لمصادرنــا فهــذه الأوقــاف المتبقيــة مــن فتــرة ســلاجقة الأناضــول مــع نهايــات القــرن الســادس عشــر قــد
٣١
كانــت ترســل لفق ـراء القــدس مــا مجموعــه  ٣٨,٧٣٨درهــم.
Ali Emiri II, Murad Nr: 9.
Mad 1806, 5-11
29
Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmanî Yahud Tezkire-i Meşahir-i Osmaniyye, ( Ali Aktan & Oth.) , (İstanbul: Sebil Yayınları,
1996), 3/382.
30
TSMK, 1213, 6b-7b
31
TSMK, 1213, 6b-7b
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٣٧٦

اي )ﺑﻴﺖ اﳌﺴﺎﻓﺮﻳﻦ( اﻟﺴﻠﻄﺎن ﺳﻠﻴامن اﻟﻘﺎﻧﻮين داﺧﻞ ﺳﻮر اﻟﻘﺪس )أرﺷﻴﻒ (IYV
ﻛﺎرواﻧِﴪ ُ

خصــص محمــد آغــا بــن عبــد الرحمــن ) ،(١٦٩٦/١١٠٧الــذي شــغل منصــب الإ دارة فــي وقــف الســعادة آغــا
مــع نهايــة القــرن التاســع عشــر إيجــارات بيوتــه المجــاورة لآيــا صوفيــا لأولاده ومــن ثــم بعــد وفاتهــم ليعــود الريــع
شــر ًطا إلــى المدينــة المنــورة .وأمــا عــن منــازل أســكودار وكاديكــوي فقــد وقــف نصــف إيجاراتهــا لفقـراء الحرميــن
٣٢
ونصفهــا الآخــر لإ كمــال بنــاء الجامــع الــذي أمــر بإنشــائه.
ومــع نهايــات القــرن الســابع عشــر يجــب أن يكــون مصــدر الصــرر الــذي تــم إرســالها مــن أوقــاف الآغــا إلــى
فقـراء القــدس هــو مــع شــرط تحويــل جــزء مــن دخــل إيجــار المنــازل أعــلاه إلــى فقـراء الحرميــن .وعليــه فــي عــام
٣٣
 ،١٧٩٩/١٢١٤تــم إرســال  ١٨قرشً ــا ذهب ًيــا ســنو ًيا علــى أربــع مجموعــات محــددة الوجهــات والأســماء.

-٢وﻗﻒ دار اﻟﺴﻌﺎدة آﻏﺎ ﰲ إﺳﻄﻨﺒﻮل اﻟﺘﺎﺑﻊ ﳌﺤﻤﺪ آﻏﺎ
عبــاس آغــا والــذي بــات صاحــب وقــف الســعادة بعــد أن تســلم منصــب رئيــس الآغـوات لــدى والــدة الســلطان
٣٤
فــي عــام .١٦٦٧\١٠٧٨كان لديــه عــدة مســاجد فــي منطقــة بشــكتاش وحمامــات في منطقة دميــر كابي.
وكان مبلــغ الصــرر المرســلة إلــى القــدس مــن قبــل أوقافــه الكائنــة فــي إســطنبول مــا يعــادل  ١٤٩قطعــة ذهبيــة
ســنو ًيا .فــي دفاتــر الوثائــق الخاصــة بالصــرر قــد تــم تبيــن الـواردات مــن أوقــاف الآغــا للقــدس بوضــوح شــديد.
وعليه ،فإن خدمات مؤسسة آغا في القدس هي كما يلي:
 ٥٤قرشً ــا ذه ًبــا ســنو ًيا لمــؤذن مســجد الأقصــى ،الــذي ســيقرأ جــز ًءا مــن القــرآن الكريــم يوم ًيــا مــن
٣٥
أوقــاف الآغــا.
٣٦
وبنفس الطريقة  ٥٤قرشً ا ذه ًبا سنو ًيا للمؤذن الذي يقرأ من القرآن الكريم.
Başkanlık Osmanlı Arşivi Evkaf Nezareti Vakfiyeleri (EV.VKF), 15/49; Güler, Osmanlı Devletinde Haremeyn Vakıfları, 110.
33
Başkanlık Osmanlı Arşivi Evkaf-i Hümayun Surre Defterleri (EV.HMK, SR): 3064, vr. 48 a.
34
Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmanî, 3:331.
35
HMK, SR. 3064, 48a.
36
EV. HMK. SR. 3064, 48a.
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وقــد أراد أن يهــدى ث ـواب ق ـراءة هــذه الأج ـزاء إلــى وقــف عبــاس آغــا و إلــى أرواح علــي بــن زكريــا وبلقيــس
بنــت عبــد اللــه.

وقــد خصــص مــا مجموعــه  ١٥قطعــة ذهبيــة ،ثلاثــة لــكل شــخص مــن مجموعــة مكــون مــن خمســة
أشــخاص لعمــل قناديــل زيتيــة مضيئــة وتعليقهــا بأماكــن مختلفــة للإ ضــاءة ،وهــذه الأماكــن كانــت كالتالــي:
قنديــل كــف جبريــل ،قنديــل إدريــس عليــه الســلام ،قنديــل محـراب النبــي صلَّــى اللــه عليــه وســلم ،قنديــل
الأقصــى ،قنديــل صخــرة اللــه ٣٧.وقــام عبــاس آغــا بتخصيــص  ٥عمــلات ذهبيــة لشــخص يقــوم بصيانــة
٣٨
و إصــلاح قناديــل الزيــت هــذه.

 -٣ﻏﺎزي ﺗﻮرﻫﺎن ﺑﻚ وﻋﻤﺮ ﺑﻚ
قــام غــازي تورهــان بــاي وابنــه عمــر بــك ،اللــذان لعبــا الــدور الأكبــر فــي الغــزو التدريجــي لليونــان ســابقًا،
الصــرر المرســلة
بتحويــل  ١٠عمــلات ذهبيــة مــن عائــدات قريــة كيريكافــاك فــي أدرنــة وجســر إرجيــن إلــى ّ
٤٠
إلــى القدس.

 -٤أﻣﺔ اﻟﻠﻪ )إﺣﺪى زوﺟﺎت أﺣﻤﺪ اﻟﺜﺎﻟﺚ(
خصصت الوالية ما مجموعه  ٢٠قرشً ا ذهب ًّيا من وقف الدرب خان في إسطنبول ،وتفاصيلها هي كالتالي:

٤١

وللإ شراف على تسيير جميع هذه الخدمات ،عين مشرفًا عليها وخصص  ١٢قرشً ا لهذا الشخص.

١٠

ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺧﻄﺒﺎء اﳌﺴﺠﺪ اﻷﻗﴡ

١٢٠
٢٥
٢٥
٢٥

اﻟﺪروس اﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ اﻷﻗﴡ
ﻟﺸﻴﺦ اﻟﺤﺮﻣني ﰲ اﳌﺴﺠﺪ اﻷﻗﴡ
ﻟﻮاﻋﻆ وﺧﻄﻴﺐ اﳌﺴﺠﺪ اﻷﻗﴡ
ﻟﺒﺎﻗﻲ ﺷﻴﻮخ اﳌﺴﺠﺪ اﻷﻗﴡ

 -٥اﻟﺤﺎج ﺑﺸري آﻏﺎ
قــام الحــاج بشــير آغــا ٤٢أحــد أهــم أمـراء القصــور فــي القــرن الثامــن عشــر بتخصيــص  ٧٠عملــة مــن دخــل
إيجــار حمامــه الواقــع فــي منطقــة كوليلــي بالقــرب مــن قصــر تــوب كابــي فــي إســطنبول لمؤذنــي المســجد
الأقصــى بشــكل متســاوي بينهــم.
بالإ ضافــة إلــى ذلــك فقــد خصــص  ٣٠عملــة نقديــة مــن جمعيتــه الخيريــة الأخــرى فــي إســطنبول لفق ـراء
القــدس الزاهديــن المتعففيــن ٤٣.وقــد أرســل صــرة بمــا
يســاوي  ٣٠٠عملــة بالمجمــل.
وبعــد طرحنــا لهــذه الأعمــال الوقفيــة وجــب التنبيــه
والإ شــارة إلــى أنــه ســيكون مــن المبالغــة الكشــف
عــن حجــم التوظيــف والحجــم المالــي للأوقــاف فــي
القــدس التــي لــم نذكرهــا أو تمــر معنــا أعــلاه ولكــن
فقــد تــم الاحتفــاظ بدفتــر أوقــاف خــاص بالمحاســبة
والصــادرات والــواردات الماليــة لهــا عــام ١٢٥٨
 ١٨٤٣ /لــكل مــا ينتمــي لأوقــاف الأقصــى وقبــة
الصخــرة .وسننشــئ فيمــا يلــي قائمــة نموذجيــة عــن
اقتصــاد الأوقــاف ومســاهمتها فــي الحيــاة الاقتصاديــة
والاجتماعيــة والتــي تعــود تلــك الفتــرة مســتفيدين مــن
دفاتــر الصــرر ومــن دفاتــر المحاســبة العائــدة إلــى وقــف
الســلطانة خاصاكــي ١٨٤٨\١٢٦٣

وﺛﻴﻘﺔ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺤﺼﻴﻼت اﻟﻮﻗﻒ ﻟﺪﻓﱰ ﴏة اﻟﻘﺪس ﰲ أواﺋﻞ اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﴩ )(٤٨b-٤٧a ,٣٠٦٤ ,HMK.SR
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٤٢

للاستزادة عن الحاج بشير آغا ،انظر:

اﻟﺪﻓﺎﺗﺮ اﻟﻮﺛﺎﺋﻘﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﴫر اﻟﻌﺎﺋﺪة ﻟﻸوﻗﺎف ﰲ ﻧﻬﺎﻳﺔ
اﻟﻘﺮن اﻟﺴﺎدس ﻋﴩ
EV. HMK. SR. 3064, 48b.
EV. HMK. SR. 3064, vr. 48b..
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Ayhan Ürkündağ, Hacı Beşir Ağa ve Hayratı, (Afyon Kocatepe Üniversitesi , 2017).
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د-اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻮﻗﻔﻴﺔ ﳌﺴﺠﺪ ﻗﺒﺔ اﻟﺼﺨﺮة واﳌﺴﺠﺪ اﻷﻗﴡ ﰲ اﻟﻘﺪس وﻣﺎ ﺣﻮﻟﻬﺎ ﻣﻊ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﴩ
البدل المترتب على منزل في وسط المدينة
 ١٤٠٠قرش

البدل المترتب على منزل في وسط المدينة
وتكلفة ضريبة القنطار ٨٠٠٠قرش

البدل المترتب لسوق وسط المدينة هو
 ٢٧٠٠٠قرش

مقدار  ١٠١٥قرش منأموال الجزية

ايجارات بعض المحلات التجارية والمنازل
.والمقاطعات بالمدينة  ٧٤٢٧٫٥قرش

ضريبة حمام الشفاء  ٢٣١٠٠قرش

نصف إيجارات المسقفات وغيرها من
الائدات القادمة من حلب  ٢٢٠قرش
عائدات القمح والشعير من قرية أبو الغوش
 ٤٠٠قرش

مقهى في وسط المدينة  ٥٠٠قرش

عائدات دارر المتوولي  ٢٠٧قرش

عائدات محاصيل الزيتون من الحرم الشريف
 ١٦٥قرش
حاصلات قطعة الأرض في مركز المدينة
بقطع النظر ١٣٢؟ ٥قرش

البدل المترتب على مزارع الأجا والنطم
 ٤٠٠٠قرش
متجر الصابون المجاور لمتجر الأسلحة في
.وسط المدينة  ٢٢٠٠قرش

نصف الإ يجار من حصة دار النداء  ٧٥٠قرش البدل المأخوذ من أماكن سكن اليهود ٤٥
قرشً ا
عائدات الأشجار والمزارع في قضائي الرملة
.إيجار منزل ابي حمدي  ٣٠٠قرش
واللود  ٢١٨٫٥قرش

عائدات قرية بيت لينان  ١٤٤٫٥قرش

 ٢٩قرشً ا من صرر إسطنبول
نصف الإ يجار من حصة دار القنديل ٢٢٥
قرش

إيرادات قرية بيت حنينا  ١١٤٧٫٥قرش

إيرادات قرية ليفا  ٥٢١٧قرش

.عائدات قرية عين بيروت  ٣٢٣٧٫٥قرش

إيرادات قرية بينونة  ٤٠٩٢٫٥قرش

إيرادات قرية عين العرب  ١٥٧٥قرش

إيرادات قرية طيبة بني صعب  ١٧٢٤قرش

الإ يجار العائد من محل في سوق الحلي دخل الزيتون السيامي الذي تم شراؤه
٤
.للمؤسسة هو  ٥٢٠٦قرش
هو  ٢٠٠قرش
المجموع:

إيرادات قرية قانيا  ٢٧٥٦قرش

 ١٠٢,٦٣٤,٥قرش
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٣٨٠

ﻣﺠﻤﻞ أوﻗﺎف ﻣﺴﺠﺪ اﻷﻗﴡ وﻗﺒﺔ اﻟﺼﺨﺮة ٤a-٣b ،١١٨٨٦ ،.EV

فــي بدايــة القــرن الثامــن عشــر كان هنــاك مــا
مجموعــه ثلاثيــن قطعــة مســجلة لتغطيــة نفقــات
المســجد الأقصــى وصخــرة اللــه .وعنــد النظــر إليهــا،
فــإن البــازارات والأســواق والأراضــي والقــرى الواقعــة
بشــكل رئيســي فــي القــدس ومــا حولهــا ،وكذلــك
الجزيــة المأخــوذة مــن غيــر المســلمين ،كانــت تجــذب
الأنظــار والأطمــاع.

علــى الرغــم مــن أنهــا ليســت ممارســة معتــادة
للوهلــة الأولــى ولا تتوافــق مــع قانــون المؤسســات
الوقفيــة ،إلا أننــا لدينــا اعتقــا ًدا أن الصــرر تــم إنشــائها
فــي هــذا القــرن ،كمــا ذكــر أعــلاه ،بنــا ًء علــى حقيقــة
أن الغالبيــة العظمــى مــن المؤسســات الوقفيــة التــي
اســتمرت وكانــت مخصصــة للحــرم الشــريف وقبــة
الصخــرة فــي حلــب ومــا حولهــا فــي هــذا القرن.قــد
باتــت فعالــة وتــم تخصيصهــا فــي الســنوات الأولــى مــن
العهــد العثمانــي فــي القــرن الثامــن عشــر .الأمـوال التــي
حولوهــا إلــى المســجد الأقصــى وصخــرة اللــه ،هــي
 ٤٢٢٠قــرش.

مــن المثيــر للاهتمــام أن مبلــغ  ٢٩قرشً ــا مــن صــرة
إســطنبول مشــمول فــي دخــل المؤسســة علــى الرغــم
مــن توزيعهــا بشــكل منفصــل وبطريقــة مختلفــة .لأن
الصــرة ،وكمــا هــو مفصــل أدنــاه ،قــد تشــكلت مــن
قبــل المؤسســات الوقفيــة التــي ورد مصادرهــا فــي
بالنظــر إلــى الدخــل الإ جمالــي الـوارد أعــلاه ،يتبيــن
الدفاتــر فــي عهــد الســلطان كانــت الأمـوال التــي ترســل
لمســاعدة فقـراء القــدس ومــا حولهــا تــوزع تحــت اســم أن الرقــم هــو  ١٠٢،٦٣٤٫٥قــرش .ونحــن نعتقــد انٔ
حقيقــة أن الدخــل الإ جمالــي لمؤسســتي الأقصــى
صدقــة الســلطان.
وصخــرة اللــه فقــط يتجــاوز  ١٠٠٠ذهــب بحســاب
فــي رأينــا ،قــد يكــون ســبب إدراج هــذه العمليــة
تقريبــي ،فالمؤسســات الوقفيــة تعطــي فكــرة عــن كيفيــة
فــي كتــاب الأوقــاف نتيجــة هبــة شــخص أو أكثــر ممــن
الحيــاة الاقتصاديــة للقــدس التــي كانــت تعــاش.
أخــذوا نصي ًبــا مــن الصــرر.

٣٨١
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الرســوم المدفوعــة مقد ًمــا للوظائــف  ٤٨٠٠قــرش شــهريا لمؤذنــي المـآذن  ١٠٤٢٥قــرش شــهر ًيا لمســؤولي
هــي  ٤٩٩٥٥قرشً ــا
حمايــة مــاء المســاجد ليــ ًلا
الأربعــة فــي المســجد الأقصى.
 ٢٦٤قرشً ــا فــي الشــهر تُمنــح  ٧٢٠قرشً ــا لــدروس الشــيخ خليــل رســوم قناديــل الإ ضــاءة للمســجد
 ٥٤قرشً ــا
فــي المســجد شــهر ًيا
لبــواب المســجد
 ٥٠قرشً ا للشيخ سليمان أفندي الذي يقرأ  ٢٥٠قرشً ــا للســيد يوســف و إخوانــه  ٢٠٠قــرش لشــيوخ وقــف ال ُكتــاب
شــيخ الحرم والشــيخ موسى فيضي٤٥
القرآن في المسجد الأقصى يوم الجمعة .مــن كتبــة المؤسســة.
١٢٧٣٦

المجموع:

بالنظــر إلــى المدفوعــات المســتحقة للعامليــن نجــد أنــه قــد كانــت تســتحق الدفــع شــهر ًيا ،و إذا أمعنــا
النظــر نجــد أنــه وبعيـدًا عــن الخدمــات المعتــادة فـإن شــاغل وظيفــة رعايــة المــاء قــد خصــص لــه مبلــغ ملفــت
للنظــر ,فمبلــغ  ١٠٤٢٫٥قرشً ــا هــو مبلــغ جــد مرتفــع وخاص ـ ًة بقياســه مــع غيــره مــن الوظائــف ,بدايــة نوضــح
أن القائميــن علــى هــذا العمــل هــم أكثــر مــن شــخص لا شــخص واحــد ،فهــذا العمــل لا يقتصــر فقــط علــى
المــاء والمحافظــة عليــه بــل إن بيــن طياتــه تتداخــل مواضيــع أخــرى لأنــه ونتيجــة لإ يصــال المــاء إلــى الحــرم
الشــريف فــي فتــرة الحكــم العثمانــي قــد تــم حــل مشــكلة الميــاه فــي القــدس ومــا حولهــا لذلــك فقــد كانــت
تلــك المهمــة تهــدف إلــى تنظيــم الأمــر وتوفيــر الميــاه بشــكل دائــم للحــرم الشــريف ومنــع اســتخدامها مــن
٤٦
قبــل العامــة لأغراضهــم المختلفــة.

