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 ملخص

ُب موضوعي العمارة كالعمراف ُب مدينة بيت ا٤بقدس  -ةبفصو٥با األربع-تبحث ىذه الدراسة 

-16الٍب ٛبتد من الفتح اإلسبلمي للمدينة حٌب هناية العهد األموم ) ،كتطورٮبا ُب فَبة صدر اإلسبلـ

ُب إطار من البحث التارٱبي كا٤بعمارم، للتعرؼ على أىم مراحل كمظاىر ـ(، 750 – 637ىػػ/ 132

للوقوؼ على فلسفة ك ىذا التطور الذم شهدتو ا٤بدينة، ضمن سياقاتو التارٱبية كالسياسية كاالجتماعية، 

من خبلؿ كذلك  ،التجربة التارٱبية للعهد اإلسبلمي األكؿ كتعاملو مع اإلرث ا٢بضارم السابق على كجوده

ُب فَبة الدراسة، كتناك٥با ابلبحث كالتحليل، سواء   كالعمرانية اسة أىم معامل مدينة بيت ا٤بقدس ا٤بعماريةدر 

 كانت العمارة دينية كا٤بسجد األقصى كمرافقو مثل ا١بامع القبلي كقبة السلسلة كقبة الصخرة كاألبواب، أك

عملت  مية العامة كالنظاـ ا٤بائي كغّبىا، ٍبا٤برافق ا٣بدك  البيوت السكنية،ك دنية مثل دار اإلمارة معمارة 

الشكل  ايتعمارة بيت ا٤بقدس ُب مستو الٍب ميَّزت صائ  ا٣بصفات ك ٙبديد ٦بموعة ال الدراسة على

ٙبديد . كذلك ابستخداـ ا٤بنهجْب: التارٱبي التحليلي، كا٤بعمارم األثرم. كقد انتهت الدراسة إىل كا٥بيكل

ا٣بصوصية كالفاعلية ٙبقيق ك حفظ ُب ا٤بسلمْب ح ا ٪ب ية، ككيفدينةا٤بعمراف عمارة ك مبلمح كخصائ  

ُب ظل التحدايت العمرانية ا٢بضارية  مرسالتهالدينية كالثقافية كالسياسية ٤بدينة بيت ا٤بقدس، عرب تطبيق 

 تلك العملية.  تالٍب كاجه

  Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



 ب

 

Abstrak 



Tesis ini mengkaji Seni Bina dan Seni Bandar dan perkembangannya di Jerusalem pada 

masa awal Islam yang bermula dari Penaklukan Islam hingga akhir Umayyah (16-132 H 

/ 637-750 A.D.) dalam rangka penyelidikan seni bina dan sejarah untuk mengenal pasti 

fasa-fasa dan ciri-ciri pembangunan di Kota Suci mengenai konteks sejarah, politik dan 

sosial dan untuk mengetahui dengan falsafah pengalaman sejarah Era Islam yang 

pertama dan bagaimana ia berkait dengan Warisan sebelumnya.   

 Ini boleh dicapai dengan mengkaji seni bina utama dan mercu tanda bandar Jerusalem 

dengan menggunakan carian dan analisis sama ada ia adalah satu seni bina keagamaan 

seperti: Masjid Al-Aqsa dan utilitinya, contohnya Masjid Qebli, Kubah Salsala, Kubah 

Batu dan Pagar atau seni bina awam seperti: rumah Al-Imara, bangunan kediaman dan 

utiliti utama seperti sistem air dan lain-lain.  

 Seterusnya, kajian ini bertujuan untuk menentukan ciri-ciri dan karakter-karakter yang 

membezakan seni bina Jerusalem secara rasmi dan struktur dengan menggunakan dua 

kaedah: pendekatan analisis sejarah dan pendekatan seni bina arkeologi. 

Kajian ini menentukan ciri-ciri dan karakter-karakter seni bina dan urbanisme di bandar  

dan bagaimana umat Islam berjaya dalam melindungi dan mencapai kebebasan dan 

kebersanan politik, budaya dan agama ke Jerusalem dengan menggunakan mesej 

ketamadunan mereka di dalam cabaran yang dihadapi semasa operasi dilaksanakan. 
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Abstract 

This thesis examines the development of  architecture and urbanism arts in Jerusalem 

from the early Islamic period which started with the Islamic Conquest till the end of the 

Umayyad (16-132 H/ 637- 750 C.E)  within the framework of architectural and 

historical research in order to recognize the phases and features of this development in 

the Holy City amongst its historical, political and social contexts and to get acquainted 

with the historical experience philosophy of the first Islamic Era and how it deals with 

previous Heritage. 