اﻷﺟﻮر اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ
المبلــغ المعتــاد مــن ســعر الأرز المعطــى المبلــغ الســنوي للشــيخ خليــل كتــب  50قرشً ا لرئيس الوقف
وابنــه أبــي عــرب  150قــرش
للشــيخ موســى  15قرشً ــا
المقاطعــة الممنوحــة للأوقــاف المذكــورة المبلــغ المدفــوع لكنــس وتنظيــف صخــرة  1877قرش سنو ًيا لقناديل الإ ضاءة
اللــه كل يــوم عرفــة مــن الســنة  180.5قــرش
أعــلاه وغيرهــا  104قــرش
أســعار الحلــل الممنوحــة للأس ـواق  500حلــة مــن الملزميــن "مســتأجرين" مــن حلــة مــن مســتأجري حمــام الشــفاء 300
قــرش
الخــان  500قــرش
قرشً ــا
جزيــة الأم ـوال مــن الحــكام المهيمنيــن مصــارف مرؤوســي م ـزارع النطــم والأجــا للمهنــدس أحمــد أفنــدي القــادم مــن
مدينــة عــكا  1000قــرش
 18قرشً ــا
 90قرشً ــا
مقابــل القهــوة المعطــاة للمــدن مــن قــرى المقابــل المســتحق لكنــس وتنظيــف مقابــل تنظيــف الفنــادق المحيــط بالحــرم
 330قــرش
المســاجد  90قرشً ــا
جبــل القــدس  199.5قرشً ــا
تكلفــة الشــموع التــي كانــت ستشــعل عنــد محــارب المســجد الأقصــى وصخــرة أجــرة القمــح والشــعير التــي تُعطــى
للعامــل وكتبــة المؤسســة وغيرهــم مــن
اللــه  1702قرشً ــا
الكتبــة ،كســعر الخبــز 2395 ،قرشً ــا.
المجموع:

اﻟﻘﺪس
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 ١٢٣٧٦قرشً ا

مقابل لدفاتر الوقف  ٣٧قرش
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مقابل لنقل التراب من الحرم  ٢٥٠قرش

مقابل لشراء حصير للمسجد الأقصى
 ٩٢٨٫٥قرش

ﺗﻜﺎﻟﻴــﻒ إﺻــﻼح ﻧ ـﻮاف اﳌﺴــﺠﺪ اﻷﻗﺼــﻰ إصــلاح و إعمــار بعــض مناطــق محلة الشــفاء مصاريــف الأوراق المصروفــة علــى الوقــف
 ٩٢قــرش
 ٢٧١٥٫٥قــرش
 ٩٨١ﻗــﺮش
ﺗﻜﻠﻔــﺔ اﻟﺮﺳــﻮم اﳌﻨﺤﻮﺗــﺔ وأﻟ ـﻮاح اﳉﺒــﺲ ﰲ تكلفــة إصــلاح زينــة الرصــاص فــي الحــرم مصاريــف التصليحــات التــي تمــت ضمــن
الصخــرة  ٨١قــرش
 ٧٥٤قــرش
اﳊــﺮم  ٩٨١ﻗــﺮش
الإ صلاحات والإ عمار الذي تم في القدس في عهد المتصرف عزت باشا  ٣٧٨٥٩قر

الزيت المستخدم لإ ضاءة المسجد الأقصى ومسجد قبة الصخرة  ٢٥٩٩٧قرش

٤٧

المجموع:

أجرة نقل الأخشاب  ١٤٣قرش

الإ عمارالــذي تــم فــي عهــد المتصــرف
محمــد رشــيد باشــا  ٣٨٩٩١قــرش
 ١٠٩٥٧٤قرشً ا

عــادة مــا تكــون الخدمــات فــي هــذه الوحــدة مدفوعــات روتينيــة يمكــن إجراؤهــا علــى أي مؤسســة .لكــن تخصيــص
وظيفــة مأجــورة لتنظيــف الأعشــاب فــي الحــرم ،والتــي نــادرا مــا رأيناهــا ،لأمــر جديــر بالملاحظــة.
عندمــا يتــم جمــع الأرقــام أعــلاه ،يتبيــن أن النفقــات الـواردة فــي هــذا الدفتــر هــي  ١٣٤،٦٨٦قرشً ــا .علــى الرغــم مــن
أنــه قــد يتبــادر إلــى الذهــن فــي البدايــة أن دخــل مؤسســتي صخــرة اللــه والأقصــى مــن القــدس ومحيطهــا هــو ١٠٢،٦٣٤،٥
قــرش وأن هــذا المبلــغ غيــر ٍ
كاف ،فمــن الواضــح أن دخــل المؤسســتين مرتفــع جـدًا بالنظــر إلــى مقــدار الإ نفــاق٢٧٦٦٧ .
قــرش مــن فائــض الدخــل الــذي ســنذكره أدنــاه وكذلــك إرســال أمـوال إصــلاح كلا المســجدين مــن إســطنبول .فيمكننــا
أن نســتنتج مــن ذلــك أنــه يعطــي الكثيــر كمحصلــة بالمجمــل النهائــي .

رواﺗﺐ ﻓﺎﺋﺾ اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ واﻟﻨﻔﻘﺎت اﻷﺧﺮى
 ٢١٧٧٨شهر ًيا للمتولي حموي محمد آغا
حسنة ٥٠
شعير ٥٧
قمح ٤٧٤٥

 ١٥٠٠قرش شهر ًيا لمدير الأوقاف محمد درويش

 ٩١٠قــرش لــكارولا أفنــدي ،الكاتبــة العربيــة التــي ســجلت دخــل راتــب الموظــف التركــي عــزت أفنــدي الــذي كان يعمــل فــي خدمــة
المحاســب درويــش أفنــدي  ١٠٠٠قــرش.
ونفقــات  ٣مؤسســات وقفيــة.
بــدل رســوم تعييــن  ٣مؤسســات وقفيــة لمــدة  ٥أشــهر هــي  ١٠٧٧٥مراتــب شــيخ الوفــا أفنــدي الــذي ســجل فــي الوثيقــة باللغــة العربيــة
 ٦٥٠قــرش.
قــرش
إصــلاح النوافــذ ٧١٫٥فــي متــن المديــر  ٦٠٠قــرش على كتب الزكاة التي أعطيت للشيخ درويش إمام صخرة الله  ٨٠سن ًتا.
٤٨
ابراهيــم ســليمان الموجــودة في
مدرســة تاجيــة قــرش
المجموع:

EV 11886, 6a-b.
EV, 11186, 6a.

٣٨٢

يعتبــر المبلــغ المدفــوع للمهنــدس القــادم مــن عــكا مه ًمــا فهــو مــن أم ـوال التأســيس الســنوية أو لمدفوعــات المــرة
الواحــدة .خــلال هــذه الفتــرة ،كان مــن المعــروف أن والــي صيــدا الج ـزار أحمــد باشــا كان مراق ًبــا عــن كثــب لشــؤون
الحــرم الشــريف .يمكننــا أن نســتنتج أن
مهندســا جــاء مــن عــكا مقابــل  ١٠٠٠قــرش وأنــه أحــد المهندســين الذيــن عملـوا
ً
يضــا بأعمــال الإ صــلاح والصيانــة والبنــاء فــي الأقصــى ومحيطهــا بوظيفــة وهــدف محــدد.
هنــاك لتطويــر المدينــة قــام أ ً

٢٧٦٦٧
E EV, 11886, 6b.
EV, 11886 6b.
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مــن الممكــن القــول أن فائــض المؤسســة مــن المدفوعــات فــي كمــا أوضحنــا هــو محجــوز فــي الغالــب
لنفقــات الموظفيــن .مبلــغ صغيــر فقــط قــد دفــع لإ صــلاح نوافــذ مدرســة تاجيــة ٧١٫٥ ،قــرش ،هــو مثــال واضــح
رغــم بســاطته علــى حقيقــة أن الأوقــاف تقــدم الفائــض عنــد الضــرورة وتدعــم احتياجــات المؤسســة الأخــرى.

ج -وﻗﻒ اﻟﺴﺒﻴﻞ
فــي المــدن أو فــي زاويــة أماكــن العبــادة تــم بنــاء النوافيــر العامــة أو الســبل والتــي توفــر الميــاه المجانيــة لأهــل
يضــا فــي معظــم المــدن العربيــة ،وخاصــة فــي مكــة
المنطقــة والمحتاجيــن ،ليــس فقــط فــي الأناضــول ،ولكــن أ ً
المكرمــة والمدينــة المنــورة والقــدس .هــذه الهيــاكل ،التــي زادت أعدادهــا بســرعة خــلال الفتــرة العثمانيــة لــم
يضــا علــى مشــكلة إمــدادات الميــاه مــع المؤسســات
تضمــن اســتمرار خدمــات الميــاه فحســب ،بــل قضــت أ ً
الغنيــة التــي تنتمــي إليهــا ووفــرت فــرص عمــل للعامليــن هنــاك .مجمــل الموزعــات هــي:
 ٣٦٦قرش

مداخل قرية مغلوص في الرملة

 ٢٧٠٩,٥قرش

مداخل قرية كفير في الرملة

 ١٣٣قرش

مداخل قرية كفرناتا في القدس

 ١٢٣٠قرش

 ٢٠قرش

٤٩

 ٤٤٥٨,٥قرشً ا

-مساهمة مؤسسات القدس الوقفية في الحياة الاجتماعية والاقتصادية للقدس

كمــا حاولنــا التوضيــح أعــلاه فقــد ،بنــت الإ مبراطوريــة العثمانيــة مؤسســتها الوقفيــة فــي القــدس ومحيطهــا
وحافظــت عليهــا مــن خــلال ثــلاث منهجيــات.
 - ١توزيــع عائــدات الوقــف القادمــة مــن إســطنبول والأناضــول والبلقــان بواســطة الصــرر المرســلة إلــى
أشــخاص محدديــن فــي القــدس وكذلــك تحويلهــا إلــى المؤسســات.

 - ٢بــذل الجهــد لمواصلــة الأوقــاف التــي كانــت موجــودة فــي القــدس قبــل الدولــة العثمانيــة والتــي كانــت
معظــم مصــادر دخلهــا فــي محيــط القــدس وســوريا.
 .٣أنشطة الأوقاف المنشأة لحاجات أو رغبات أفرادها وتب ًعا للحاجة.

مــن الســهل تحديــد الحجــم المالــي للمؤسســات المرســلة مــن خــلال صــرة ،والتــي هــي فــي المقــام الأول
مــن بيــن الأســس التــي تأسســت علــى هــذه المبــادئ الثلاثــة ،ومســاهمتها فــي الحيــاة الاقتصاديــة والاجتماعيــة
للمدينــة .لأن مصــادر الدخــل والمحاســبة كانــت مــن إســطنبول .كمــا ذكرنــا بالتفصيــل أعــلاه ،فــي نهايــة القــرن
الســادس عشــر كان حجــم لأوقــاف التــي تــم إنشــاؤه للقــدس فــي نهايــة وتــم تســليمها إلــى المدينــة ،وعــدد
الموظفيــن العامليــن علــى النحــو التالــي.
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ـخصا علــى حصــة مــن الصــرر
بالملاحظــة والإ طــلاع علــى مــا ســبق نلاحــظ أنــه بينمــا حصــل  ٣٢٣شـ ً
المرســلة بواســطة الأوقــاف فــي نهايــة القــرن الســادس عشــر فقــد ارتفــع هــذا الرقــم إلــى  ٢١٩١فــي القــرن التاســع
عشــر .دعونــا نلاحــظ علــى الفــور أن هــذه الزيــادة ليســت ســوى عــدد الأســماء المســجلة فــي الدفاتــر الموثقــة،
لكــن مبلــغ الأمــوال المخصصــة قــد زاد ثمانيــة أضعــاف .وممــا لا شــك فيــه أن مخصصــات المؤسســات
الجديــدة المضافــة ،وخاصــة هبــات الســلاطين قــد كان لهــا دور فــي هــذه الزيــادة.

وتأتــي أوقــاف المســجد الأقصــى وصخــرة اللــه والصلاحيــة والخاصاكــي فــي المقدمــة مــن بيــن المؤسســات
الوقفيــة التــي تقــع فــي المجموعــة الثانيــة .ومــن بــاب إعطــاء فكــرة عنمــا نحــن بصــدده لا بــد لنــا مــن أن نذكــر
أن بعــض الأرقــام المتعلقــة بالتوســع الاقتصــادي والاجتماعــي لهــذه المؤسســات الوقفيــة المذكــورة أعــلاه مــن
بــاب أمانــة النقــل.

أﻗﻴﻢ اﻟﺤﻔﻞ ﻷول ﻣﺮة ﰲ ﺑﺎﺣﺔ اﻟﺤﺮم اﻟﴩﻳﻒ ﳌﺮاﺳﻢ اﻟﺼﻼة ﻋﲆ اﻟﺴﻠﻄﺎن مبﻨﺎﺳﺒﺔ إﻣﺪاد اﳌﻴﺎه ﻷول ﻣﺮة
)(١٧١٢١٤ IRCICA FAY

فعلــى ســبيل المثــال أولئــك الذيــن حصلـوا علــى راتــب مــن عائــدات وقــف خاصاكــي مــن ســاكني القــدس
ومحيطهــا عــام  ،١٢٦٣أو مــن رتل ـوا الق ـرآن فــي التكيــة أو غيرهــا مــن المرافــق ،أو أولئــك الذيــن كانــت تلبــى
كل احتياجاتهــم مــن قبــل العمــارة ســيعطي كل ذلــك فكــرة واضحــة عــن الوظائــف الاجتماعيــة والاقتصاديــة
لجميــع تلــك الأوقــاف.

فــي هــذه الفتــرة ،بــرز مصرفــان إضافيــان علــى أنهمــا تكلفــة أســاس الســبيل ،وهمــا ٦٤,٥
٥٠
قــرش تُعطــى للموظفيــن و  ٣٫٥قــرش لإ ســتخدام الحبــل فــي الممــر المائــي.
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فــي الجــدول الأخيــر أعــلاه ،يمكــن ملاحظــة أن
النقــد المدفــوع لأكثــر مــن  ٦٠٠شــخص ســنو ًيا مــن
وقــف الســلطانة خاصاكــي والــذي يعــد واحــدًا مــن
أكبــر المؤسســات الوقفيــة فــي القــدس ،يقتــرب مــن
 ٤٠,٠٠٠قرشً ــا بنفــس التكلفــة والمصاريــف .وخــلال

اﻟﻘﺎمئﻮن ﺑﻮﻇﺎﺋﻒ اﳌﺤﺎﺳﺒﺔ واﳌﱰزﻗﻮن ﻣﻦ وﻗﻒ اﻟﺨﺎﺻﺎيك ﻟﻌﺎم ١٢٦٣
المقدار المالي المعطى أو العيني العدد
 ٦٠٠٠قرش

صاحب المدفوعات
قائم مقام الوقف
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للدراويش

 ٤٤١٠قرش و ١٠قطع نقدية
 ٩١٠قرش
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لعمال النظافة
بدل للمقطوعات
للفقراء ،الأيتام ،الأرامل ،المساكين وغيرهم

 ١٨٢٥قرش
 ١٥٠قرش

 ٢٠من الشعير
 ٢٠من الشعير

 ٢من القمح
 ٣٨٠قرش
 ٢٣٤١قرش

١٤١٧٢

 ٣٨٢٢قرش
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مسؤول ناحية جبل القدس
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١
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 ٦٢٧فرد

مصاريف الماء والحبوب
 ٣٤٠٦٨قرش  ٨٦صاع شعير و  ٣٣٥ساع قمح
ﺑﺎب اﳌﺪﺧﻞ ﻟﺘﻜﻴﺔ اﻟﺴﻠﻄﺎﻧﺔ ُﺧ ﱠﺮم )أرﺷﻴﻒ (iYV

الفتــرة نفســها قــد وصــل إجمالــي دخــل وقــف صخــرة
اللــه ووقــف الأقصــى تحــت ذات المبــدأ لحوالــي
 ١٥٠,٠٠٠قرشً ــا كمــا قــد ورد .وبهــذا يقــدم لنــا هــذان
الرقمــان أدلــة جــادة وواضحــة حــول الــدور الــذي لعبتــه
المؤسســات الوقفيــة فــي القــدس فــي العهــد العثمانــي،
سـوا ًء إن كان فــي الحيــاة الاقتصاديــة أو الاجتماعيــة ك ٌل
منهمــا علــى حــدًا .ويشــير الاســتخدام البشــري لــكل
مــن أوقــاف الأقصــى وصخــرة اللــه ،ووقــف الخاصاكــي
ووقــف صــلاح الديــن الأيوبــي ،والتــي يمكــن اعتبارهــا
جميعهــا بنفــس الحجــم تقريب ًيــا ،تشــير إلــى الحجــم
الاقتصــادي للعقــارات والــذي يعتقــد مجاورتــه
للأوقــاف .كمــا ويمكــن القــول أن حوالــي  ٢٥٠٠مســلم
فقــط مــن ســكان القــدس يحصلــون علــى حصــة مــن
مؤسســتين وقفيتيــن كبيرتيــن كل عــام ،حيــث يتجــاوز
الحجــم الاقتصــادي الإ جمالــي  ٢٥٠,٠٠٠قرشً ــا،
وذلــك الرقــم يتوافــق مــع رقــم  ٢٥٠٠ذهبيــة عثمانيــة
الـوارد فــي الحســابات للعمــلات الذهبيــة .بمعنــى آخــر
فــإذا أخذنــا فــي الاعتبــار الوظائــف الدوريــة المتكــررة
فــي القــرون العثمانيــة ،يمكننــا القــول إن نصــف ســكان
القــدس علــى الأقــل حصلــوا علــى نصيــب أو راتــب
مــن الأوقــاف كمجمــل بمــا فــي ذلــك أوقــاف الصــرر.
وبــذات الشــكل فيمكننــا أن نضيــف لاقتصــاد المدينــة
مقــدار مســاهمة الأوقــاف الأخــرى الســنوية والتــي
قدرهــا  ٣٠٠٠قطعــة نقديــة ذهبيــة.

وﻗﻒ اﻟﺨﺎﺻﺎيك ،ﻣﺠﻤﻞ ﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻟﻮﻗﻒ
i EV,13100, 2b-3a

ﺗﻜﻴﺔ وﻣﻄﺒﺦ وﻣﻴﺘﻢ وﻗﻒ اﻟﺴﻠﻄﺎﻧﺔ ُﺧ ﱠﺮم واﻟﺬي ﻣﺎ ﻳﺰال ﺣﺘﻰ ﻳﻮﻣﻨﺎ ﻫﺬا ﻳﻘﺪم ﺧﺪﻣﺎﺗﻪ ﻟﻠﻔﻘﺮاء واﳌﺤﺘﺎﺟني )أرﺷﻴﻒ (iYV
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EV, 13100, vr. 1b-10a.
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وﺛﺎﺋﻖ اﻷرﺷﻴﻒ
الأرشيف العثماني التابع لرئاسة الجمهورية
BOA. Osmanlı Arşivi Evkaf-i Hümayun Surre Defterleri. (EV. HMK SR), 3064.
BOA. Osmanlı Arşivi Nezaret Sonrası Evkaf Defterleri. (EV), Defter Nr: 11886, 13100.
BOA. Osmanlı Arşivi Tapu Tahrir Defterleri (TT), 342, 387, 438.
BOA. Osmanlı Arşivi Divan-i Hümayun Mühimme Defterleri. (A.DVN.MHM), 3/1381.
BOA. Osmanlı Arşivi Evkaf Nezareti Vakfiyeleri. (EV.VKF), 15/49.
BOA. Osmanlı Arşivi Ali Emiri Tasnifi. II. Murad dönemi belgeleri Nr: 9.

ﻧﺘﻴﺠﺔ
لا بدنــا لنــا مــن أن نعــي وننتبــه إلــى نقطــة هامــة جـدًا بخصــوص هــذه الدراســة ،فقــد حاولنــا الكشــف
فيهــا عــن المســاهمات الاقتصاديــة والاجتماعيــة لمؤسســتين كبيرتيــن خــلال فتــرة زمنيــة محــددة ،مــع
الأخــذ بالاعتبــار إلــى حقيقــة أنــه لــو أردنــا إج ـراء دراســة شــاملة لــكل المســاهمات الاقتصاديــة علــى مــر
الزمــن فســنحتاج إلــى وقــت طويــل جــدًا لإ تمامهــا .لــذا مــن هــذا المنطلــق وبنــا ًء علــى أهميــة دراســة
الأحــوال الاقتصاديــة والاجتماعيــة وفهــم واردات وصــادرات أوقــاف القــدس ،كيــف وزعــت المصــارف
وعــن الأوضــاع الوظيفيــة فيهــا ،والعقــارات ،والصدقــات ،والنفقــات ،وغيرهــا الكثيــر مــن المتغيـرات كان لا
بــد مــن إج ـراء اســتقصاء ودراســة ولــو كانــت محــدودة بزمــن وفتــرة قصيــرة.

وبنــا ًء علــى هــذا الوضــع فقــد عملنــا جهدنــا فــي هــذه الدراســة للكشــف بالتفصيــل الدقيــق عــن تفاصيــل
المؤسســات الوقفيــة فــي العهــد العثمانــي مــا قبــل وبعــد الإ لحــاق )ضــم القــدس للدولــة العثمانيــة( ،وقــد
ض ّمنــا فيهــا نشــاط هــذه المؤسســات فــي المــدة المتراوحــة مــا بيــن القرنيــن الســادس والتاســع عشــر.
ولا بــد مــن توضيــح أن الوضــع نفســه اســتمر فــي منتصــف القــرن التاســع عشــر ،فــي حيــن أن دور هــذه
المؤسســة فــي الحيــاة الدينيــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة لــم يناقــش فــي القــدس حتــى أوائــل القــرن التاســع
عشــر ،عندمــا كانــت المؤسســة تحكمهــا أنظمتهــا الخاصــة فــي الإ مبراطوريــة العثمانيــة .وعلــى الرغــم مــن
تبنــي معظــم الأوقــاف الحديثــة فــي القــدس ومحيطهــا وخاصــة مــع قبــل أوقــاف الأماكــن المقدســة ،فيمكننــا
ملاحظــة أن الأوقــاف العريقــة الكبيــرة مثــل وقفــي الصلاحيــة والخاصاكــي مــا زالــت تحتفــظ بقوتهــا الســابقة
كمصــادر للدخــل وفــرص العمــل .وبالمثــل ف ـإن الأوقــاف المتعــددة فــي الأناضــول والبلقــان والتــي كانــت
ترســل الصــرر للقــدس فــي القــرن التاســع عشــر قــد قدمـوا مســاهمة اجتماعيــة واقتصاديــة مهمــة لهــا.
ونتيجــة لذلــك فمنــذ الفتــرة الأولــى للإ مبراطوريــة العثمانيــة إلــى تاريــخ انســحابها مــن القــدس عــام ١٩١٨
وحتــى يومنــا هــذا ،كانــت المؤسســات الوقفيــة العثمانيــة فــي قلــب الحيــاة الاجتماعيــة والاقتصاديــة للقــدس
ومحيطهــا ،ســاعي ًة لتحقيــق أقصــى اســتفادة ومســاهمة ماديــة وثقافيــة واقتصاديــة وحتــى ودوليــة فــي حمايــة
الأرض والشــعب وحتــى القطــع الأثريــة التاريخيــة والبقايــا الصامــدة ضــد المحتــل الحالــي.

BOA. Osmanlı Arşivi Maliyeden Müdevver Defterler (MAD), 1806.
Topkapı Sarayı Müzesi Arşivi (TSMA), 1213.
Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi (TSMK) Defter Nr: 1213.
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اﻟﻘﺪس

المدينة التي تتوق إلى السلام

٣٨٨

٣٨٩

اﻟﻘﺪس

المدينة التي تتوق إلى السلام

ﻓﻬﺮس أﺳﻤﺎء اﻷﻋﻼم واﻟﻤﺪن واﻷﻣﺎﻛﻦ
ٔا

أبو عبد الله أحمد بن يحيى الجلاء ٢٦٩
أبو علي الصغاني ٢٤٠
أبو بكر )عليه السلام( ٣٢٩ ،٣٢٦ ،٣٢٤ ،٢٧٠ ،٦٦ ،٦٥
أبو بكر الطرطوشي ٩١
أبو جعفر المنصور ٢٣٨
أبو حامد الغزالي ٢٣٩
أبو حرب تميم المبارك ٨٤
أبو هريرة )رضي الله عنه( ٢٣٧ ،٦٥
أبو إسحق الشيرازي ٢٤١
أبو العباس السفاح ٨٠
أبو الفضل عطا المقدسي ٩١
أبو الفضل بن القيسراني ٩١
أبو الفرج الشيرازي ٢٤٠ ،٩١
أبو الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي ٢٤١
أبو القاسم مكي بن عبد السلام ٩١
أبو المراق محمد باشا ١٢٦ ،١٢٥
أبو المسك كافور ٨٦
أبو رندقة الطرطوشي ٢٤٠ ،٢٣٩
أبو سعد الزوزني ٢٤٠
أبو سعيد الزنجاني ٢٤٠
أبو سفيان )رضي الله عنه( ١٧٠
أبو تراب النخشبي ٢٦٩
أبو عبيدة بن الجراح )رضي الله عنه( ٧٣ ،٦٧ ،٦٦
٢٣٧ ،٢٣٦
أبو عقبة )مدرسة( ٢٤١
أبو يعلى الفراء ٢٤١
أبو ذر الغفاري )رضي الله عنه( ٢٣٧ ،٢٣٦ ،١٧٣
ابن جماعة ١١٤
ابن حجر العسقلاني ١١٤
ابن عثمان المكنسي ٢٣٢ ،٢٢٣ ،٢١٨
ابن الدوادار ٢٧٣
ابن العربي ٢٧٥ ،٢٦٨ ،٢٥١ ،٢٤١ ،٢٤٠ ،٢٣٩ ،٩١
ابن القيصري ٢٧٥ ،٢٦٩ ،٩٣ ،٩١
ابن العنصري ٢٤٠
ابن الصلاح الشهرزوري ٢٤٦ ،٢٤٤
إبراهيــم )عليــه الســلام( ،١٥٣ ،٧٧ ،٢٦ ،٢٤ ،٢٣ ،١٥
٣٥٧ ،٣٤٣ ،٣٠٥ ،٢٩٣ ،٢٠٧ ،١٦٩ ،١٥٤
أجنادين ٦٦
أدرنة ٣٦٥ ،٣٦٢ ،٣٥٨ ،٢٠٩ ،١٨٢ ،١٢٤
إدموند دي روتشيلد ١٣٥ ،١٣٤ ،١٣٢ ،١٣١ ،١٢٩

اﻟﻘﺪس
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٣٩٠

إدموند هنري هينمان ألنبي ١٣٥
١٤٣ ،١٣٦
أدوميون ٣٤ ،٣٣
إدوارد دانيال كلارك ٢١٨
إدوارد روبنسون ٢٢٠ ،٢١٩
إفريقيا ٨٦
افتخار الدولة ١٠١ ،٩٥
إخشيدون ٢٣٨ ،٨٩ ،٨٦
إيليغازي ٩٣ ،٩١
إيليا ١٦٧ ،٧٠ ،٦٧ ،٤٩
ايوانيس شيميسكس ٨٧
إيران ١٤١ ،١١٧ ،٨٩ ،٨٥
إيرانيون ٨٣
إسحاق أنجيلوس ١٠٥
إصفهان شاه خاتون ٣٦٢ ،٣٥٨ ،٣٥٧
إسحاق )عليه السلام( ٢٩٣ ،٢٠٨ ،٢٠٧ ،٢٦
إسحاق بن كونداجك ٨٥
الإ سكندرية ٢١٩ ،١٢٥ ،٥٠ ،٣١
مكتبة الاسكندرية ٣١
إســلام ،٥٤ ،٥٣ ،١٨ ،١٥ ،١٣ ،١١ ،١٠ ،٩ ،٨ ،٧
،١٠١ ،٩٣ ،٩٢ ،٨٨ ،٨٧ ،٧٦ ،٧٣ ،٦٦ ،٦٥ ،٥٨
،١٥٣ ،١٥١ ،١٤٧ ،١٤٥ ،١٢٥ ،١١٤ ،١١١ ،١٠٢
،١٧٩ ،١٧٨ ،١٧٦ ،١٧٥ ،١٧٤ ،١٧٠ ،١٦٨ ،١٦٧
،٢٠٣ ،١٩٦ ،١٩٠ ،١٨٨ ،١٨٧ ،١٨٢ ،١٨١ ،١٨٠
،٢١٧ ،٢١٦ ،٢١٣ ،٢١٢ ،٢٠٧ ،٢٠٦ ،٢٠٥ ،٢٠٤
،٢٣٦ ،٢٣٢ ،٢٣٠ ،٢٢٩ ،٢٢٨ ،٢٢٥ ،٢٢٢ ،٢١٨
،٢٦٨ ،٢٦٧ ،٢٦٦ ،٢٦١ ،٢٥٣ ،٢٤٢ ،٢٤١ ،٢٣٨
،٢٨٨ ،٢٨٦ ،٢٨٥ ،٢٨٤ ،٢٧٩ ،٢٧٦ ،٢٧٤ ،٢٧٢
،٣٢٣ ،٣٢٢ ،٣١٦ ،٣١٣ ،٣٠٤ ،٣٠٠ ،٢٩٢ ،٢٨٩
،٣٥٠ ،٣٤٢ ،٣٣٩ ،٣٣٦ ،٣٣٢ ،٣٣١ ،٣٣٠ ،٣٢٤
٣٦١ ،٣٥٦ ،٣٥٣
إسماعيل حقي البورصوي ٢٦٨
الإ ســراء ،١٧١ ،١٦٩ ،١٦٨ ،١٦٧ ،٦٥ ،٢٧ ،١٥ ،١٠
٣٣٢ ،٣٠٤ ،٢٦٨ ،٢٣٦ ،٢٠٧ ،١٨٠ ،١٧٢
إسرائيل ،٤١ ،٣١ ،٣٠ ،٢٩ ،٢٨ ،٢٦ ،٢٤ ،٢٠ ،١١ ،٨
،١٣٩ ،١٣٨ ،١٣٥ ،١٣١ ،٦٦ ،٥٩ ،٥٣ ،٤٥ ،٤٣ ،٤٢
،١٤٧ ،١٤٦ ،١٤٥ ،١٤٤ ،١٤٣ ،١٤٢ ،١٤١ ،١٤٠
،٢١٦ ،٢١٥ ،١٧٦ ،١٥٥ ،١٥٤ ،١٥٠ ،١٤٩ ،١٤٨
،٣٠٥ ،٣٠٤ ،٢٧٦ ،٢٧٤ ،٢٦٨ ،٢٦٥ ،٢٦٢ ،٢٥٨
٣٥٥ ،٣٤٨ ،٣٣٢ ،٣٢٥ ،٣٢٢ ،٣٢١ ،٣١٧ ،٣١٦ ،٣٠٧
دولة إسرائيل ١٧٦ ،١٤٨ ،١٤٥ ،١٤٢ ،١٣١ ،٢٨
مملكة اسرائيل ١٥٥ ،٤٣
الإ سرائيليون ،٢٨ ،٢٦ ،٢٥ ،٢٤ ،٢٣ ،٢٢ ،٢١ ،١٦ ،١٠
،١٥٤ ،١٥٣ ،٤٤ ،٤٣ ،٤٢ ،٣٧ ،٣٦ ،٣١ ،٣٠ ،٢٩
٢٧٦ ،١٦٩ ،١٥٧ ،١٥٥

إســطنبول ،٥٦ ،٥٥ ،٥٠ ،٤٥ ،٤١ ،٣١ ،٣٠ ،١١ ،٩ ،٦
،٨٨ ،٧٦ ،٧٥ ،٧٣ ،٧٠ ،٦٧ ،٦٦ ،٦٥ ،٦٣ ،٦٢ ،٥٧
،١٠٤ ،١٠٣ ،١٠٢ ،١٠١ ،٩٩ ،٩٦ ،٩٥ ،٩٣ ،٩٢ ،٨٩
،١٢٦ ،١٢٤ ،١٢٣ ،١٢٢ ،١١٩ ،١١٨ ،١٠٩ ،١٠٥
،١٤٣ ،١٤١ ،١٤٠ ،١٣٥ ،١٣٤ ،١٣٣ ،١٣٠ ،١٢٩
،١٥٩ ،١٥٨ ،١٥٧ ،١٥٦ ،١٥١ ،١٤٧ ،١٤٥ ،١٤٤
،١٨٨ ،١٨٢ ،١٨١ ،١٧٨ ،١٦٥ ،١٦٤ ،١٦٣ ،١٦١
،٢١٢ ،٢١١ ،٢١٠ ،٢٠٨ ،٢٠٧ ،٢٠٦ ،٢٠٥ ،١٩٧
،٢٢٢ ،٢٢١ ،٢١٩ ،٢١٧ ،٢١٦ ،٢١٥ ،٢١٤ ،٢١٣
،٢٥٣ ،٢٥١ ،٢٤٤ ،٢٤٣ ،٢٣٦ ،٢٣٥ ،٢٢٨ ،٢٢٧
٢٦٩ ،٢٦٨ ،٢٦٧ ،٢٦٦ ،٢٦٥ ،٢٦٢ ،٢٦٠ ،٢٥٦ ،٢٥٥
،٣٤٢ ،٣٣٩ ،٣٣٧ ،٢٩٩ ،٢٩٦ ،٢٨٥ ،٢٨٠ ،٢٧٥ ،
،٣٦٠ ،٣٥٨ ،٣٥٧ ،٣٥٥ ،٣٥٠ ،٣٤٧ ،٣٤٦ ،٣٤٥
٣٧٥ ،٣٧١ ،٣٦٩ ،٣٦٧ ،٣٦٦ ،٣٦٥ ،٣٦٣ ،٣٦٢ ،٣٦١
إشبيلية ٢٤٠
الأفضل )وزير فاطمي( ٢٨٩ ،٢٤٤ ،٢٤٢ ،٢٤١ ،٩٧ ،٩١
الأفضلية )مدرسة( ٢٤٤
أليعازر ٣١
إلينا )كنيسة( ٣٤٦
ألياهو ها نافي ١٨
الأمويــون ،٢٠٤ ،١٩٠ ،١٨٢ ،١٧٩ ،١٧٦ ،١٧٤ ،١٦٨
،٧٩ ،٧٨ ،٧٧ ،٧٥ ،٧٠ ٣٠٩ ،٣٠٥ ،٣٠٤ ،٢٩٣ ،٢٨٦
،٣١٢ ،٣١١ ،٣٠٤ ،٢٨٩ ،١٨٠١٨١ ،٩٢ ،٨٤ ،٨٠
أبشــالوم )تابــوت( ٣٩
آدم )عليه السلام( ١٧٣ ،١٥٧ ،١٠
أدوني صادق ١٥٤ ،٢٧٦ ،١٥٤ ،٢٣
إيليا كابيتولينا ٣٧ ،٣٥ ،٣٣
الأفغان )زاوية( ٢٧٢
أفريقيا ٢٦٩ ،٢١٦ ،١٣
أفروديت ٥٥ ،٥٠
أفروديت )معبد( ٥٠
أحمد بن الكردي البسطامي ٢٧٠
أحمد بن أبي بكر الحقاري ٢٥٨
أأحمد بن طولون ٨٥
أأحمد الدجاني ٢٦٧ ،٢٦٥ ،٢٦٣ ،٢٦٠ ،٢٥٨ ،٢٥٦
أأحمد فقيه ٢٠٨ ،٢٠٧
البحــر الأبيــض المتوســط ،٨٨ ،٦٦ ،٣٧ ،١٥ ،١٤ ،١٣
١٧٦ ،٩٥
أخناتون ٢٢
أكرا ٥٤ ،٣١٫٤٥ ،١٧ ،١٦ ،١٥
أكرا )تل( ٥٤ ،١٦
أكروبوليس ٣١٫٤٥٫٢٠٠٧
ألبرت مونتيفوري هايمسون ١٣٧
ألكسندر الأول )القيصر الروسي( ٥٨
الألمان ٥٣ ،١٣

ألمانيا ٣٥٣ ،٢٢٦ ،١٤١ ،١٤٠ ،١٣٨ ،٨٨
أماجور التركي ٨٥
أمنحتب )فرعون( ٢٢
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة ،١٤٢ ،١٤١ ،١٣٥ ،١٤٦
١٥٠ ،١٤٨ ،١٤٧
أمواس ٦٧
الأناضول ،١١٨ ،١١٧ ،١١٤ ،١١٣ ،١٠٧ ،٨٩ ،٦٧ ،٦٦
،٣٦٢ ،٣٦١ ،٣٥٧ ،٢٥٠ ،١٩٠ ،١٥٩ ،١٥٥ ،١٢٢
٣٧٥ ،٣٧٤ ،٣٧١ ،٣٧٠
أنطاكيا ٢٤١ ،٢٠٩ ،٩٥ ،٩١ ،٨٦ ،٦٦ ،٥٠
أنطيوك ١٦
أنطيوكس ٤٥ ،٣٢ ،٣١
أنطيوخس الثالث ٤٥ ،٣١
أنتيباتر الأول ٣٣
أراغون )مدرسة( ٣٢٤
أركلوف ٨٣
أرغونية )مدرسة( ٢٥٠
أركولف ١٨
أرنول ٩٧
الأسد )باب( ١٩٠ ،١٨٣
أرتوك باي ٩١
الأرض الموعودة ١٦٩
آشور ١٥٥ ،٤٣ ،٢٨ ،٢٣
الآشوريون ١٥٥ ،٤٣ ،٢٨
الآشوريون ٢٤٢ ،١٦٤ ،٦١ ،٥٧ ،٥٣ ،١٣
نصوص آشورية ٢٣
آسيا ٢٢٥ ،١٣
أتسز ٢٨٩ ،٢٣٩ ،٩٣ ،٩١ ،٩٠ ،٨٩
أوروبــا ،١٣٠ ،١٢٩ ،١٢٨ ،٩٧ ،٨٨ ،٥٩ ،٣٨ ،٣٠ ،١٣
،٢٢٥ ،٢٢٣ ،٢١٨ ،١٩٤ ،١٦٤ ،١٤١ ،١٤٠ ،١٣١
٣٥٠ ،٢٦٧ ،٢٢٧
أبشالوم ٢٣
آيا صوفيا ٢٢٩ ،٢٢٨
أياس باشا ١١٩
الأمــم المتحــدة ،١٤٧ ،١٤٦ ،١٤٥ ،١٤٣ ،١٤٢ ،١٤١
١٥١ ،١٥٠ ،١٤٨
الإ سكندر الأكبر ١٧٩ ،٤٥ ،٣١ ،٢٠ ،١٨
اتفاقية كامب ديفيد ١٤٢
الأمين )الخليفة العباسي( ٢٠٨ ،٨٣
الأمينية )مدرسة( ٣٣٦ ،٣٢٥ ،٣٢٤ ،٣٢٢
الأمير عثمان بن علي الزنجبيلي ٣١٢
الأمير سيف الدين قوتلوبوغا ٣١٧
الأمير سيف الدين تنكز ٣٢٢ ،٣١٦
الأمير تنكز الناصري ٣٣٠ ،٣٢٦
أمير الجيوش الأفضل ٩١
الأندلس ٢٤٤ ،٢٤٠ ،٩١