The goal can be achieved by studying the main architectural and urban landmarks of 

Jerusalem, and dividing them into two groups for analysis: religious architecture such as 

Al-Aqsa Mosque, Qebli Mosque, Salsala Dome, the Dome of the Rock and the Gates, 

and civil architecture such as Umayyad Palaces Complex, residential buildings and 

important infrastructure such as the water system. Then this study categorizes the 

characteristics which distinguish the architecture of Jerusalem formally and structurally 

by using two methods: the historical analytical approach and the archaeological 

architectural approach.  

This study of Jerusalem’s architecture and urbanism illustrates how the Muslims 

succeeded in protecting and achieving their political, cultural and religious privacy by 

applying their civilized message in the face of many challenges at that time. 
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 اإلىداء



 القدس، إىل 
 الٍب منحتنا وال تزاؿ.. 

 روح والديَّ رمحهما هللا...إىل 
 رمحو هللا،  "يوسف"إىل روح أخي الكبري 

الػػ ي ود ػػم يػػـو سػػاري إىل مػػاليزاي، وم أود ػػو يػػـو ر يلػػو  ػػ  
 دنياان. 

  ،غربٍبدريب ومؤنسة إىل رفيقة 
 ، وض""ماجدة موسى زوجٍب العزيزة 

 الٍب ا تملت وصربت يف سبيل إدتاـ ى ه الرسالة. 
 . ، واألمرية "سعاد""وائل" و" مر" :إىل صغاري
 خوايت كل ابمسو، أإىل إخواين و 

 ،إىل أ بٍب مجيعاً 
 أىديهم ى ا اجلهد وى ه الرسالة. 
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 شكر وتقدير

يطيػػيل أ أف أتقػػدـ ابلإػػكر إىل الػػدكتور اػػارؽ لع ػػاؿ، الػػ ي 

ابإلشػػراؼ  لػػى رسػػالٍب، وتإػػ عيو املسػػتمر أ، وم يبخػػل  لػػيَّ تاضَّػػل 

 بوقتو وجهده وتوجيهاتو.

والإكر ك لك إىل الدكتور فيصل بػ   بػد ايميػد  لػى جهػده 

الطيبة وتوجيهاتو الكرمية، وتإ عيو الكبػري، اػا كػاف لػو أفضػل األ ػر يف 

 جناح ى ه الرسالة.

وجزيػػػػل الإػػػػكر إىل أ ضػػػػاء ىياػػػػة التػػػػدري  واإلدارة يف قسػػػػم 

 التاريخ، كل ابمسو ولقبو،  لى جهودىم.  

والإكر موصوؿ، إىل كل م  كاف لو فضل، قل أو كثر، يف إجناز 

 ى ه الرسالة، فلل ميع كل الإكر والعرفاف.  
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 املقدمة

ا٢بمد هلل رب العا٤بْب كالصبلة كالسبلـ على أشرؼ ا٤برسلْب، سيد ا٣بلق أٝبعْب، دمحم صلى هللا 

 عليو كسلم، أما بعد.

أبف جعلها من ا٤بدف ا٤بقدسة الحتوائها على ا٤بسجد مدينة بيت ا٤بقدس فقد خ  هللا تعاىل 

ُسْبَحاَف لقولو تعاىل: ) ، مصداقان ا٤بسجد األقصى كما حولواألقصى، كزادىا من فضلو فجعل الربكة ُب 

َلُو لُِنرِيَُو ِمْ  آاَيتَِنا ِإنَُّو الَِّ ي َأْسَرى بَِعْبِدِه لَْياًل ِمَ  اْلَمْسِ ِد اْيََراـِ ِإىَل اْلَمْسِ ِد اأْلَْقَصى الَِّ ي اَبرَْكَنا َ وْ 

ا لؤلفئدة كقبلة للعباد كالطامعْب، كقد تعرضت على مر اترٱبها لعدد ( ٩با جعلها مهبطن ُىَو السَِّميُع اْلَبِصري

 من الفتوح كالغزكات كالتخريب، تباينت نتائجو بتباين السبب كا٤بسبب.