أبيفانس ٣٢
أريحا ١٤٧ ،٢٤
الأرمن ،٣٤٦ ،٣٤٥ ،١٦٤ ،٩٨ ،٦٠ ،٥٧ ،٥٣
٣٤٧
أسعردية )مدرسة( ٣٣٦ ،٣٢٥ ،٣٢٤ ،٢٥٤
الأسباط )باب( ٢٨١ ،١٩٠ ،١٨٤
أيفين هاشطياح )الحجر الأساس( ٢٦
الأوحدية )مدرسة( ٢٤٦
أوليا جلبي ،٢٢٦ ،٢٢٣ ،٢٢١ ،٢١٨ ،٢١٧ ،٢٠٨ ،٢٠٧
٢٧٩ ،٢٣٥ ،٢٣٤ ،٢٣٢ ،٢٣١ ،٢٣٠ ،٢٢٨ ،٢٢٧
إيفرينوس بك ١١٨
الأوزاعي ٢٣٨ ،٨٤
أيلا ٨٨
أيوب )عليه السلام( ٢٠
الأيوبيــون ،١٠٤ ،١٠٣ ،١٠١ ،٩٧ ،٥٦ ،١٨ ،١١ ،٧
،١٨٠ ،١٧٩ ،١٧٨ ،١٧٤ ،١١١ ،١٠٩ ،١٠٨ ،١٠٦
٣٧٣ ،٣٤٢ ،٢٩٠ ،٢٧٩ ،٢٦٢ ،١٩٥ ،١٩٠ ،١٨٩ ،١٨٧
الأشــرفية )مدرســة( ،٣٣٦ ،٢٤٩ ،٢٤٨ ،٢٠٠ ،١٩٠ ،١١٣
أشــرف شــعبان )ســلطان مملوكــي( ٣١٩ ،٣١٧
أحباش ٥٧ ,٥٣ ,١٣
الأسبتارية ٢٤٠ ،٩٨ ،٩١ ،٨٩
أوفل ٤٥ ،٤٤ ،٢٢ ،٢٠ ،١٩ ،١٧ ،١٥ ،١٤
تل أوفل ٢٢ ،٢٠ ،١٩ ،١٥
أورهان بك ٣٥٧
الأرثوذكسية ١٦٤ ،١٠٥ ،٨٦ ،٦١ ،٥٨ ،٥٧ ،٥٦
الأرثوذكس ٢٤٢ ،١٦٢ ،١٢٩ ،٥٧ ،٥٣
أورفة ٩٧ ،٩٥
أوروشاليم ٢٣ ،٢٢
أم الدرج )نبع( ٢٢ ،٢٠
أم الدرداء )رضي الله عنها( ٢٥١ ،٢٣٧
الأردن ،٢٥٣ ،١٤٥ ،١٤٢ ،١٤٠ ،١١١ ،٨٤ ،٦٦ ،٣٥
٣٣٠ ،٣٢٤ ،٣٠٠ ،٢٨٩ ،٢٧٥ ،٢٦٦ ،٢٦٥
أسامة بن زيد رضي الله عنه ١٧١
أسكدار ٣٦٣
أورشــليم ،١٥٤ ،٨٠ ،٤٩ ،٤٤ ،٣١ ،٢٥ ،٢٤ ،٢٣ ،٢٢
١٧٤ ،١٦٧ ،١٥٩ ،١٥٨ ،١٥٧ ،١٥٦

ب

بعل ٢٣
بابــل ،٢٧٨ ،١٧٩ ،١٥٥ ،٤٥ ،٤٤ ،٣٠ ،٢٩ ،٢٨ ،١٠
البــاب العــلاي ١٣٠
باب العمود ٢٣٢
باب الأسباط ٢٢٣ ،٩١
باب الخليل ٢٣٢
باب المغاربة ٢٣٢
باب الساهرة ٢٣٢

باب الرحمة ٢٨٢
بركة إياد ٢٠
بغداد ٢٥٣ ،٢٤١ ،٢٤٠ ،٢٣٩ ،٢١٥ ،٨٦ ،٨٢ ،٨٠
بهاء الدين بن شداد ٢٤٣
البستان )قبر( ٦٠ ،٥٥
بلفــور ،١٤٣ ،١٤٠ ،١٣٩ ،١٣٦ ،١٣٥ ،١٣٤ ،١١ ،٨
١٥١ ،١٤٤
بليان ديبلين ١٠١
البلقان ٣٧١ ،٢٥٦
بانياس ٨٨
بار كوخبا ١٥٩ ،١٥٦ ،١٥٥ ،٣٦
بارسباي ١١٢
بازل/باسيل )مؤتمر( ١٣٤
باسيليوس الثاني ٨٧
الباسطية )مدرسة( ٣٢٤ ،١١٣
بيبرس ،٢٦٧ ،١١٣ ،١١٢ ،١٠٩ ،١٠٨ ،١٠٧ ،١٠٦ ،٤٠
٣٣١ ،٣٢٥ ،٣٢٤ ،٢٩٨
بدر الدين حسن بن قطينة ٢٥٨
بلقيس ٣٦٤ ،١٧٠
بني عمرو ١١٩
بني إسرائيل )بركة( ٢٠
بني زيد )حي( ٢٦٠
برقوق ١١٢
بشيكطاش ٣٦٣
بتار ٣٦
بيت ها مقداش ١٦٧ ،١٥٤ ،٢٦
بيــروت ،٨٥ ،٨١٫٨٢ ،٧٨ ،٧٦ ،٧٣ ،٦٦ ،٦٢ ،١٥ ،١٣
،١٠٩ ،١٠٨ ،١٠٥ ،١٠٢ ،٩٣ ،٩٢ ،٩١ ،٨٨ ،٨٧ ،٨٦
،١٦٨،١٦٩،١٧١ ،١٦٧ ،١٣٥ ،١٣٣ ،١٢٦ ،١٢٤ ،١١٥
،٢٣٦ ،٢٣٥ ،٢١٤،٢٢٨ ،٢١٢ ،١٧٥ ،١٧٣ ،١٧٢
٢٤١ ،٢٤٠ ،٢٣٧
بيت جبرين ٦٧
بيت شولمانو ٢٣ ،٢٢
بيت لحم ٣٤٦ ،٣٣٩ ،٣٤٥ ،٢١١ ،١٢٢ ،٩٧ ،٤٠
البيــت المقــدس ،١٦٧ ،١٥٤ ،٧٠ ،٦٥ ،١١ ،١٠ ،٨
،٢٧٠ ،١٩٥ ،١٨٢ ،١٧٩ ،١٧٨ ،١٧٦ ،١٧٣ ،١٦٨
،٢٩٠ ،٢٨٥ ،٢٨٤ ،٢٨١ ،٢٨٠ ،٢٧٩ ،٢٧٨ ،٢٧٦
،٣١٥ ،٣١١،٣١٣ ،٣٠٨ ،٣٠٦ ،٣٠٤ ،٣٠٢ ،٢٩٣
٣٣٣ ،٣٣٠ ،٣٢٩ ،٣١٦
بزيتا ٤٨ ،٣٤ ،١٧ ،١٥
بلاد الشام ٢٤٧ ،٢٣٠ ،١١٨
بلال الحبشي ٢٠٧ ،٧٠
بركة سلوان ٢٠
بركة الحمراء ٢٠
بئر أيوب ٢٠ ،١٩
بشر الحافي ٢٣٨ ،٨٤

٣٩١

اﻟﻘﺪس
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البسطامية ٢٦٧
بسطامية )زاوية( ٢٧٣
بيزنطة ،٦٥ ،٥٧،٥٨ ،٥٦ ،٥٢ ،٥١ ،٥٠ ،٤٨ ،٣٧ ،٣٣ ،٢١
،٩٨ ،٩٣ ،٩٢ ،٨٨ ،٨٧ ،٨٦ ،٨٣ ،٨٢ ،٧٦ ،٧٥ ،٧١ ،٧٠
٢٩٣ ،٢٧٩ ،١٨٨ ،١٧٩ ،١٧٤ ،١٧٢ ،١٧٠ ،١٦٧
البيزنطيون ٦٩ ،٦٦
بويادجيان مهران ١٣١
باب البراق ٢٨٢
البراق )مسجد( ٣٣٦ ،٣٠٤ ،٣٠٣ ،٢٨٤
برجية )المماليك( ١١٣ ،١١٢
برهان الدين )منبر( ٣٣٦ ،٣٣١ ،٣١١ ،١٩٨
بورصا ٣٦٢ ،٣٥٩ ،٣٥٨ ،٢٥١ ،٢٥٠ ،٢٣٩
بنيامين ٢٧٦ ، ٢٠٥ ، ١٩٧ ، ١٥٥ ، ٢٨ ، ٢٤
برج أنطونيا ٤٥ ،٣٥
بريطاني ٣٠٥ ،١٤٤ ،١٣٩ ،١٢٥ ،١١٧ ،٥٣
بريطانيا ،١٣٥ ،١٣٤ ،١٢٩ ،١٢٥ ،١٠٦ ،١٠٥
،٢١٢ ،١٤٢ ،١٤١ ،١٤٠ ،١٣٩ ،١٣٨ ،١٣٧ ،١٣٦
٣٠٥ ،٢٨٠ ،٢٢٧
البحر الأحمر ٢١٤ ،١٣
البحر الميت ١٥٣ ،٨٨ ،٨٠ ،١٥
البابا الثاني أوربانوس ٩٥
البابا التاسع غريغوري ١٠٧
باريس )مؤتمر للسلام( ١٣٦ ،١٣٥
بطرس ٦١
بيير لوتي ٢٣٣ ،٢٣٢
بيلاطس ١٦٣ ،٣٤
بومبي ٤٦ ،٣٣ ،٢٠
البرتغال ٢٢٦
البروتستانت ٦٠ ،٥٥ ،٥٣
بروسيا ١٢٩
أسرة بطليموس ٣١
البطالمة ٤٥ ،٣١
بولس ١٦٣ ،٣٦

ت

تابوت العهد ١٥٩ ،١٥٧ ،١٥٤ ،٤٧ ،٢٧ ،٢٦ ،٢٥
التنظيمات ٣٥٥ ،٣٥٣ ،١٢٩
تل الهيكل ٢٧٨
التازية )مدرسة( ٣٦٩
تبوك ١٧١
تل أبيب ١٤٧ ،١٤٢ ،١٤١ ،١٣٨ ،٩٣ ،٩٢ ،٨٣
تل العزيز ٦٦
تميم الداري )رضي الله عنه( ١٧٢

اﻟﻘﺪس

المدينة التي تتوق إلى السلام

٣٩٢

تمبلوم دوميني ٢٩٩ ،٩٦
تمبلوم سولومونيس ٩٧
تنكز ٢٤٩ ،١١٣ ،١١٢ ،١١١
التنكزية )مدرسة( ٣٣٦ ،٣٢٢ ،٢٥٠ ،٢٤٩ ،٢٢٤ ،١١٣
تــوراة ،١٥٧ ،١٥٦ ،١٥٤ ،١٥٣ ،٦٢ ،٣٧ ،٣١ ،٢٩ ،٢٣
تيــودور هرتــزل ١٤٢ ،١٣٤ ،١٣١ ،١٣٠ ،١٢٩
تيغلات بيلاسر ٢٣
تيرا ٣٠
ترزا ٤٣ ،٢٨
تيتــوس ،٢٠٥ ،١٨١ ،٦١ ،٤٥ ،٣٥ ،٣٤ ،٣٣ ،١٨ ،١٠
٢٩٣ ،٢٨٦ ،٢٨٥ ،٢٧٨
تراجان ٣٦
توديلا بنيامين ٤٢
الترك ،٢١٤ ،٢١٢ ،١١٤ ،١١٢ ،٩٠ ،٨٩ ،٨٧ ،٨٦ ،٨٥
٢٥٣ ،٢٥٢ ،٢٣٣ ،٢٢٨ ،٢٢٥ ،٢١٦ ،٢١٥
الأتراك ٢٨٩ ،٢٣٣ ،٢٢٥ ،٢٠٥ ،٨٩ ،٨٨ ،٨٥
تركمان ١١٤
تُتش ٢٨٩ ،٢٨٨ ،٩١ ،٩٠
تيروبوين )وادي القمامة( ٢٠
تشالديران ٣٦٠ ،١١٧
تورابيا ١٢٢

ث

ثيودوسيوس الثاني ٥١
ثيودوسيوس )بطريرك القدس( ٨٥ ،٥١
ثيودوسيوس ٥٠

ج

جابية ٧١ ،٦٧
جعفر بن أبي طالب )رضي الله عنه( ١٧١
جعفر المنصور ٢٩٩ ،٢٨٧
جاهد ظريف أوغلو ٢١٦
جالوت ١١١ ،٢٤
جانبرد الغزالي ١١٩ ،١١٨ ،١١٧
جاولية )مدرسة( ٣٣٦ ،٣٢٣ ،٢٥٠ ،١١٣
جبل المشهد ١٨
جبل المؤامرة ١٩
جبل التكبير ١٩
جبل المشارف ٣٤ ،١٩ ،١٨
الجليل ١٦١ ،٣٦
جمال باشا ٢١٤
جنوة ٩٥
الجراحون ٨٨ ،٨٧
الجوز )وادي( ١٩

الجزيرة ٨٧ ،٦٦
الجزار أحمد باشا ٣٦٩ ،١٢٦ ،١٢٥
جبرين ٦٧ ،٦٦
الجويني ٢٤١
جورجيا ٣٥٠
الكنيسة الجورجية ١٦٤
الجثسيمانية )حديقة( ٥٧ ،١٨
جون واردل ٢١٩
جوليان ١٣٥ ،٥٠
جستنيان ٥١
جوبيتر ١٧٨ ،٣٧ ،٣٦ ،٣٢
معبد جوبيتر ١٧٨ ،٣٧

ح

حائــط المبكــى ،١٣٩ ،٥١ ،٤٧ ،٤٢ ،٤١ ،٣٨ ،٣٤
٣٤٨ ،٣٣٢ ،٣٠٤ ،٢٥٨ ،١٥٢ ،١٤٥
الحرب العالمية الأولى ٢٨٠ ،٢١٤ ،١٣٧ ،١٣٥ ،١٣٤ ،١٣٢
حائــط البــراق ،٣٢٢ ،٣٠٤،٣١٦ ،٢٨٠ ،١٥٢ ،٤١ ،٣٤
٣٣٦ ،٣٣٢
حاييــم وايزمــان ،١٤٠ ،١٣٩ ،١٣٧ ،١٣٦ ،١٣٥ ،١٣٤
١٤٣ ،١٤٢
حيبرو ٢٣ ،٢٢
الحجر المعلق ٢١٢ ،١٦٩ ،٩٦ ،٧٠ ،٢٦ ،١٥
الحاج بشير آغا ٣٧٥ ،٣٦٥
الحديد )باب( ٢٨٢ ،١٨٤
الحجر المعلق ٢٩٩ ،٢٩٣
حافظ أحمد باشا ٣٥٠
الحقانية الرومية ٣٦٢
الحاكم بأمر الله ٨٧ ،٥٦
حلــب ،٢٤٣ ،٢٤٢ ،٢٣٥ ،٢٢١ ،١١١ ،١٠٤ ،٨٧ ،٦٦
٣٦٧ ،٣٦٢ ،٣٣٠ ،٢٥٣ ،٢٥٠ ،٢٤٧
حلب ٣٦٢ ،٢١٤ ،١١٧ ،١٠٥
حبرون ٢٥ ،٢٤
باب الخليل ٣٠٥
الحمدانيون ٨٧
الحنفيون ٢٤٣ ،٢٤١ ،٢٣٩
حانوقاه ٣٢
حاربا ٢٥٨
الحرميــن ،٣٤٥ ،٣٢٣ ،٣١٧ ،٢٨٤ ،٢٤٨ ،٢٤١ ،١١١
٣٧٥ ،٣٦٣ ،٣٦٢ ،٣٥٧
الحــرم الشــريف ،٥٨ ،٤١ ،٢٥ ،٢٢ ،١٦ ،١٥ ،١٤ ،١١
،١٥٥ ،١٤٥ ،١٢٧ ،١١٢ ،١٠٨ ،٩٦ ،٩٠ ،٨٩ ،٧٦
،١٩٠ ،١٨٤ ،١٨٣ ،١٧٣ ،١٧٢ ،١٧١ ،١٦٦ ،١٦٢
،٢٧٩ ،٢٤٢ ،٢١٤ ،٢١٣ ،٢٠١ ،١٩٩ ،١٩٨ ،١٩٢

٣٧٠ ،٣٦٩ ،٣٦٦ ،٣٥٣ ،٣٥٢ ،٣٢٢ ،٢٨٤
الحارث بن سعيد ٧٨
حســن ،١٧٢ ،١٣٣ ،١٢٥ ،١١٩ ،١١٥ ،٨٦ ،٧٥ ،٧٣
،٢٤٨ ،٢٤٦ ،٢٤٠ ،٢٣٨ ،٢٣٥ ،٢٢٨ ،٢٠٥ ،١٧٥
،٣٢٣ ،٢٨٠ ،٢٦٥ ،٢٥٨ ،٢٥٥ ،٢٥٣ ،٢٥١ ،٢٥٠
٣٧٥ ،٣٦١
الحسن بن أحمد الغافقي ٢٤٠
الحشمونيون ٤٦ ،٤٥ ،٣٣ ،٣٢
٤٦ ،٣٤ ،٣٢
حيفا ١٤٢ ،١٤١ ،١٣٢ ،١٣١ ،١٣
حفظي ٢٢٨ ،٢٠٩
حمص ٦٦
حطانية )مدرسة( ٣٣٦ ،٣٢١
حطة )باب( ٣٣٦ ،٣٢٤ ،١٨٤ ،٤٨
حطين ١٠١
الحجــاز ،٢١٣ ،١٢٨ ،١٢٧ ،١٢٦ ،١١٧ ،١١٤ ،٧٥
٢٩٣ ،٢١٧ ،٢١٤
حيرام ٢٦
حزقيا ١٥٥ ،٤٣ ،٣٨ ،٣٠ ،٢٨ ،٢٠
حزقيا )بئر( ٤٣ ،٢٠
حزقيا )نفق( ٣٨
الحسين رضي الله عنه ٧٥
حسين واصف ٢١٧ ،٢١٤ ،٢١٣ ،٢١٠

خ

خليج العقبة ١٣
الخادم سنان باشا ١١٧
خالد بن الوليد )رضي الله عنه( ٧٣ ،٦٦ ،٦٥
الخليــل ،١١٩ ،١١١ ،١٠٨ ،٧٧ ،٧٦ ،٤٧ ،٢٤ ،١٣
،٢٦٧ ،٢٥٣ ،٢٣٥ ،٢٣٢ ،٢٢٨ ،٢٢٣ ،٢١٨ ،١٤٢
٣٦٨ ،٣٥٧ ،٣٥٥ ،٣٣٩ ،٣٢٤ ،٣٠٥ ،٢٧٥
خليل الرحمن ٣٤٢ ،١٢٠ ،١١٩
الخلوتية ٢٦٩ ،٢٦٧ ،٢٥٨
خان يونس ١١٨
خانقاه ٢٧٥ ،٢٦٦ ،٢٤٢ ،١١٣
خوارزمشاه ١٠٨ ،١٠٧
خاصاكي سلطان )وقف( ٣٧٣ ،٣٧٢
الخاصكية ٣٧١
خاتونية )مدرسة( ٣٣٦ ،٣٢٣ ،١١٣
خيالي بك ٢٠٦
الخضر عليه السلام ٣٣٦ ،٣١٠ ،١٨١
قبة الخضر ٣٣٦ ،٣١٠ ،١٨١
الخلفاء الراشدون ٢٣٦ ،٧٣ ،٧١ ،٧٢ ،٦٥ ،١١ ،٧
خرم السلطانة ٣٧٣ ،٢٦٠ ،٢٥٢ ،١٢٢

خراسان ٢٤٠ ،٩١ ،٨٩

د

دايمبرت )بطريرك القدس( ٩٧
داريوس ٣٠
دافيد بن غوريون ١٤٢ ،١٤٠
ديفيد لويد جورج ١٣٥ ،١٣٤
داوود )عليــه الســلام( ،٢٦ ،٢٥ ،٢٤ ،٢٣ ،٢٠ ،١٦ ،١٥
،٤٥ ،٤٤ ،٤٣ ،٤٢ ،٤١ ،٤٠ ،٣٩ ،٣٨ ،٣٤ ،٢٩ ،٢٧
،١٦٢ ،١٥٦ ،١٥٥ ،١٥٤ ،١٢٢ ،٩٦ ،٨٨ ،٧٠ ،٤٧
،٢٦٧ ،٢٦٠ ،٢٥٨ ،١٨٣ ،١٧٩ ،١٧٦ ،١٧٣ ،١٧٠
٢٨٢ ،٢٧٦
داوود )برج( ١٠١ ،٩٦ ،٤٧ ،٤٤ ،٣٤
داوود )مجمع( ١٧٦
داود )مدينة( ٤٥ ،٤٤ ،٢٥
دنكيزية )مدرسة( ٢٥٥
دنيس كوهين ١٣٧
درسعادات ٣٤٥ ،١٣٣ ،١٢٥ ،١١٩ ،١١٨
دسوقية ٢٦٩
دودارية )خانقاه( ٢٧٣ ،١١٣
دمشق ،٩١ ،٨٨ ،٨٧ ،٨٦ ،٧٩ ،٧٨ ،٧٥ ،٧٣ ،٦٦ ،١٣
،٢٣٥ ،٢٢٨ ،١١٣ ،١١١ ،١٠٨ ،١٠٧ ،١٠٦ ،١٠٥ ،٩٢
،٢٤٦ ،٢٤٥ ،٢٤٤ ،٢٤٣ ،٢٤٢ ،٢٤١ ،٢٣٧ ،٢٣٦
٢٦٩ ،٢٥٣ ،٢٥١ ،٢٤٧
دحية الكلبي )رضي الله عنه( ١٧٠
دمياط ١٢٦ ،١٠٦
ديــوان ســلطاني ،٣٤٥ ،١٣٣ ،١٢٥ ،١٢٠ ،١١٩ ،١١٧
٣٥٥ ،٣٤٧
ديفدار )مدرسة( ٣٣٦ ،٣٢٤ ،٣٢١
ديار بكر ١٢٦ ،١١٨ ،١٠٩
دير الرقاد ٥٩
دير القديس مرقس ٦١
دمشق ،٧٧ ،٧٦ ،٧٥ ،٧١ ،٦٧ ،٦٦ ،٦٠ ،٥١ ،٤٨ ،١٣
،١١٣ ،١١٢ ،١١١ ،١٠٧ ،٩٥ ،٩٣ ،٨٨ ،٨٧ ،٨٦ ،٧٩
،١٢٥ ،١٢٤ ،١٢٢ ،١٢١ ،١٢٠ ،١١٩ ،١١٨ ،١١٧
،٢٠٩ ،٢٠٧ ،١٨٣ ،١٤٢ ،١٣٥ ،١٢٨ ،١٢٧ ،١٢٦
،٢٣٩ ،٢٣٥ ،٢٣٢ ،٢٣٠ ،٢٢٦ ،٢٢١ ،٢١٥ ،٢١٤
،٢٦٩ ،٢٦٢ ،٢٦١ ،٢٥٣ ،٢٤٩ ،٢٤٧ ،٢٤٦ ،٢٤١
٣٤٩ ،٢٨٧ ،٢٨٦
قضاء دمشق ١٢١
ولاية دمشق ١٢٨ ،١٢٢ ،١١٧
باب دمشق ٢٣٢ ،١٨٣ ،٩٥ ،٦٠ ،٤٨
دونالد ترامب ١٤٩ ،١٤٧

ذ

الذهبي ١١٤

ر

ربيعة الأديفية ٢٣٨ ،٨٤ ،١٨
رافائيل دوكي أوريبا ٢٢٦
رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وســلم ،٢٦٨ ،١٧٣ ،٦٦ ،٦٥
٣٤٣ ،٢٨٥
ريموند الرابع ٩٦ ،٩٥
ريموند أغويلرس ٩٦
الربابة )وادي( ١٩
رجاء بن أيوب الحيدري ٨٤
رجاء بن حيوة ٧٧ ،٧٦
رجب باشا ٢٥٧
الرفاهية ٦٧
رحبعام ١٥٥
رحوفام ٢٨
الرملــة ،١١٩ ،١١٨ ،١١٧ ،١٠٦ ،٩٧ ،٨٩ ،٨٨ ،٧١
٣٧٠ ،٣٦٦ ،٢٦٩ ،٢٦٦ ،١٢٦ ،١٢٥
رينو دي شاتيلون ١٠١
رباط قلاوون ١١٢
رباط المنصوري ١١٢
ريتشارد روبرت مادن ٢٢٠
رفاعية ٢٧٠ ،٢٦٧
رضوانيون ١٢٢.
روبنســون ،٢٢٥ ،٢٢٤ ،٢٢٣ ،٢٢٢ ،٢٢١ ،٢٢٠ ،٢١٩
٢٣٥ ،٢٣٣ ،٢٣٢ ،٢٢٦
رومــا ،٣٨ ،٣٧ ،٣٦ ،٣٥ ،٣٤ ،٣٣ ،٣٢ ،٢٠ ،١٦ ،١٠
،١٦٣ ،١٠٧ ،١٠٥ ،٨٥ ،٨٢ ،٥٠ ،٤٩ ،٤٨ ،٤٧ ،٤٦
٣٤٥ ،٢٨٦ ،٢٧٨ ،٢٣١ ،٢٣٠ ،١٧٩ ،١٧٨ ،١٦٤
الرومان ١٧٩ ،١٦٣ ،١٥٥ ،٣٧ ،٣٦ ،٣٣ ،١٦
روحي الخالدي ٢١٣
الروس ١٢٩ ،٥٣
روســيا ،١٣٥ ،١٣٢ ،١٢٩ ،١٢٥ ،٥٨ ،٥٦ ،٤٨ ،٣٨
٢٣٤ ،٢٢٥
ركن الدين بيبرس ٣٢٤ ،١١٣
روما الشرقية ٣٤٥ ،١٧٩ ،١٧٨ ،١٠٥

ز

زكريــا )عليــه الســلام( ،١٦٣ ،١٦٢ ،١٥٨ ،٥٢ ،٣٩ ،١٨
٣٦٤ ،٢٩٣ ،٢٩٢ ،٢٨٨ ،١٩٧ ،١٩٥ ،١٩٤ ،١٧٠
تابوت زكريا ٣٩
مكتب زكريا ١٩٧ ،١٩٥
محراب زكريا ٢٩٣ ،٢٩٢ ،١٩٧

٣٩٣

اﻟﻘﺪس

المدينة التي تتوق إلى السلام

الزنكيون ٢٤١
زيتا )تل( ١٦
الزيتــون )جبــل( ،٥٧ ،٥٢ ،٥٠ ،٢٠ ،١٩ ،١٨ ،١٧ ،١٥
،٢١٤ ،٢١٢ ،٢١٠ ،١٧٦ ،١٦٢ ،١٠٢ ،٩٢ ،٨٣ ،٥٨
،٣٠٦ ،٢٧٧ ،٢٢٩ ،٢٢٠ ،٢١٩ ،٢١٨ ،٢١٧ ،٢١٥
٣٣٩ ،٣٣٢
زياد الدين الحقاري ٢٤٣

س

سعيد بن بطريق ٧٧
سعيد بن زيد رضي الله عنه ٢٣٧
السكينة )باب( ٢٨٢
سامريون٣٦ ،٣٤ ،٣٠
السامرية ٤٣ ،٢٨
السنهدرين ١٦٣ ،٣٣ ،٣٢ ،١٩
سانهيريب ٢٨
سان ريمو ١٣٥
ساسانيد ٢٩٣ ،٢٧٩
الساسانيون ١٧٩ ،١٠
جبل سكوبوس ١٨
سيباستيان ٦٧
سلامة بن قيصر )رضي الله عنه( ٢٣٦ ،٧٥
السلاجقة ٢٤١ ،٢٣٩ ،٩٣ ،٩١ ،٩٠
السلوقيون ٤٥ ،٣٢ ،٣١ ،١٦
السلامية )مدرسة( ١١٣
سلمى أكرم ٢١٧ ،٢١٢ ،٢١١ ،٢١٠
سري السقطي ٢٦٩ ،٢٣٨ ،٨٤
سيسورتيس الثالث )فرعون( ٢٢
سزائي كاراكوتش ٢١٦ ،٢١٥ ،١٤٤
سبط بن الجوزي ٢٥١ ،٢٤٦ ،٢٤٥
السلسلة )نافورة( ٢٠٣ ،٢٠٢
السلسلة )باب( ٣٢٨ ،٣١٦ ،٢٨٣ ،٢٨٢ ،١٨٤
السلسلة )منارة( ٣١٦
السلسلة )قبة( ٣٠٩ ،١٨٦ ،١٨١
سلوان ٢٣٨ ،٧٢ ،٥١ ،٤٤ ،٤٣ ،٢٩ ،٢٠ ،١٩ ،١٥ ،١٤
سيمون ،٦٣ ،٦٢ ،٤٦ ،٤٥ ،٣٥ ،٣٤ ،٣٢ ،٣١ ،٣٠ ،٢٣
٣٤٦ ،٣٠٧ ،٢٠٥ ،١٧٨ ،٩٩ ،٩٦
سيمون المكابي ٤٥ ،٣١
السير ألفد موند ١٣٦
السير هربرت صموئيل ١٤٣ ،١٣٧ ،١٣٦ ،١٣٤
ستي مريم )وادي( ١٩
سوكمن ٩١
سفرونيوس )بطريرك القدس( ٣٣٩ ،٨٢ ،٧١ ،٧٠ ،٦٧ ،٥٢
السلطان عبد العزيز ٣٠٠ ،٢٩٨ ،٢٩٦ ،٢٨٠

اﻟﻘﺪس

المدينة التي تتوق إلى السلام

٣٩٤

السلطان الكامل ١٠٨ ،١٠٧
السلطان )بركة( ٢٠
ســوريا ،٨٦ ،٨٥ ،٨١ ،٨٠ ،٧٥ ،٧٢ ،٦٦ ،٦٥ ،٣٦ ،٢٣
،١٥٥ ،١٤٢ ،١٣٥ ،١١٧ ،١١١ ،٩٣ ،٩١ ،٩٠ ،٨٩ ،٨٧
،٢١٣ ،٢١٢ ،٢١١ ،٢١٠ ،١٧٨ ،١٧٦ ،١٧١ ،١٥٩
٣٧١ ،٣٦١ ،٣٦٠ ،٢٩٣ ،٢٤٠ ،٢٣٧ ،٢٢٣ ،٢١٧ ،٢١٤
ُسرة ،٣٦٢ ،٣٦١ ،٣٦٠ ،٣٥٧ ،٣٥٣ ،٣٤٥ ،٢٦٥ ،٢٥٦
٣٧٥ ،٣٧٤ ،٣٧٣ ،٣٧١ ،٣٦٧ ،٣٦٥ ،٣٦٣
سفيان الثوري ٢٣٨ ،٨٤
سوق القطانين ١١٣
ســليمان )عليه الســلام( ،٢٩ ،٢٨ ،٢٧ ،٢٦ ،٢٥ ،٢٤ ،١٥
،١٧٠ ،١٦٩ ،١٦٧ ،١٦١ ،١٥٥ ،١٢١ ،٤٤ ،٤٢ ،٣٠
٣١١ ،٣٠٦ ،٢٩١ ،٢٨٥ ،٢٧٨ ،١٧٩ ،١٧٨ ،١٧٣
سليمان بن عبد الملك ٧٩ ،٧٥
سليمان بك ١٢١ ،١٢٠
قبة سليمان ٣٣٦ ،٣١١
هيكل سليمان ،٢٠٤ ،١٨١ ،١٧٩ ،١٧٦ ،١٦١ ،٧٠ ،١٠
٣٣٢ ،٣٠٦ ،٢٩٣ ،٢٨٥ ،٢٧٨
سليمان باشا ١٢٧ ،١٢٦
بركة سليمان ٢٠
السجلات الشرعية ٣٦١
الســلطان ســليم ،٢٦٤ ،٢٥٢ ،٢٠٨ ،١٢١ ،١١٨ ،١١٧
،٣٥٣ ،٣٤٨ ،٣٤٧ ،٣٤٥ ،٣٤٣ ،٣٤٢ ،٢٨٠ ،٢٧٩
٣٧٥ ،٣٦٠

ش

شاتوبريان ،٢٢٦،٢٣٢ ،٢٢٥ ،٢١٩ ،٢١٨
٢٣٥
ٔ
الشــرق الاوســط ،١٤١ ،١٤٠ ،١٣٥ ،١٣٤ ،٩٥ ،٣٠ ،١٠
٢١٦ ،٢٠٥ ،١٨٣ ،١٧٦ ،١٥٣ ،١٥١ ،١٤٥ ،١٤٣ ،١٤٢
شابات ٣٧ ،٣٢
الشابي ٢٥١ ،٢٣٨
الشافعية ٢٤١
شهربراز ٥٢
شاليم ٢٣
شلمنصر ٢٨
شاؤول ٢٥ ،٢٤
شارلمان ٨٨ ،٨٣ ،٨٢
الشاذلية ٢٦٩ ،٢٦٧
شداد بن أوس )رضي الله عنه( ١٧٢ ،٧٩ ،٧٢
شهم ٤٣ ،٢٨
شمس الدين محمد الخليلي ٢٥٧
الشيخ الخليلي ٣١٣ ،٢٥٢
شهاب الدين المقدسي ٢٧٠
شيلو ٢٦

شلومو ٩٢ ،٢٣
شيرفان ٣٥٠
شوكولو ٩٠ ،٨٩
شرحبيل بن حسنة )رضي الله عنه( ٦٦
الشركسي مراد ١١٨
شيمشكس ٨٧

ص

الصليبيــون ،٨٨ ،٨٧ ،٦٠ ،٥٩ ،٥٧ ،٥٦ ،٥٣ ،١١ ،٧
،١٠٥ ،١٠٤ ،١٠٢ ،١٠١ ،٩٩ ،٩٨ ،٩٧ ،٩٦ ،٩٥ ،٩١
،٢٣٩ ،١٨٠ ،١٦٤ ،١٦٣ ،١٦٢ ،١١١ ،١٠٩ ،١٠٦
،٢٩٩ ،٢٨٩ ،٢٧٩ ،٢٦٧ ،٢٤٥ ،٢٤٣ ،٢٤٢ ،٢٤١
٣٠٩ ،٣٠٦
الحمــلات الصليبيــة ،١٠١ ،٩٦ ،٩٥ ،٩٣ ،٩٠ ،٨٧ ،٨٣
،٢٤٢ ،١٠٩ ،١٠٨ ،١٠٧ ،١٠٥ ،١٠٤ ،١٠٣ ،١٠٢
٢٥١ ،٢٤٧ ،٢٤٦ ،٢٤٣
مدرسة الصبيبية ٣٢٥
الصدوقيون ٣٢ ،٢٤
صفد ١٢٣ ،١٢٠ ،١١٩ ،١١٨ ،١١١
الصفويون ١١٧
صفورية ١٠١
صخــرة اللــه ،٣٤٥ ،٢٦٨ ،٢٣٢ ،٢١٤ ،٢١٢ ،٢٠٥ ،١٢٧
،٣٦٩ ،٣٦٨ ،٣٦٧ ،٣٦٦ ،٣٦٥ ،٣٦٤ ،٣٥٣ ،٣٥٢
٣٧٣ ،٣٧١
صخرة ،٢٣٨ ،٢٠٨ ،٢٠٥ ،٩٢ ،٧٧ ،٧٦ ،٧٠ ،٦٢ ،١٥
٣٣٧ ،٣٠٨ ،٢٩٤ ،٢٩٣ ،٢٨٦
الصالحية )خانقاه( ٢٤٢
الصالحية )مدرسة( ٢٦٢ ،٢٤٣ ،٢٣٩
صالح أيوب ٣١٠
صالح بن مردس ٨٥ ،٨٤ ،٨٧
صموئيل )إسماعيل( ١٥٤ ،٢٤
صيدا ٣٦٩ ،١٢٨ ،١٢٧ ،١٢٦ ،١٢٥ ،١١٧
صــلاح الديــن الأيوبــي ،١٠١١٠٣ ،٩٧ ،٥٦ ،١٨ ،١١ ،٧
،٢٦٧ ،١٩٥ ،١٨٩ ،١٨٠ ،١٧٩ ،١٧٤ ،١٠٩ ،١٠٤
،٣٢١ ،٣١١ ،٣٠٩ ،٣٠٧ ،٢٩٠ ،٢٩٩ ،٢٧٩ ،٢٧٤
٣٧٣ ،٣٣٦٣٤٢ ،٣٣٠
صقلية ١٠٧ ،٥٩
صدقي ياهو ٢٩
كهف صدقيا ٣٨
صيدا ٣٠
بوابة صهيون ١٨٣
صهيــون ،٤٥ ،٤٠ ،٣٦ ،٣٢ ،٢٧ ،٢٥ ،١٩ ،١٦ ،١٥
،١٨٣ ،١٧٦ ،١٥٨ ،١٥٧ ،١٥٦ ،١٢٩ ،٥٩ ،٥١ ،٤٦
٢٧٦ ،٢٣٢
تل صهيون ٢٧ ،١٩ ،١٦

قلعة صهيون ٢٥
الصهيونيــة ،١٤١ ،١٤٠ ،١٣٩ ،١٣٧ ،١٣٦ ،١٣٥ ،١٣٤
٣٣٠ ،٣٢٢ ،١٥٠ ،١٤٩ ،١٤٨ ،١٤٧ ،١٤٦ ،١٤٥ ،١٤٢
الصهاينة ١٥٦ ،١٤٢ ،١٤١ ،١٤٠ ،١٣٧ ،١٣٦ ،١٣٥
الصهيونيــة ،١٤١ ،١٣٦ ،١٣٤ ،١٣١ ،١٣٠ ،١٢٩ ،١٣
٢١٧ ،٢١٣ ،٢١٢ ،٢١١ ،١٥٦ ،١٤٣
الصلحية )طريقة( ٢٦٦

ض

الضفة الغربية ١٤٩ ،١٤٧

ط

طبريا ١٠٨ ،٨٩
طاهر بن علي المقدسي الشيباني ٢٦٩
طالوت )شاؤول( ٢٤
طولون ٢٣٨ ،٨٩ ،٨٦ ،٨٥
طومان باي ١١٨
طوبكابي ٣٧٥ ،٣٦٥ ،٣٥٩ ،٣٥٨ ،٣٥٧
طرابلس ١٢٦ ،١٢٤ ،١٢٣ ،٨٧
قضاء طرابلس ١٢٤
طور ٢٠٨
طور زيتا ٢٥٨
طريق الآلام ٢٢٥ ،١٦٣ ،٥٥

ظ

الظاهــر )الخليفــة الفاطمــي( ،٢٤٤ ،٢٤٣ ،١١٢ ،٨٧
٣٢٣ ،٢٨٧ ،٢٤٨
الظاهر أيبارس ٢٩٩