القبلتْب كاثين ا٢برمْب الشريفْب، إىل ٧باكالت قدس، أكىل بيت ا٤بمدينة  -تزاؿكال –كقد تعرضت  

٧بمومة كمتسارعة لتزييف إرثها ا٢بضارم من خبلؿ ٦بموعة كاسعة من اإلجراءات الرامية لتهويد ا٤بدينة 

عملت على ٛبزيق النسيج ا٢بضرم للمدينة إبقحاـ عناصر عمرانية كمعمارية دخيلة كتفتيت الوحدة 

 ككاف من إجراءات التهويد: ،ا١بغرافية للتجمعات الفلسطينية

ىدـ كإزالة اآلاثر اإلسبلمية: مثل ما ًب من إزالة حي ا٤بغاربة، ٕبجة ا٤بصلحة العامة، فهدمت  -

( مبُب حجرم، كمشل 700منازؿ معظم ا٢بي العريب )حارة الشوفة كا٤بغاربة( كصودرت منازؿ قدرت بػ )

رافق كل ذلك هتجّب سكاف ا٢بي من ا٤بغاربة الذين  ا٥بدـ أيضا بعض ا٤بساجد كاألديرة كاحملبلت كا٤بدارس،

 نسمة. 6500كصل عددىم 

، مثل إقامة ا٢بي اليهودم على عن تراث كثقافة ا٤بدينة ا٤بقدسة إحبلؿ منشآت صهيونية دخيلة -

 أراضي حارة الشرؼ العربية، كأجزاء من حي ا٤بغاربة .  
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عربية كذات صلة ابليهودية على معامل ا٤بدينة التارٱبية تغيّب أ٠باء معامل ا٤بدينة إطبلؽ أ٠باء توراتية ك  -

 حائط الرباؽ( ٕبائط ا٤ببكى.  ي ا٢بائط الغريب للمسجد األقصى )اإلسبلمية كشوارعها، فمثبل ٠ب

ٙبويل كظيفة اآلاثر كالعمائر اإلسبلمية لصاّب ا٤بشركع كالفكر الصهيوين، أك منع أصحااها  -

 تها كترميمها للحفاظ عليها لتبقى شاىدا على عركبة ا٤بدينة كإسبلميتها.كالقائمْب على رعايتها من صيان

ككازل ىذه اإلجراءات ا٤بادية القائمة على األرض، عمليات هتويد بطريقة غّب مباشرة لتزكير اتريخ 

إٔباث تعمل على قلب ا٢بقائق، مستندة ُب مرجعيتها إىل ا٥بول  كحضارة ا٤بدينة ا٤بقدسة إبنتاج كنشر

، ك٧باكلة حملو كتزييف اتريخ ا٤بدينة ا٢بقيقي، لتكوف النتيجة ما الشخص ي للكاتب ٕبثا عن اتريخ مزعـو

 يتمناه الباحث ال ما تؤيده ا٢بقائق كالوقائع التارٱبية الثابتة.

دعم كبّب من صانعي ، تهويدية ُب شقيها العملي كالنظرمكال يزاؿ يصاحب ىذه العمليات ال

عن ا١بامعات كا٤بؤسسات األكادٲبية كالبحثية مستخدمة ا٤باكينة  يوين، فضبلن القرار كقادة العمل الصه

 اإلعبلمية، الٍب أخذت على عاتقها تركيج ذلك.