ع

عبــاس )رضــي اللــه عنــه( ،٢٣٦ ،١٧٥ ،١٧٢ ،١٤٩ ،٨٠
٣٦٤ ،٣٦٣ ،٢٧٠ ،٢٥١ ،٢٤٣ ،٢٣٨
وقف عباس آغا ٣٦٣
عباســي ،٩٢ ،٩٠ ،٨٦ ،٨٥ ،٨٤ ،٨٣ ،٨٢ ،٨١ ،٨٠
٢٩٩ ،٢٤٣ ،٢٣٩ ،٢٣٨
العباسيون ٢٣٨ ،٩٠ ،٨٦ ،٨٥ ،٨٤ ،٨٠ ،٧٩ ،٧٨
عبدي هبا ٢٢
عبد الله الأول ٣٠٠
عبد الله بن العباس )رضي الله عنه( ٢٣٧
عبد الله بن عمرو بن قيس )رضي الله عنه( ٢٣٦
عبد الله بن الزبير )رضي الله عنه( ٢٩٣ ،٧٦ ،٧٥
عبد الرحمن بن غنم ٧١
عبــد الحميــد الثانــي ،١٣١ ،١٣٠ ،١٢٩ ،١٢٨ ،١٢٧ ،٥٩
٣٢٧ ،٣١٧ ،٣٠٥ ،٣٠٢ ،٢٢٨ ،٢٠٥ ،١٨٠ ،١٣٢

عبــد المجيــد ،٣٠٠ ،٢٥١ ،٢٣٧ ،٢٣٥ ،١٩٨ ،١٧٣
٣٥٠ ،٣١٢
عبدالملــك بــن مــروان ،٢٨٦ ،٢٣٨ ،١٧٤ ،١٦٨ ،٨٠ ،٧٥
٣٠٩ ،٢٩٣
عبد الملك حسين بن طلال ٣٠٠
عبد الوهاب بن إبراهيم ٨١
عبد السلام بك )وقف( ٣٦٢
علاء الدين الخلوتي ٢٦٠
علي )رضي الله عنه( ٧٥ ،٧٢ ،٦٧
علي بن يوسف آغا ٣١١
علي أكرم ٢١٧ ،٢١١ ،٢١٠
علي الخلوتي ٢٦٧ ،٢٥٨
علقمة بن حكيم ٢٣٦ ،٧١
علقمة بن مجزز ٧١
العلامة شيخي ٢٠٩
العموريون ٢٤
عمرو بن العاص )رضي الله عنه( ٦٧ ،٦٦
عسكري منصورة محمدية ١٢٨
عسقلان ٨٨
عسقلان ١٠٨ ،١٠١ ،٩٧ ،٦٦
عين جالوت ٢٤٧ ،١١١
عزرا ٨٣ ،٢٠
عمــان ،١١٥ ،٩٩ ،٩٦ ،٩٣ ،٩٢ ،٧٦ ،٧٥ ،٦٣ ،١٣
،٢٥١ ،٢٤٩ ،٢٤٢ ،٢٣٧ ،١٧٥ ،١٧٠
عــكا ،١٦٤ ،١٣١ ،١٢٩ ،١٢٥ ،١٠٥ ،٩٠ ،٦٦ ،١٣
١٣٣ ،١٢٥ ،٩٥ ،٣٦٩ ،٣٦٨ ،٢٨٩ ،٢٢٣
عقبة الست )حي( ٢٦٠
عامود )باب( ١٦
عــرب ،١٤١ ،١٤٠ ،١٣٩ ،١٣٦ ،١٣٥ ،١١٤ ،٨٣ ،٣٤
٣٣٩ ،٢١٥ ،١٤٤ ،١٤٢
عيد رفع الصليب ٥٢
العهد القديم ٢٧٦ ،١٥٦ ،١٥٥ ،١٥٤ ،١٥٣
عزرا ١٥٩ ،٤٤ ،٣٠
العبرية ٤٢ ،٣٦ ،١٩
العبرانيون ٢٢
عماد الدين زنكي ١٠١
عمارة عامرة ٢٦٠
العــراق ،٢٤٠ ،١٤٠ ،١١٤ ،١١٣ ،٨٩ ،٨٠ ،٧٥ ،٦٥
٣٦١ ،٢٤١
عيســى )عليه الســلام( ،٥٠ ،٤٠ ،٣٤ ،١٩ ،١٨ ،١٦ ،١٠
،١٢٢ ،٧٠ ،٦١ ،٦٠ ،٥٩ ،٥٨ ،٥٧ ،٥٥ ،٥٤ ،٥١
،٢٠٧ ،١٧٩ ،١٧٠ ،١٦٤ ،١٦٣ ،١٦٢ ،١٦١ ،١٥٣
٣٤٦ ،٣٤٥ ،٣٣٩ ،٣٠٢ ،٢٩٤ ،٢١١
عيسى بن موسى النشري ٨٥

عياض بن غانم )رضي الله عنه( ٢٣٧
عز الدين بن عبد السلام ٢٤٤
عز الدين جورديك ١٠٦
العزية )مدرسة( ٢٤٥
العصور الوسطى ١٥٨ ،١٥٦ ،١٥٤
عثمان الثالث ٣٤٢
عثمان ،٢١٦ ،١١٣ ،٧٥ ،٧٣ ،٧٢ ،٦٦ ،٦٥ ،١١ ،٧ ،٦
٣٤٢ ،٣٤١ ،٣١٢ ،٢٣٨ ،٢٣٢ ،٢٢٣ ،٢١٨
العثمانيــة ،٥٦ ،٥٣ ،٤٦ ،٤١ ،١٣ ،١١ ،١٠ ،٨ ،٧
،١٢١ ،١٢٠ ،١١٩ ،١١٨ ،١١٧ ،١١٢ ،١١١ ،١٠٨ ،٥٩
،١٢٩ ،١٢٨ ،١٢٧ ،١٢٦ ،١٢٥ ،١٢٤ ،١٢٣ ،١٢٢
،١٣٧ ،١٣٦ ،١٣٥ ،١٣٤ ،١٣٣ ،١٣٢ ،١٣١ ،١٣٠
،١٩٠ ،١٨٣ ،١٨٢ ،١٨٠ ،١٧٩ ،١٧٨ ،١٧٤ ،١٤٤
،٢١١ ،٢١٠ ،٢٠٧ ،٢٠٦ ،٢٠٥ ،٢٠٣ ،٢٠٢ ،١٩٨
،٢٢٨ ،٢٢٦ ،٢٢٥ ،٢٢١ ،٢١٨ ،٢١٧ ،٢١٥ ،٢١٣
،٢٥٦ ،٢٥٥ ،٢٥٣ ،٢٥٢ ،٢٥٠ ،٢٣٤ ،٢٣٣ ،٢٣٢
،٢٦٧ ،٢٦٥ ،٢٦٤ ،٢٦٢ ،٢٦٠ ،٢٥٩ ،٢٥٨ ،٢٥٧
،٣٠٩ ،٣٠٦ ،٣٠٥ ،٢٩٩ ،٢٩٧ ،٢٨٠ ،٢٧٩ ،٢٦٨
،٣٢٥ ،٣٢٣ ،٣١٩ ،٣١٧ ،٣١٤ ،٣١٣ ،٣١٢ ،٣١١
،٣٤٢ ،٣٣٩ ،٣٣٦ ،٣٣١ ،٣٢٩ ،٣٢٨ ،٣٢٧ ،٣٢٦
،٣٥٣ ،٣٥٠ ،٣٤٩ ،٣٤٨ ،٣٤٧ ،٣٤٥ ،٣٤٤ ،٣٤٣
،٣٦٦ ،٣٦٣ ،٣٦١ ،٣٦٠ ،٣٥٩ ،٣٥٧ ،٣٥٦ ،٣٥٥
٣٧٥ ،٣٧٤ ،٣٧٣ ،٣٧١ ،٣٧٠ ،٣٦٨ ،٣٦٧
الإ مبراطوريــة العثمانيــة ،١٢٢ ،١١٩ ،١١٨ ،١١٧ ،١١
،١٣١ ،١٣٠ ،١٢٩ ،١٢٨ ،١٢٧ ،١٢٥ ،١٢٤ ،١٢٣
،٢٥٣ ،٢٥٢ ،٢٣٢ ،٢١٠ ،١٨٠ ،١٣٧ ،١٣٦ ،١٣٥
،٣٤٩ ،٣٤٨ ،٣٤٧ ،٣٤٥ ،٣٤٢ ،٢٦٧ ،٢٦٥ ،٢٦٢
٣٧٤ ،٣٧١ ،٣٦١ ،٣٦٠ ،٣٥٧ ،٣٥٥ ،٣٥٠
العثمانيــون ،٢٥٢ ،٢٥٠ ،٢٣٢ ،١١٨ ،١١٤ ،٥٧ ،٤٢
،٢٩٩ ،٢٧٤ ،٢٧٠ ،٢٦٧ ،٢٦٤ ،٢٥٨ ،٢٥٦ ،٢٥٣
،٣٢٤ ،٣٢٣ ،٣٢٢ ،٣٢١ ،٣١٧ ،٣١٤ ،٣١٣ ،٣٠٢
٣٦١ ،٣٦٠ ،٣٣٣ ،٣٢٨ ،٣٢٥
المدرسة العثمانية ٣٣٦ ،٣٢٥ ،٢٥٠
عمــر )رضــي اللــه عنــه( ،٦٩ ،٦٨ ،٦٧ ،٥٦ ،٣٨ ،١٩ ،١٠
،٢٠٧ ،١٧٨ ،١٧٦ ،١٧٢ ،٨٦ ،٧٨ ،٧٥ ،٧٢ ،٧١ ،٧٠
،٢٦٤ ،٢٦٢ ،٢٥٣ ،٢٥٢ ،٢٤٢ ،٢٣٨ ،٢٣٧ ،٢٣٦
،٣٤٠ ،٣٣٩ ،٣٣١ ،٢٩٣ ،٢٨٨ ،٢٨٧ ،٢٨٦ ،٢٨٥
٣٤٥ ،٣٤٣ ،٣٤٢
عمر بن عبدالعزيز ٨٠ ،٧٥
عيد الفصح ٣٤
عبادة بن الصامت ٢٥١ ،٢٣٧ ،٧٢ ،٧١
عبيد الله المهدي ٨٦

غ

غاد ٢٥
غانم بن علي عساكر المقدسي ٢٧٠
غوانمة )باب( ٣١٦ ،٢٨٢ ،٢٨١
غوانمة )منارة( ٣١٦

٣٩٥
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غازي طورخان بك ٣٦٥
الغزالي ٢٧٥ ،٢٦٨ ،٢٥١ ،٢٤٥ ،٢٤١ ،٢٤٠ ،٢٣٩ ،٩١
الغزالية )مدرسة( ٢٤٥
غــزة ،١٢٠ ،١١٩ ،١١٨ ،١١٧ ،١١١ ،٨٨ ،٦٧ ،١٣
،١٧٠ ،١٤٧ ،١٤٢ ،١٣١ ،١٢٨ ،١٢٦ ،١٢٥ ،١٢٢
٣٧٠ ،٣١٢ ،٢٥٠ ،٢٤٨ ،٢٤٥
غزة )سنجق( ١١٩
غنش يوسف باشا ١٢٧ ،١٢٦
غردا ٣٥٧
غيسيوس فلوروس ٣٤
غيلانية ٢٦٩
غيهون ١٥٣ ، ٤٥ ،٢٩ ،٢٠
غيريت ٢٦
غودفوري دي يويلان ٩٧ ،٩٥
غولغوتا ٧٥ ،٦٠ ،٥٥ ،٥٤ ،٥٠ ،٤٨ ،٣٧ ،٣٤

ف

فخر الدين يوسف بن شيخ الشيوخ ١٠٧
الفخرية )مدرسة( ٣٣٦ ،٣٢١
الفخرية )طريقة( ٢٧٤ ،٢٦٦
فالح رفقي ٢١٧ ،٢١٥ ،٢١٤ ،٢١٠
الفريسية )مدرسة( ٣٣٦ ،٣٢٥ ،٣٢٢
الفاطميون ،٢٣٨ ،٩٣ ،٩٠ ،٨٩ ،٨٨ ،٨٧ ،٨٦ ،٨٣ ،٧٨
٢٤٣ ،٢٤١ ،٢٣٩
الفاطميون ٢٩٩ ،٢٨٩ ،٢٨٧ ،٢٧٩
الفريسيون ٣٣ ،٣٢
الفروخيون ١٢٢
فلســطين ،٥٨ ،٥١ ،٥٠ ،٣٦ ،٣٠ ،٢٤ ،٢١ ،١١ ،٨
،٨٤ ،٨٣ ،٨٢ ،٨١ ،٨٠ ،٧٨ ،٧٥ ،٧٢ ،٧١ ،٦٧ ،٦٦
،١١٨ ،٩٣١١١ ،٩٢ ،٩١ ،٩٠ ،٨٩ ،٨٨ ،٨٧ ،٨٦ ،٨٥
،١٣٠ ،١٢٩ ،١٢٦ ،١٢٥ ،١٢٤ ،١٢٣ ،١٢٢ ،١٢٠
،١٣٩ ،١٣٨ ،١٣٧ ،١٣٦ ،١٣٥ ،١٣٤ ،١٣٢ ،١٣١
،١٤٧ ،١٤٦ ،١٤٥ ،١٤٤ ،١٤٣ ،١٤٢ ،١٤١ ،١٤٠
،١٥٩ ،١٥٧ ،١٥٥ ،١٥٣ ،١٥١ ،١٥٠ ،١٤٩ ،١٤٨
،٢١٢ ،٢١١ ،٢١٠ ،٢٠٦ ،١٧٦ ،١٧١ ،١٧٠ ،١٦١
،٢٢٥ ،٢٢٣ ،٢٢١ ،٢١٨ ،٢١٧ ،٢١٥ ،٢١٤ ،٢١٣
، ٢٦٩ ،٢٦٨ ،٢٦٦ ،٢٤٧ ،٢٤١ ،٢٣٦ ،٢٣٤ ،٢٢٧
،٣٢٣ ،٢٨٠ ،٢٧٩ ،٢٧٨ ،٢٧٦ ،٢٧٥ ،٢٧٤ ،٢٧٠
٣٨٠ ،٣٦١ ،٣٦٠ ،٣٣١
دولة فلسطين ١٥٠ ،١٤٩ ،١٤٨ ،١٤٦ ،١٤٥
الانتداب على فلسطين ١٤٤ ،١٤١ ،١٣٥
المندوب السامي للشؤون المدنية الفلسطينية ١٣٦
فيروز الديلمي ٢٣٦
الفصح ٢٩
فرنسا ٣٥٠ ،١٤١ ،١٣٥ ،١٢٩ ،١٢٥ ،١٠٥ ،٥٦
الفرنسيسكان ٥٨
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٣٩٦

فريدريك الثاني ١٠٧
باب الملك فيصل ٣١١ ،٢٨١
الفرس ٥٦ ،٥٢ ،٤٥ ،٣٧ ،٣٣ ،٣٠
فاروس ٣١
فيليب شاف ٢٢٠ ،٢١٨
فوكاس ٨٦
فيسابسيان ٣٤
فيا دولوروسا )طريق الآلام/العذاب( ٢٢٥ ،٥٥

ق

القبائل )باب( ٢٨١
قدم عيسى ٣٥٢
القاضي برهان الدين )منبر( ٣٣١ ،١٩٨
قاضيكوي ٣٦٣ ،٥٠
القاهرة ،٧٥ ،٦٣ ،٦٢ ،٥٦ ،٥٥ ،٤٥ ،٤٠ ،٢٢ ،١٧ ،١٣
،١١٥ ،١١١ ،١٠٩ ،١٠٨ ،١٠٢ ،٩٩ ،٩٧ ،٩٣ ،٨٥
،٢٣٢ ،٢١٩ ،١٩٢ ،١٧٥ ،١٧٢ ،١٦٧ ،١٣٣ ،١٢٥
،٢٥١ ،٢٥٠ ،٢٤٩ ،٢٤٦ ،٢٤١ ،٢٣٩ ،٢٣٨ ،٢٣٥
٢٨٥ ،٢٧٥ ،٢٦٩ ،٢٦٨ ،٢٥٣
القائم بأمر الله ٢٣٩
قلاوون ٣٢٩ ،٣٢٣ ،٣١٩ ،٣١٦ ،١١٢
القلندرية ٢٦٧
القلقشندي ١١٤
القلقشندية ٢٦٩
القمامــة )كنيســة( ،٣٣٩ ،٢٥٦ ،٢١٤ ،١٦٠ ،٥٧ ،٥٤
٣٤٨ ،٣٤٧ ،٣٤٦ ،٣٤٥
قنايم ٤٨ ،٣٤
قانصوه الغوري ٣٦٢ ،٣٦٠ ،١١٨ ،١١٧ ،١١٢
القانوني )نافورة( ١٩٠
سليمان القانوني ،١٢٣ ،١٢٢ ،١٢١ ،١١٨ ،٤٦ ،٤١ ،٤٠
،١٩٠ ،١٨٣ ،١٨٠ ،١٧٩ ،١٧٤ ،١٦٣ ،١٣٣ ،١٢٤
،٢٥٨ ،٢٥٦ ،٢٣٢ ،٢٢٧ ،٢٠٦ ،٢٠٥ ،٢٠٤ ،٢٠٢
،٣٠٥ ،٢٩٩ ،٢٩٨ ،٢٩٧ ،٢٩٦ ،٢٨٠ ،٢٦٧ ،٢٦٠
،٣٤٨ ،٣٤٣ ،٣٤٢ ،٣٣٧ ،٣٢٨ ،٣١٩ ،٣١٢ ،٣٠٩
٣٦٣ ،٣٦٢
القرامطة ٨٧ ،٨٥
قاروب ٢٧
قاسم باشا )سبيل( ٣٣٦ ،٣٢٨ ،٣٢٧
القطانين )باب( ٢٨٢ ،١٨٤
قايتبــاي ،٢٤٨ ،٢٠٢ ،٢٠١ ،١٩٠ ،١٧٩ ،١١٣ ،١١٢
٣٣٦ ،٣٢٧ ،٣٢٦ ،٣٢٣ ،٣٢٢ ،٣٢٠ ،٢٥٢ ،٢٤٩
ســبيل قايتبــاي ،٣٢٦ ،٢٥٢ ،٢٠٢ ،٢٠١ ،١٩٠ ،١١٢
٣٣٦ ،٣٢٧
قيصرية ١٦٤ ،٥٠ ،٣٧
قيطاس بك ١١٩
قبرص ٨٨ ،٨٦

قينسارين ٦٧ ،٦٦
الأقباط ١٦٤ ،٥٧ ،٥٣ ،١٣
وادي قدرون )وادي الجحيم( ،٢٠ ،١٩
١٠٢
قودش ها قوداشيم ٢٧
قسطنطين ٣٤٥ ،١٧٩ ،١٦٣ ،٥٥ ،٥٠ ،٤٩ ،٣٧
القسطنطينية ٢٠٩
قورش )سايروس( ٤٤ ،٣٠
الملك يشوع ٢٧٦
قطسيفون ٥٦
قبة الصخرة ،٨٣ ،٨١ ،٨٠ ،٧٩ ،٧٨ ،٧٧ ،٧٦ ،٧٢ ،١٤
،١٧٦ ،١٢٧ ،١٢٣ ،١٢٢ ،١١٢ ،١٠٨ ،١٠٤ ،٨٨ ،٨٤
،١٩١ ،١٩٠ ،١٨٨ ،١٨٧ ،١٨٦ ،١٨١ ،١٨٠ ،١٧٧
،٢٠٨ ،٢٠٦ ،٢٠٥ ،٢٠٤ ،١٩٩ ،١٩٨ ،١٩٥ ،١٩٢
،٢٣١ ،٢٣٠ ،٢٢٩ ،٢٢٨ ،٢٢٢ ،٢١٨ ،٢١٣ ،٢١٢
،٢٩٥ ،٢٩٤ ،٢٩٣ ،٢٨٦ ،٢٨٤ ،٢٨٠ ،٢٧٩ ،٢٤٢
،٣٠٨ ،٣٠٦ ،٣٠٢ ،٣٠١ ،٣٠٠ ،٢٩٩ ،٢٩٨ ،٢٩٦
،٣٣١ ،٣٣٠ ،٣٢٣ ،٣١٨ ،٣١٤ ،٣١٣ ،٣١١ ،٣٠٩
٣٦٠ ،٣٤٢ ،٣٣٧ ،٣٣٦
قبة السلسلة ٣٣٦ ،٣٠٩ ،٢٩٤ ،١٨١ ،٧٧
القــدس ،١٧ ،١٦ ،١٥ ،١٤ ،١٣ ،١١ ،١٠ ،٨ ،٧ ،٦
،٢٧ ،٢٦ ،٢٥ ،٢٤ ،٢٣ ،٢٢ ،٢١ ،٢٠ ،١٩ ،١٨
،٣٨ ،٣٧ ،٣٦ ،٣٥ ،٣٤ ،٣٣ ،٣٢ ،٣١ ،٣٠ ،٢٨،٢٩
،٥٠ ،٤٩ ،٤٨ ،٤٧ ،٤٦ ،٤٥ ،٤٤ ،٤٣ ،٤٢ ،٤١ ،٤٠
،٦١ ،٦٠ ،٥٩ ،٥٨ ،٥٧ ،٥٦ ،٥٥ ،٥٤ ،٥٣ ،٥٢ ،٥١
،٧٥ ،٧٣ ،٧٢ ،٧١ ،٧٠ ،٦٩ ،٦٧ ،٦٦ ،٦٥ ،٦٣ ،٦٢
،٨٦ ،٨٥ ،٨٤ ،٨٣ ،٨٢ ،٨١ ،٨٠ ،٧٩ ،٧٨ ،٧٧ ،٧٦
،٩٨ ،٩٧ ،٩٦ ،٩٥ ،٩٣ ،٩٢ ،٩١ ،٩٠ ،٨٩ ،٨٨ ،٨٧
،١٠٨ ،١٠٧ ،١٠٦ ،١٠٥ ،١٠٤ ،١٠٣ ،١٠١ ،٩٩
،١١٨ ،١١٧ ،١١٥ ،١١٤ ،١١٣ ،١١٢ ،١١١ ،١٠٩
،١٢٦ ،١٢٥ ،١٢٤ ،١٢٣ ،١٢٢ ،١٢١ ،١٢٠ ،١١٩
،١٣٤ ،١٣٣ ،١٣٢ ،١٣١ ،١٣٠ ،١٢٩ ،١٢٨ ،١٢٧
،١٤٥ ،١٤٤ ،١٤٢ ،١٤١ ،١٤٠ ،١٣٨ ،١٣٧ ،١٣٥
،١٥٥ ،١٥٤ ،١٥٣ ،١٥٠ ،١٤٩ ،١٤٨ ،١٤٧ ،١٤٦
،١٦٤ ،١٦٣ ،١٦٢ ،١٦١ ،١٥٩ ،١٥٨ ،١٥٧ ،١٥٦
،١٧٣ ،١٧٢ ،١٧١ ،١٧٠ ،١٦٩ ،١٦٨ ،١٦٧ ،١٦٥
،١٨١ ،١٨٠ ،١٧٩ ،١٧٨ ،١٧٧ ،١٧٦ ،١٧٥ ،١٧٤
،١٩٦ ،١٩٥ ،١٩٢ ،١٩٠ ،١٨٧ ،١٨٦ ،١٨٤ ،١٨٣
،٢٠٦ ،٢٠٥ ،٢٠٤ ،٢٠٣ ،٢٠٢ ،٢٠١ ،١٩٩ ،١٩٧
،٢١٤ ،٢١٣ ،٢١٢ ،٢١١ ،٢١٠ ،٢٠٩ ،٢٠٧،٢٠٨
،٢٢٢ ،٢٢١ ،٢٢٠ ،٢١٩ ،٢١٨ ،٢١٧ ،٢١٥،٢١٦
،٢٣٠ ،٢٢٩ ،٢٢٨ ،٢٢٧ ،٢٢٦ ،٢٢٥ ،٢٢٣،٢٢٤
،٢٣٩ ،٢٣٨ ،٢٣٧ ،٢٣٦ ،٢٣٥ ،٢٣٤ ،٢٣٢،٢٣٣
،٢٤٧ ،٢٤٦ ،٢٤٥ ،٢٤٤ ،٢٤٣ ،٢٤٢ ،٢٤٠،٢٤١
،٢٥٥ ،٢٥٤ ،٢٥٣ ،٢٥٢ ،٢٥١ ،٢٥٠ ،٢٤٨،٢٤٩
،٢٦٣ ،٢٦٢ ،٢٦١ ،٢٦٠ ،٢٥٩ ،٢٥٨ ،٢٥٦،٢٥٧
،٢٧١ ،٢٧٠ ،٢٦٩ ،٢٦٨ ،٢٦٧ ،٢٦٦ ،٢٦٤،٢٦٥
،٢٨٠ ،٢٧٩ ،٢٧٨ ،٢٧٦ ،٢٧٥ ،٢٧٤ ،٢٧٢،٢٧٣
،٢٩٣ ،٢٩٢ ،٢٨٩ ،٢٨٨ ،٢٨٧ ،٢٨٦ ،٢٨٤،٢٨٥
،٣٠٤ ،٣٠٢ ،٣٠٠ ،٢٩٩ ،٢٩٨ ،٢٩٦ ،٢٩٤،٢٩٥

،٣١٢
،٣٢٤
،٣٤٠
،٣٤٩
،٣٥٨
،٣٦٦
،٣٧٤

،٣٠٩ ،٣٠٧ ،٣٠٥،٣٠٦
،٣٢٣ ،٣٢٢ ،٣١٦،٣١٧
،٣٣٩ ،٣٣٧ ،٣٣٢،٣٣٤
،٣٤٨ ،٣٤٧ ،٣٤٥،٣٤٦
،٣٥٧ ،٣٥٦ ،٣٥٣،٣٥٥
،٣٦٥ ،٣٦٤ ،٣٦٢،٣٦٣
،٣٧٣ ،٣٧٢ ،٣٧٠،٣٧١
القدس -بيت لحم ١٤١
القدس الشريف ٣٤٢ ،٢٦٢ ،٢١٢ ،٢٠٣ ،١٧٦ ،١١٩
مجلس القدس ١٦٣
المقدســيون ،١٥٧ ،٧٠ ،٦٩ ،٦٨ ،٦٧ ،٣٩ ،٣٣ ،١٨
٢٢٦ ،٢٢٣
متصرفية القدس ٢١٣ ،١٣٣ ،١٢٩
لواء القدس ،٢٥٣ ،١٢٨ ،١٢٦ ،١١٩ ،١١٧
،٢٦٥ ،٢٦٤ ،٢٦٢ ،٢٦١ ،٢٥٧ ،٢٥٦ ،٢٥٥ ،٢٥٤
٣٥٥ ،٣٤٣
القرآن الكريم ١٧١ ،١٦٨ ،١٦٧ ،٦٥ ،٥٢ ،١٨
قبة يوسف آغا ٣٣٦ ،٣١٣ ،٢٩٢
القدس الشرقية ٢٩٤ ،١٥٠ ،١٤٩ ،١٤٦ ،١٤٥ ،٤٢ ،٤١
قبة الأرواح ٣٣٦ ،٣٠٨
قبة السلطان محمود الثاني ٣٣٦ ،٣١٤
قناة السويس ١٤٢ ،١٣٥ ،١٣
قيصرية ٣٤
القديس يوسف ١٦٢

ك

،٣١٣
،٣٢٥
،٣٤٢
،٣٥٠
،٣٥٩
،٣٦٧
٣٧٥

،٣١٤
،٣٢٨
،٣٤٣
،٣٥١
،٣٦٠
،٣٦٨

،٣١٥
،٣٣٠
،٣٤٤
،٣٥٢
،٣٦١
،٣٦٩

الكعبــة ،٢٦٨ ،٢٢٥ ،١٧٣ ،١٧١ ،١٦٨ ،٧٧ ،٧٦ ،١٠
٣٥٧ ،٢٨٥ ،٢٨٤ ،٢٧٥
كاكولا ٢٥٦
كندا ١٤١
كارا حسن بك ١١٩
الكاثوليك ١٦٢ ،١٢٩ ،١٢٦ ،٥٧ ،٥٣
كنيسة أسومبتيون ١٦٢
كنيسة القديس ستيفن ٥١
كنيسة الشعوب ٥٨ ،٥٧ ،١٨
الكنيسة الأثيوبية ١٦٤
الكنيسة القبطية ١٦٤
كنيســة القيامــة ،١٦٣ ،١٦٠ ،٧٦ ،٧٠ ،٦٣ ،٥٥ ،٥٤
٣٤٥ ،٢٩٥ ،٢٩٤ ،٢٧٣ ،٢٣٤ ،٢٣٣ ،٢٢٦ ،٢٢٢ ،٢٢١
كنيسة القبر المقدس ،٥٤ ،٥٢ ،٥١ ،٥٠ ،١٦
٨٧ ،٨٦ ،٨٣ ،٧٩ ،٥٧ ،٥٦ ،٥٥
كنيسة مريم المجدلية ١٦٤ ،٥٨
الكنيسة النسطورية ١٦٤
كنيسة جميع الشعوب ٥٨ ،٥٧
الكنيست ١٥١ ،١٤٦
كوهين ٣٩ ،٣٣ ،٢٣

كاتدرائية القديس يعقوب ٦٠
كينيون ٢٢
الكنعانيون ١٥٣ ،٢٠
كرك ١١٨ ،١٠١
الكريمية )مدرسة( ٢٦٦ ،١١٣
الكرامية ٩١
كهف الأرواح ٣٠٨ ،١٩١
الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية ٥٧
كنيسة البعث )كنيسة أناستاسيس( ٥٥ ،٥٤

ل

لاشين )السلطان الفاطمي( ١١٢
لالا مصطفى باشا ٢٣٢
لامارتين ٢٣٥ ،٢٣٤ ،٢٣٣ ،٢٢٩ ،٢٢٥ ،٢٢٠ ،٢١٩ ،٢١٨
لاتينيون ٨٣
لجون ١٢٨ ،١٢٢ ،١٢٠
ليث بن سعد ٨٤
لويد جورج ١٣٦ ،١٣٥ ،١٣٤
لندن ،٢١٩ ،٢١٨ ،٢٠٥ ،١٩٠ ،١٤٢ ،١٤٠ ،١٣٩ ،١٣٥
،٢٣٣ ،٢٣٠ ،٢٢٩ ،٢٢٦ ،٢٢٤ ،٢٢٣ ،٢٢١ ،٢٢٠
٢٨٥ ،٢٦٥ ،٢٥٧ ،٢٥١ ،٢٣٩ ،٢٣٥
لوبيز بورتيو واي روخاس ٢٣٥ ،٢٢٩ ،٢٢٥
اللورد كورزون ١٣٦
اللورد هربرت تشارلس أونسلو بلمبر ١٣٧
مجلس اللوردات ١٤٠ ،١٣٤
اللورد موين ١٤١
اللورد روتشيلد ١٣٥
اللقيمي ٢٣٥ ،٢٣٢ ،٢٢٨ ،٢١٨
لوط )عليه السلام( ١٥٣
بحيرة لوط )البحر الميت( ١٧٦ ،١٣
لبنــان ،١٧٣ ،١٥٣ ،١٣٥ ،١١١ ،٦٦ ،٥٦ ،٣٠ ،٢٦
٢٥١ ،٢٣٦ ،٢١٤ ،١٧٥
لد ٦٧
اللجنة العربية العليا ١٣٩

م

معرة مصرين ٦٦
المعبد )تل( ٤٦ ،٤٥
المغرب ٢٥٣ ،٢٤٤ ،٢٤٠ ،١١٤ ،١١٣
باب المغاربة ٣٣٦ ،٣٣١ ،٣٠٤
مسجد المغاربة ٣٣٦ ،٣٠٤ ،٣٣١
محمود الثاني ٣٥٣ ،٣٤٢ ،٣٣٦ ،٣١٤ ،٣١٣ ،١٢٨
محمود عباس ١٤٩
مقبرة الشهداء ٨٦

المكابيون ١٧٩ ،٤٦ ،٣٣ ،٣٢ ،٣١
مالكولم ماكدونالد ١٤٠
ماميلا )بركة( ٢٠
مقبرة ماميلا مسلم ٣٠٧
مانيسا ٣٥٩ ،٢٣٥ ،٢٢١
المنصور )جعفر منصور( ٢٨٧ ،٢٣٨ ،٨٢ ،٨١ ،٨٠
مارسيل لادوير ٢٢٩
ماركوس ليسينوس كراسوس ٣٣
ماري دومينيك دي بينوس ٢٢٥
ماريا ألكسندروفنا ٥٨
مارك توين ٢٢٩ ،٢٢٣ ،٢٢١ ،٢١٨
الموارنة ٥٣
ماروني ٣٣٩
ماتياهو بن يوحنان ٣٢
مطحرة )باب( ٣٣٦ ،٣٢٥ ،٢٨٢
المدينــة المنــورة ،٨٨ ،٨٠ ،٧٦ ،٧٥ ،٦٧ ،٦٥ ،٢٢ ،١٠
،٢٠٨ ،٢٠٤ ،١٧٩ ،١٧٥ ،١٧٢ ،١٧١ ،١٦٩ ،١١٧
،٢٨٦ ،٢٨٤ ،٢٧٥ ،٢٦٨ ،٢٣٥ ،٢٣٢ ،٢٢١ ،٢١٥
،٣٦٣ ،٣٦١ ،٣٦٠ ،٣٥٧ ،٣٥٥ ،٣٤٥ ،٣٣٩ ،٢٩٣
مدينــة الســلام ١٥٦
مدرســة ،٢٤١ ،١٩٨ ،١٨٤ ،١٢٢ ،١١٣ ،١١٢ ،٩١
،٢٥٠ ،٢٤٩ ،٢٤٨ ،٢٤٧ ،٢٤٥ ،٢٤٤ ،٢٤٣ ،٢٤٢
،٣١٤ ،٣٠٦ ،٢٧٤ ،٢٧٣ ،٢٧٠ ،٢٦٧ ،٢٦٦ ،٢٦٣
،٣٥٩ ،٣٥٨ ،٣٥٧ ،٣٢٥ ،٣٢٤ ،٣٢٣ ،٣٢٢ ،٣٢١
المدرســة الجالقيــة ١١٣
المدرسة الجهاركسية ١١٣
المدرسة الأشرفية ١١٣
المدرسة الوجيهية ١١٣
المدرسة السلطانية ٢٤٨ ،١١٣
المغاربة )باب( ٣٣٢ ،٣٢٩ ،٣١٦ ،٣١٥ ،٢٨٢
مئذنة باب المغاربة ٣١٥
المغاربة )حي( ٢٦٥ ،٢٥٨ ،٤١
المهدي )الخليفة العباسي( ٢٩٩ ،٢٨٧
محمد آغا )وقف( ٣٦٣ ،٣٦٢
محمد علي باشا ١٢٩ ،١٢٨ ،١٢٧ ،١٢٦ ،١١٧
محمد شوكي بك ٢٩٨ ،٢٩٦
محمد عاكف إنان ٢١٦
مكــة ،١١٧ ،١٠٥ ،٨٨ ،٨٠ ،٧٧ ،٧٦ ،٧٥ ،٦٥ ،١٠
،٢١٥ ،٢٠٨ ،٢٠٦ ،٢٠٤ ،١٧٩ ،١٧٣ ،١٧٢ ،١٧١
،٢٨٥ ،٢٨٤ ،٢٧٥ ،٢٦٨ ،٢٣٥ ،٢٣٢ ،٢٢٥ ،٢٢١
٣٧٠ ،٣٦١ ،٣٦٠ ،٣٥٧ ،٣٤٥ ،٢٩٣
الملك العادل المنصوري ٢٩٩
الملك أشرف الثاني ١١٢
المدرسة المليكية ٣٢٥ ،٣٢٣
الملك الكامل ١٠٧ ،١٠٦
الملك المعظم ٣٢٥ ،٣١٤ ،٢٦٢ ،١٠٨ ،١٠٧ ،١٠٦

٣٩٧

اﻟﻘﺪس

المدينة التي تتوق إلى السلام

مليكشاه ٩٠ ،٨٩
الملك العادل سيف الدين ٢٤٢ ،١٠٦ ،١٠٥
الملك الأفضل علي ٢٤٢
الملك الأشرف قايتباي ٢٤٨
الملك المعظم عيسى ١١٢
الملك الصالح نجم الدين أيوب ٢٤٧ ،١٠٨
الملك الظاهر ٢٤٨ ،٢٤٤ ،٢٤٣ ،١١٢
ملكي صادق ١٥٤ ،٢٤ ،٢٣ ،١٥
مملــوك ،٢٤٤ ،١٩٦ ،١١٨ ،١١٧ ،١١٤ ،١١٢ ،١١١
٢٩٨ ،٢٥٣ ،٢٥٢ ،٢٥٠ ،٢٤٨ ،٢٤٧
المماليــك ،١١٨ ،١١٤ ،١١٣ ،١١٢ ،١١١ ،٥٩ ،١١ ،٧
،٢٥٠ ،٢٤٩ ،٢٤٨ ،٢٤٧ ،٢٤٦ ،٢٤٥ ،٢٤٤ ،١٨٠
٣١١ ،٣٠٧
مأمون ٢٣٨ ،٨٤ ،٨٣
منسى ٢٩
المدرسة المنجقية ٣٣٦ ،٣٢٤
المنجقية )طريقة( ٢٦٦
مرج دابق ٣٦٠ ،١١٧
مروان بن الحكم ٢٩٣ ،٧٥
مروان الثاني ٧٩
مسجد مروان ٣٣٦ ،٣٠٦ ،٣٠٤ ،٣٠٢ ،٢٩١ ،٢٨٤ ،٩٧
الســيدة مريــم ،١٦٣ ،١٦٢ ،١٦١ ،٨٣ ،٧٥ ،٥٩ ،١٨
٣٥٢ ،٣٠٦ ،٢٩٣ ،٢٤٣ ،١٨٢ ،١٧٠ ،١٦٤
كنيسة مريم ٨٣ ،٥٨ ،٥١
قبر السيدة مريم ٣٥٢
المســجد الأقصــى ،٨١ ،٨٠ ،٧٩ ،٧٨ ،٧٠ ،٦٥ ،١٠
،٢٠٥ ،١٩٥ ،١٧٨ ،١١٢ ،١٠٥ ،٩١ ،٨٦ ،٨٣ ،٨٢
،٢٤٠ ،٢٣٩ ،٢٣٨ ،٢٣٦ ،٢٣٢ ،٢١٤ ،٢٠٩ ،٢٠٧
،٢٦٦ ،٢٤٨ ،٢٤٧ ،٢٤٥ ،٢٤٤ ،٢٤٣ ،٢٤٢ ،٢٤١
،٢٨٤ ،٢٨٢ ،٢٨١ ،٢٨٠ ،٢٧٩ ،٢٧٢ ،٢٧٠ ،٢٦٨
،٢٩٢ ،٢٩١ ،٢٩٠ ،٢٨٩ ،٢٨٨ ،٢٨٧ ،٢٨٦ ،٢٨٥
،٣١٦ ،٣١٥ ،٣١٣ ،٣٠٦ ،٣٠٤ ،٣٠٠ ،٢٩٧ ،٢٩٣
،٣٣٠ ،٣٢٩ ،٣٢٦ ،٣٢٥ ،٣٢٤ ،٣٢٣ ،٣٢٢ ،٣١٧
٣٣٧ ،٣٣٤ ،٣٣٣ ،٣٣٢ ،٣٣١
المســجد الحــرام ،١٧٩ ،١٧٣ ،١٧٢ ،١٦٨ ،١٦٧ ،٦٥
٢٠٨ ،١٨٠
المسجد النبوي ٢٨٦ ،٢٨٤ ،٩٣ ،٧٧ ،٦٥
مســجد عمــر ،١٩٥ ،١٨٢ ،٨٦ ،٧٨ ،٧٥ ،٧٢ ،٧١ ،٧٠
٢٩٢ ،٢٨٩ ،٢٨٨ ،٢٨٦ ،٢٨٥ ،٢٢١ ،١٩٦
المســيح ،١٦١ ،١٥٨ ،٦١ ،٥٩ ،٥٨ ،٥١ ،٥٠ ،٣٧
١٦٣ ،١٦٢
مشورة فاسدة ١٩
المولوية ٢٦٦
المدرسة الموصيلية ١١٣
ميمونة )رضي الله عنها( ٢٤٤ ،١٧٣ ،١٧٢