كأيٌب ىذا البحث ليسلط الضوء على كاحد من ا١بوانب ا٢بضارية للمدينة ا٤بقدسة برصد التطور 

ىذا التطور "صدر اإلسبلـ"، ُب ٧باكلة لفهم العمراين كا٤بعمارم للمدينة خبلؿ الفَبة اإلسبلمية ا٤ببكرة 

، لتقدًن الصورة األقرب للحقيقة عن ذلك الَباث ا٢بضارم ُب سياقو التارٱبي كاإلنساين، كالعوامل ا٤بؤثرة فيو

بتقدًن رؤية  كحفاظا على ا٢بق اإلسبلمي ُب حفظ إسهامو كدكره ا٢بضارم، ككذلك لئلفادة مستقببلن 

 .ن غياب الشخصية كا٥بوية الثقافيةٚبطيطية للمدينة اإلسبلمية، إذ تعاين ا٤بدف اإلسبلمية ا٤بعاصرة م
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 مإكلة البحث:

يعد الَباث ا٤بعمارم الواجهة األبرز للمكاف كساكنيو، فهو دليل على حا٥بم كما كصلوا إليو من قوة أك 

أك إٮباؿ، فضبلن عن كونو ٰبمل ُب جنباتو التعبّب ا٢بقيقي ضعف، أماف أك خوؼ، فقر أك غُب، اىتماـ 

 عن ىوية ا٤بكاف كاإلنساف، كفلسفتو ُب ا٢بياة.

ـ( أعقبو 1948 -1917ككاف قدر فلسطْب كعاصمتها القدس أف تقع ٙبت احتبلؿ بريطاين )

ف الشأاآلف( أغفل ىذه ا١بوانب حينان، أك عمل نقيضها حينا آخر، كىذا  -1948احتبلؿ صهيوين )

قدس، الذم يتعرض ُب الوقت الراىن ٢بملة من الطمس كالتهويد بيت ا٤بالذم ينطبق على عمارة كعمراف 

كالتزكير، كحْب عجز االحتبلؿ عن إنكار صلة ا٤بسلمْب ابلقدس ذىب ليقلل من شأف اىتماـ ا٤بسلمْب ُب 

ْب األكائل، كأهنا مل تكن عاصمة قدس مل تكن مهمة للمسلمبيت ا٤بالعصور اإلسبلمية ا٤ببكرة، مدعيان أف ا

١بند فلسطْب، كأف اىتماـ ا٤بسلمْب اها متأخر كطارمء، مستندان على تفسّبه ا٣باص للتطور العمراين 

 كا٤بعمارم للمدينة ا٤بقدسة. 

كمل ٙبظ قضية الَباث العمراين للقدس ابلقدر الكاُب من الدراسة العلمية ا٤بنهجية الشاملة من 

لعمارة معا، سواء من الناحية الر٠بية لغياب ا٤بؤسسات كضعفها ُب ظل االحتبلؿ كقمعو منظورم التاريخ كا

بيت أك من الناحية األكادٲبية حيث مل تعاِب الدراسات السابقة ا٤بوضوع ا٢بضارم كالعمراين ٤بدينة  ،٥با

قدس ُب عصورىا اإلسبلمية األكىل ابلقدر ا٤بأموؿ، إذ اقتصرت على التوصيف كالرفع ا٤بعمارم لبعض ا٤ب

العمائر البارزة، كمل هتتم بدراسة الظركؼ التارٱبية كاألبعاد الدينية كالسياسية كاإلجتماعية كالنفسية كأثرىا 

الدراسات على عمراف ا٤بدينة ُب ا٤براحل  على العمراف، أك السياؽ التارٱبي ٥بذا العمراف كفلسفتو، إذ ركزت

التارٱبية التالية للحركب الصليبية لغناىا ابلعمائر الٍب كانت ٧بل دراستهم، كىي الفجوة الٍب ستحاكؿ ىذه 
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الدراسة سدىا من خبلؿ االستناد إىل النصوص التارٱبية كتراث الرحالة ا٤بسلمْب كالغربيْب، كاالكتشافات 

 للعمائر القائمة. كالتوثيقات ا٤بعمارية

 

 أسالة البحث:

 سيحاكؿ البحث تقدًن اإلجابة عن األسئلة التالية: 

 قدس قبل الفتح اإلسبلمي؟ بيت ا٤بكيف كاف عمراف  -

 ؟ صدر اإلسبلـقدس خبلؿ ا٤بكيف انعكست التغّبات السياسية كاالجتماعية على عمراف  -

 إلسبلـ؟ كما ىي مظاىر ىذا التطور؟ ما ىو السياؽ التارٱبي لتطور ا٤بدينة العمراين ُب صدر ا -