اﻟﻘﺪس

المدينة التي تتوق إلى السلام

٣٩٨

المزامير ١٥٧ ،١٥٦ ،٥١
مصــر ،٧٢ ،٦٦ ،٤٣ ،٣٦ ،٣٠ ،٢٩ ،٢٨ ،٢٤ ،٢٣ ،٢٢
،٩٣ ،٩١ ،٩٠ ،٨٩ ،٨٨ ،٨٧ ،٨٦ ،٨٥ ،٧٧ ،٧٦ ،٧٥
،١٢٦ ،١٢٥ ،١٢٠ ،١١٨ ،١١٧ ،١١١ ،١٠٨ ،١٠٥
،١٦٧ ،١٤٢ ،١٤٠ ،١٣٦ ،١٣٣ ،١٢٩ ،١٢٨ ،١٢٧
،٢٤٦ ،٢٤٠ ،٢٣٩ ،٢٣٨ ،٢٣٠ ،٢٠٩ ،١٧٥ ،١٦٩
،٢٨٠ ،٢٧٩ ،٢٧٦ ،٢٦٩ ،٢٥٣ ،٢٥١ ،٢٤٧،٢٥٠
٣٤٢ ،٢٨٧ ،٢٨٥
محراب داوود ١١٢
ميكا ٣٦
ميكداش ١٦٧ ،١٥٤ ،٢٦
المعماري كمال الدين ٢٨٠
معــراج ،١٧٦ ،١٧٢ ،١٧١ ،١٦٨ ،١٦٧ ،١٥٣ ،٦٥ ،١٠
٣٣٦ ،٣٣٢ ،٣١٢ ،٣٠٤ ،٢٠٧ ،٢٠٦ ،٢٠٣ ،١٨١ ،١٧٩
المعراج )قبة( ٣٣٦ ،٣١٢ ،١٨١
المغول ٢٤٧
مولا فناري ٢٥٠
ملا غوراني ٣٦٣
ملا صيامي ٣٥٢ ،٣٥١
مورا ١٢٨ ،١٢٧
تل موريا ٢٩٣ ،٢٧٨ ،١٥٦ ،٢٦ ،٢٤ ،١٧ ،١٥ ،١٤
معاوية )رضي الله عنه( ٧٦ ،٧٥ ،٧٢ ،٦٩
معاذ بن جبل )رضي الله عنه( ٢٣٧ ،٧١
المعظمية ٢٤٥
المحدثية ٢٥٠
محمد بن أبي بكر المقدسي ٢٧٠
محمد بك ٣١٣ ،٣١٢
محمد بن قلاوون ٣٢٣ ،٣١٩ ،٢٩٩ ،١١٢
محمد بن مصطفى الحسيني ١٢٤
محمد بن سعيد التميمي ٨٩ ،٨٨
محمد بن توغج ٨٦
محمد شاكر بك ٣١٢
محيي الدين ابن الزكي ١٠٤
المعز لدين الله ٨٦
مقاتل بن سليمان ٢٣٨
المقتدر بالله ٢٣٨ ،٨٤
مراد الأول ٣٥٧
مراد الثاني ٣٧٥ ،٣٦٢ ،٣٥٨ ،٣٥٧ ،٥٦
مراد الرابع ٣٤٢
موسى )عليه السلام( ٣١٠ ،٢٨٥ ،٢٧٦ ،١٦٩ ،١٥٤ ،٢٤
موسى الهادي إلى الحق ٨٢
قبة موسى ٣٣٦ ،٣٣٣ ،٣١٠
محراب موسى ١٩٧ ،١٩٥
مصطفى الثاني ٣١٣

مصطفى باشا ٢٣٢ ،١٢٧ ،١٢٤
مطهر بن طاهر المقدسي ٨٩
المعتصم ٩٢ ،٨٥ ،٨٤

مؤتة ١٧١

المعتزلة ٩١

مجير الدين العليمي ٢٣٧
منبج ٦٦

المســلمون ،٤١ ،٤٠ ،٣٨ ،٣٣ ،١٩ ،١٣ ،١١ ،١٠ ،٧
،٩٥ ،٧٦ ،٧٥ ،٧١ ،٧٠ ،٦٧ ،٦٦ ،٦٥ ،٥٦ ،٥٣ ،٥٢
،١٦٩ ،١٦٧ ،١٦٣ ،١٣٩ ،١٠٨ ،١٠٥ ،١٠٢ ،١٠١ ،٩٧
،٢٠٥ ،٢٠٤ ،٢٠٣ ،١٨٨ ،١٧٩ ،١٧٦ ،١٧٤ ،١٧١
،٢٨٥ ،٢٨٠ ،٢٦٨ ،٢٥٢ ،٢٢٥ ،٢٢٣ ،٢١٥ ،٢٠٦
،٣٥٧ ،٣٥٢ ،٣٤٩ ،٣٣٩ ،٣٠٧ ،٣٠٦ ،٣٠٤ ،٢٩٣
مشــبهة ٢٤٠ ،٩١

مجلس كليرمون ٩٥

المغاربة ١٣

محمد الفاتح ٣٤٢

محمد علي باشا ١١٧

مرتفعات الجولان ١٤٢
المسجد الأموي ٢٤٦ ،٢٤٥
مجمع نيقية ١٦٤ ،٤٩

مســجد القبلة ،٢٣٠ ،١٢٧ ،٧٩ ،٧٨ ،٧١ ،٣٨ ،٢٥ ،١٥
،٢٩٣ ،٢٩٢ ،٢٩٠ ،٢٨٨ ،٢٨٥ ،٢٨٤ ،٢٧٩ ،٢٣١
٣٤٥ ،٣٣٦ ،٣٣١ ،٣٣٠ ،٣٢١ ،٣٠٦ ،٢٩٦

مســجد القبلــة ،١٩٢ ،١٨٩ ،١٨٧ ،١٨٦ ،١٧٨ ،١٢٢
١٩٧ ،١٩٦ ،١٩٥ ،١٩٤ ،١٩٣

مسجد قرطبة ٢٢٩
مسجد الأربعين شهيد ١٩٥

مسجد الأربعين شهيد ٢٩٢ ،١٩٦

مســيحي ،٥٠ ،٤٩ ،٣٨ ،٣٧ ،٣٣ ،٢٩ ،١٨ ،١٦ ،١٠
،٨٢ ،٧٥ ،٧٠ ،٦١ ،٦٠ ،٥٩ ،٥٧ ،٥٤ ،٥٣ ،٥٢ ،٥١
،١٣٥ ،١١٤ ،٩٨ ،٩٧ ،٩٥ ،٩٣ ،٨٨ ،٨٧ ،٨٦ ،٨٣
،١٧٨ ،١٧٤ ،١٧٢ ،١٦٣ ،١٦٢ ،١٦١ ،١٣٨ ،١٣٧
،٢٤٠ ،٢٣٩ ،٢٣٣ ،٢٢٥ ،٢٢١ ،٢١٤ ،٢١١ ،١٨٠
،٣٥٢ ،٣٥٠ ،٣٤٧ ،٣٤٥ ،٣٤٣ ،٣٣٩ ،٣٠٥ ،٢٥٦
مســيحيون ،٥٢ ،٥١ ،٥٠ ،٤٩ ،٤٧ ،٣٩ ،٣٧ ،٣٦ ،١٣
،٩٥ ،٨٥ ،٨٣ ،٨٢ ،٨٠ ،٧٥ ،٧٠ ،٥٧ ،٥٥ ،٥٤ ،٥٣
،١٧٩ ،١٦٤ ،١٦٣ ،١٦٢ ،١٦١ ،١١٤ ،١٠٨ ،٩٨ ،٩٧
،٣٤٨ ،٣٤٧ ،٣٤٥ ،٢٧٩ ،٢٤٣ ،٢٣٣ ،٢٢٦ ،٢٢٥
المســيحية ،١٦٢ ،١٦١ ،١٥٣ ،٤٩ ،١٣ ،١١ ،١٠ ،٨
٢٧٦ ،١٨٨ ،١٧٩ ،١٧٦ ،١٦٧ ،١٦٣
المنظمــة الصهيونيــة العالميــة ،١٣٧ ،١٣٦ ،١٣٥ ،١٣٤
٢٦٦ ،١٤٢ ،١٤٠ ،١٣٩

مرسوم الوضع الراهن ٥٧

ن

نابي ٢١٧ ،٢٠٩ ،٢٠٧
نابلــس ،١٢٣ ،١٢٢ ،١٢٠ ،١١٨ ،١٠٨ ،٨٨ ،٦٧ ،١٣
٣٥٠ ،٢٥٣ ،١٥٥ ،١٤٢ ،١٢٨
النابلسي ٢٣٥ ،٢٣٢ ،٢٢٨ ،٢١٨
لواء نابلس ٣٥٠
نبوخذنصر ١٧٩ ،١٥٧ ،١٥٥ ،٤٤ ،٢٩ ،٢٠ ،١٠
النمسا ٢١٢ ،١٤١ ،١٢٩
نصوص اللعنة ٢٣ ،٢٢
النحويون )قبة( ٣٣٦ ،٣١٥ ،٣١٤
النحويون )مدرسة( ٣١٤ ،٢٤٥
ناحوم سوكولو ١٣٦
النقشبندية ٢٧٥ ،٢٧٢ ،٢٦٩
الزاوية النقشبندية ٢٧٢
نابليون بونابرت ١٢٦ ،١٢٥
نابليون ٢٣٤ ،٢٢٥ ،٢٢٣
النارنجية )سبيل( ٣٣٦ ،٣٢٧
الناصرة ١٦١
الناصر داوود ١٠٨ ،١٠٧
الناصر فرج ١١٢
الناصرية )مدرسة( ٢٤١ ،٢٣٩
ناصر خسرو ٢٥١ ،٢٣٨
الناصر يوسف ١١١
النصر بن إبراهيم المقدسي ٢٤٥ ،٢٤١ ،٩١
ناثان ٢٥
الناظر )باب( ٣٢٤ ،٢٨٢
قبة النبي ١٨١
النبي موسى ٣٥٠ ،٣٤٩ ،١٣٩
جبل النبي صموئيل ٩٥
النجف ٢٧٥ ،٢٧٠ ،١٤٢
نحميا ١٥٦ ،٤٥ ،٤٤ ،٤٣ ،٣٠ ،٢٨
نيرون ٣٤
نيغدا ٣٦٢ ،٣٥٩
نهر النيل ٢٢
نظام الملك ٩٠
نوح )عليه السلام( ١٧٣ ،٥٩ ،٢٣
نور الدين محمود ١٠١
نور الدين الزنكي ٣٣٦ ،٣٣٠ ،١٠٤
نور الدين الزنكي )منبر( ٣٣٦ ،٣٣٠
نوري بكديل ٢١٦
النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم ،٧٠ ،٦٥ ،٢٧ ،١٥ ،١٠
،٢٠٦ ،١٧٣ ،١٧٢ ،١٧١ ،١٧٠ ،١٦٨ ،١٠٣ ،٩١ ،٧٦
٣٥٧ ،٣٣٩ ،٣١٤ ،٢٣٦ ،٢٠٧

قبة عشَّ اق النبي ٣٢٨ ،٣١٤
قبة نبينا ٣١٢
النصوص المقدسة اليهودية ٤٣ ،٤٠ ،٢٩ ،٢٦ ،٢١

ه

الهاشميون ٣٠٠
هيــرودس الكبيــر ،٤٨ ،٤٧ ،٤٦ ،٤٥ ،٤١ ،٣٤ ،٣٣ ،١٦
٢٩٣ ،٢٨٦ ،٢٨٥ ،٢٧٨ ،٢٣٢ ،١٧٩ ،١٧٨
هادريان ٢٩٣ ،٢٨٦ ،٢٧٩ ،٤٩ ،٣٧ ،٣٦ ،١٠
هاري ترومان ١٤١
هارون الرشيد ٨٣ ،٨٢
هيلينا ١٦٤ ،١٦٣ ،٥٦ ،٥٥ ،٥٠ ،٤٩
الهيلينية ٣٦
الثقافة الهيلينية ١٦٣ ،٤٥ ،٣٧ ،٣١
هنري بيكر تريسترام ٢٣٠
هرقل ١٧٠ ،٥٦ ،٥٢
هيرمان ويدويدر ٢٢٥ ،٢٢٢
هيرود أغريبا ٤٨ ،٣٤ ،١٦
هيرود أركيلوس ٣٤
هيزيروغولاري ٤٠ ،٣٩
هييروسليما ٣٣ ،٣١
الهند ٢٧٢ ،٢٧١ ،١٤١ ،١٣٥ ،١٢٥
الزاوية الهندية ٢٧١
هنوم ١٩
الهنود ٣٥٢ ،١٣
هيركانوش الأول ٤٦ ،٣٢
هولندا ٢٢٢ ،١٤١ ،٨٨

و

وقــف ،٣٦٧ ،٣٦٦ ،٣٦٥ ،٣٦٤ ،٣٥٦ ،٢٦٧ ،٢٠٥
٣٧٢ ،٣٦٩ ،٣٦٨
وقفية ٢٧٢ ،٢٧٠ ،٢٦٧
وفائية )زاوية( ٢٧٢ ،٢٧٠
وكيع بن الجراح ٢٣٨
الوليد بن عبد الملك ٢٩٩ ،٢٨٦ ،٢٣٨ ،٧٨ ،٧٥
ويليام الثاني )الإ مبراطور الألماني( ٥٩
ويليام ليثغو ٢٣٢
ويليام ماكبيس ثاكيري ٢٢٤
ويليام راي ويلسون ٢١٩

ي

يافا ،١٣٢ ،١٢٩ ،١٢٨ ،١٢٦ ،١٢٥ ،١٠٨ ،٩٥ ،١٣٫٦٧
،٢٢٦ ،٢١٥ ،٢١٢ ،٢١٠ ،١٤٣ ،١٤٢ ،١٣٩ ،١٣٧
٣٤٣ ،٣٠٧ ،٣٠٥ ،٢٦٩ ،٢٣٢

باب يافا ٣٤٣ ،٣٠٧ ،٢٣٢
اليهــود ،٣٣ ،٣٢ ،٣١ ،٣٠ ،٢٤ ،١٨ ،١٥ ،١٣ ،١٠
،٥٢ ،٥٠ ،٤٨ ،٤٢ ،٤١ ،٣٩ ،٣٨ ،٣٧ ،٣٦ ،٣٥ ،٣٤
،١٣٨ ،١٣٧ ،١٣٦ ،١٣٥ ،٩٢ ،٨٨ ،٨٧ ،٨٦ ،٨٠ ،٧٠
،١٥٨ ،١٥٧ ،١٥٦ ،١٥٥ ،١٥٤ ،١٤٢ ،١٤٠ ،١٣٩
،٢٧٢ ،٢٦٢ ،١٧٩ ،١٧٦ ،١٧٤ ،١٦٣ ،١٦٢ ،١٥٩
٣٤٨ ،٣٤٧ ،٣٣٩ ،٣٣٢
اليهوديــة ،١٥٨ ،١٥٧ ،١٥٦ ،١٥٥ ،١٥٣ ،٣٦ ،١٣ ،١٠
٢٧٦ ،١٨٨ ،١٧٦ ،١٦٧ ،١٦٥ ،١٦٤ ،١٥٩
يهوه ٤٤ ،٢٩ ،٢٨ ،٢٥ ،٢٤ ،٢٣ ،١٨
يحيى عليه السلام ١٧٠ ،١٦٢ ،١٨
يحيى )مقام( ١٩٥
يحيى )محراب( ١٩٧
اليعقوبيين ١٦٤
يعقوب عليه السلام ١٧٣
اليبوسيون ٤٢
يهوه آحاز ٢٩
يهوه شفاط ٤٠ ،١٩
وادي يهوه شفاط ١٩
يهوشوا ١٥٤
يهوياقيم ٢٩
يهــودا )يهــوذا( ،٣٢ ،٣١ ،٣٠ ،٢٩ ،٢٨ ،٢٤ ،٢٣ ،١٩
١٣٦ ،٤٤ ،٤٣ ،٤٠ ،٣٦ ،٣٤
يهودا الإ سخريوطي ١٩
مملكة يهوذا ٤٤ ،٤٣ ،٢٨
دولة يهوذا ٣٢ ،٢٩ ،٢٨
اليهود ٢٩ ،٢٨
اليرموك ٦٦
يربعام ١٥٥
اليبوسيون ٢٥ ،٢٤
يزيد بن معاوية ٧٥
يزيد بن سلام ٧٧ ،٧٦
يلدريم بايزيد ٣٦٠ ،٣٥٧
قصر يلدز ١٣٢
يواف ٢٥
يوحنان بن ليفي ٣٤
يوم كيبور ٢٧
يوشيا ١٥٥ ،٢٩
يوبنا ٦٧
يوحنا ٣٤٦ ،١٦٢ ،٦١ ،٦٠
يونسية ٢٦٩ ،٢٦٧
يوشع )عليه السلام( ١٥٤ ،٢٤ ،٢٣
يوسف )عليه السلام( ٣١١ ،٢٠٧
قبة يوسف ٣٣٦ ،٣١١

٣٩٩

اﻟﻘﺪس

المدينة التي تتوق إلى السلام

يودوسيا )الإ مبراطورة( ٣٧
يوسيفوس ٢٧٨ ،١٥٦ ،٦٣ ،٤٦ ،٤٥ ،٣١ ،٢٠
يوسف أكجورا ٢١٣ ،٢١٢ ،٢١١ ،٢١٠
يوسف بن أيوب صلاح الدين ٣١١
يوليوس قيصر ٣٣
يوليوس سيفيريوس ٣٦

اﻟﻘﺪس

المدينة التي تتوق إلى السلام

٤٠٠