 ُب صدر اإلسبلـ؟بيت ا٤بقدس ما ىي خصائ  عمراف كعمارة  -

 أىداؼ البحث:

يسػػػعى البحػػػث لتحقيػػػق ٦بموعػػػة مػػػن األىػػػداؼ كالغػػػاايت، مػػػن خػػػبلؿ تنػػػاكؿ موضػػػوعات الدراسػػػة 

 ابلتقصي كالتحليل، كمنها: 

السػػػياؽ التػػػارٱبي كالسياسػػػي ٤بػػػا  رصػػػد اتريػػػخ عمػػػراف ا٤بدينػػػة السػػػابق للفػػػتح اإلسػػػبلمي، كمعرفػػػة -

 .يو من عمراف قبل الفتح اإلسبلميكصلت إل

قدس ُب صدر اإلسػبلـ بيت ا٤بالتغّبات السياسية كاالجتماعية الٍب عاصرهتا مدينة الوقوؼ على  -

 كبياف جوانب التأثر كالتأثّب بينهما. 

ضػػػػػمن  صػػػػػدر اإلسػػػػبلـعمػػػػػراين كا٤بعمػػػػارم ُب مظػػػػاىر تطػػػػػور ا٤بدينػػػػة الظػػػػػركؼ ك معرفػػػػة مراحػػػػل ك  -

   السياقات التارٱبية كا٤بعمارية. 
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كمػػػدل عبلقتهػػػا ابإلنسػػػاف كا٤بػػػادة، كمػػػدل  كخصائصػػػها، البحػػػث ُب فلسػػػفة العمػػػارة اإلسػػػبلمية -

 للضوابط الشرعية.ٙبقيقها لوظيفتها كقدرهتا على تلبية متطلبات التطور ا٢بضارم لئلنساف ُب ظل احتكامو 

  دود الدراسة. 

الزمنية ما يصطلح عليو ا٤بؤرخوف فَبة صدر اإلسػبلـ كىػي ٛبتػد مػن بعثػة حدكدىا تغطي الدراسة ُب 

حػٌب هنايػة دينػة بيػت ا٤بقػدس ٤بالنيب دمحم ملسو هيلع هللا ىلص حٌب هناية الدكلة األموية، كُب دراستنا ٛبتد من الفػتح اإلسػبلمي 

قػػػدس بيػػػت ا٤بدينػػػة ٗبد ا٤بكانيػػػة فهػػػي ٚبػػػت  ـ(، أمػػػا ا٢بػػػدك 750 – 637ىػػػػػ/ 132-16الدكلػػػة األمويػػػة )

 ك٧بيطها ا٢بضرم.  ٖبصائصها ا٤بدينية

 

 دوافع اختيار املوضوع. 

تعػػددت الػػدكافع الػػٍب تشػػجع الباحػػث علػػى اختيػػار ا٤بوضػػوع، ليكػػوف ٧بػػبل للبحػػث كالدراسػػة، كمنهػػا دكافػػع 

 ، كىي على الَبتيب كإبٯباز:موضوعية كأخرل ذاتية

 . دوافع موضو ية. أ

 –ا٤بسػيحية  –كمكانتها عرب العصور عند أصحاب الدايانت الثبلث )اإلسػبلـ مدينة بيت ا٤بقدس أٮبية  -

الفػػتح اإلسػػبلمي  -اليهوديػػة(، ك٧بوريتهػػا ُب الصػػراعات كالتغػػّبات الكػػربل ُب التػػاريخ مثػػل: )التمػػدد البيزنطػػي

يصر االحتبلؿ علػى تشػريع القػوانْب  ٤برحلة اإلحتبلؿ الصهيوين إذ ا٢بركب كا٢بمبلت الصليبية... كصوالن  –

بصػػػفتها العاصػػػمة األبديػػػة كا٤بوحػػػدة لدكلػػػة "إسػػػرائيل" ٩بػػػا يسػػػتدعي سػػػرب غػػػور كػػػل زاكيػػػة فيهػػػا كإخضػػػاعها 

 للدراسة ا٤بوضوعية كا٤بنهجية. 
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علػى كجػو ك  ،بيت ا٤بقدس قلة الدراسات الٍب تبحث ُب فلسفة التطور ا٤بعمارم للمدينة اإلسبلمية كمدينة -

ا٣بصػػػػوص الفػػػػَبة األكىل مػػػػن اترٱبهػػػػػا، إذ تركػػػػز الدراسػػػػات علػػػػى الوصػػػػػف ا٤بعمػػػػارم أك األحػػػػداث التارٱبيػػػػػة 

 بَباتبيتها ا٤بعهودة دكف الغوص فيما كراء ىذا اإل٪باز ا٢بضارم من دكافع كمؤثرات. 

لػدل كثػّب  غػة العربيػة،كخصوصػان ابلل كجود حالة من نق  ا٤بعرفة كالتبػاس ُب ا٢بقػائق ٘بػاه ا٤بدينػة ا٤بقدسػة -

 ا لتعػػدد أيػػدلوجيات كمعتقػػدات الكتَّػػاب ككسػػائل اإلعػػبلـ، فمػػثبلن عػػن العامػػة، نظػػرن  مػػن النخػػب ا٤بثقفػػة فضػػبلن 

استقر ُب عقوؿ كثّب من ا٤بثقفْب كاإلعبلميْب كالناس أف حػائط الػرباؽ ىػو "حػائط ا٤ببكػى" حسػب مػا تػركج 

ألقصػػى بػػِب مكػػاف "ا٥بيكػػل" كغّبىػػا مػػن القضػػااي الػػٍب ٙبػػتم لػػو الصػػهيونية كأذرعهػػا اإلعبلميػػة، كأف ا٤بسػػجد ا

 تبِب مزيد من الدراسات حوؿ القدس.

 دوافع ذاتية:  . ب

، ككطنػػو كعاصػػمتو، فحمػػبلت ٱبػػدـ مػػن خبللػػو قضػػية فلسػػطْب يشػػعر الباحػػث بضػػركرة أف يقػػدـ عمػػبلن  -

طمػس كتشػويو تسػتدعي التهويد ا٤بستمرة كا٤بمنهجة فضػبل عػن كثافػة مػا يتعػرض لػو الػَباث ا٢بضػارم مػن 

 مِب أف أكوف على كاحد من ثغور مقاكمتها عرب دراسٍب العليا.

شػػػغف الباحػػػث ابلدراسػػػات ا٤بتعػػػددة التخصصػػػات، كلرغبتػػػو ُب توظيػػػف خلفيتػػػو ا٤بعماريػػػة ُب الدراسػػػة  -

 التارٱبية األكادٲبية. 

 

 البحث: يةمنه 

من فهمنا أف دراسة  ا٤بعمارم كالعمراين، انطبلقان نظرا ألف البحث ٯبمع بْب الدراسة التارٱبية كالبحث 

التطور العمراين للمدينة ال تتم إال بفهم كإدراؾ للسياؽ التارٱبي كاالجتماعي، فيكوف ٕبثنا متعدد 

 التخصصات، ٩با ٰبتم على الباحث ا١بمع بْب عدد من ا٤بناىج البحثية، كمنها:
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د تفسّب منطقي لؤلحداث التارٱبية إبٯباد عبلقة الذم يعتمد على إٯبا :ا٤بنهج التارٱبي التحليلي -

جدلية بْب األسباب كالنتائج كصوال إىل رسم صورة كاضحة لتلك األحداث السياسية كالتارٱبية 

لدراسة مستعينْب ٗبا كأثرىا ُب التطورات العمرانية كا٤بعمارية خبلؿ ىذه ا٢بقبة الزمنية ٧بل ا

 صادرىا األكلية كٙبليلها كفق أسس ىذا ا٤بنهج.ا٤بنهج من ٝبع للمادة من م يتقتضيو ىذا

دينة بيت ا٤بنهج االستقرائي: كمن خبللو نتناكؿ ا١بوانب الدقيقة ُب البيئة الثقافية كاالجتماعية ٤ب -

كحكامها كسكاهنا كالوافدين إليها ككل ما ساىم ُب تكوين خصوصيتها الدينية ا٤بقدس 

التارٱبية كمدل أتثرىا أك أتثّبىا ُب التطور العمراين جتماعية، كعبلقتها ابألحداث السياسية ك كاال

ا أك إٯبااب، كتكمن أٮبية ىذا ا٤بنهج كونو يساىم ُب ٙبديد معامل البيئة ا٢باضنة سواء كاف سلبن 

 للعمراف كالعمارة الٍب ستنعكس ابلتأكيد على فلسفتها. 

عبلقة عن  اإلنشائي فضبلن كالشكل كالنمط ا٤بنهج ا٤بعمارم األثرم الذم يبحث ُب التكوين  -

ا٤بكوف ابلبيئة كالفراغ، ٍب عبلقات الفراغ الداخلي كفلسفة ذلك ُب إطار من احملددات كالعبلقات 

ا٤بنطقية، كسنستفيد من ذلك ُب الوقوؼ على ا٣بصائ  ا٤بعمارية كالعمرانية للمدينة كمدل 

 قدرهتا على ٙبقيق ا٣بصوصية الدينية كاإلجتماعية للمدينة.

 

 الدراسات السابقة:

ُب حدكد ما  –جهود الباحثْب بعدد معترب من الدراسات، غّب أف مدينة بيت ا٤بقدس حظي عمراف 

مع الَبكيز على مدينة بيت ا٤بقدس ُب رصد ككصف العمائر الباقية ُب انصبت  –اطلع عليو الباحث 

األيوبية كا٤بملوكية كالعثمانية، دكف  العمائر الٍب بنيت بعد ٙبرير ا٤بدينة من االحتبلؿ الصلييب ُب العهود

 الغوص ُب الظركؼ التارٱبية كا٤بؤثرات السياسية كاالجتماعية كالطبيعية للعمراف، فمن الدراسات:
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 أواًل: الدراسات ابللغة العربية. 

)القاىرة:  ،ليحٓب كزيرم ،"التطور العمراين والَباث املعماري ملدينة القدس الإريفكتاب: " -

 .(2004الدار الثقافية للنشر، 

عرب بيت ا٤بقدس  ا عركبةتناكؿ الباحث عمراف ا٤بدينة ُب العصور السابقة للفتح اإلسبلمي مبينن  كفيو 

التاريخ كصوال لعهدم اليوانف كالبيزنطيْب، ٍب ٙبدث عن عمائر العصور اإلسبلمية األكىل )السابقة 

ا٢بـر القدسي كقبة الصخرة كا٤بسجد األقصى، ٍب تكلم عن  ان لبلحتبلؿ الصلييب للمدينة(، خصوص

االحتبلؿ الصلييب للمدينة كالتغيّبات الصليبية الطارئة عليها، ٍب تناكؿ ابلتفصيل العمائر الباقية من العصور 

ا العثمانية( كا٤بدارس كالزكااي كا٣بوانق كبعض ا١بوامع، معتمدن  –ا٤بملوكية  –اإلسبلمية البلحقة )األيوبية 

على ما دكًٌف على تلك العمائر من لوحات أتسيسية ُب الغالب، كقد صاحب ذلك شركح كتفصيبلت من 

 خبلؿ ٨بططات معمارية لبعض تلك العمائر، ٍب قدـ قائمة بتلك العمائر مرتبة حسب العصور.

تح كالكاتب ىنا ٙبدث عن الفَبة اإلسبلمية األكىل )ا٢بدكد الزمانية ٤بوضوع دراستنا(: من الف

ـ(، إبٯباز شديد ال يعطي تلك ا٢بقبة 750-637ىػ/132-16اإلسبلمي حٌب هناية الدكلة األموية )

حقها، كمل يتناكؿ ابلبحث الظرؼ التارٱبي السياسي كاالجتماعي أك ا٢بضارم كمؤثراهتم على العمراف، كمن 

ادر التارٱبية ا٤بعتربة، أك كتب انحية اثنية خلت قائمة ا٤براجع الٍب اعتمد عليها الكاتب ُب دراستو من ا٤بص

ا١بغرافيْب كالرحالة العرب كاألجانب، بل اعتمد ُب جلها على مراجع حديثة، ٩با يفقد البحث جزءا 

 أساسيان امن قيمتو التارٱبية، كىو ما سيقـو بو الباحث إبظهاره كمناقشتو من خبلؿ ىذه الدراسة.

، ُب: ٦بلة جامعة القدس "، ٤بركاف أبو خلفة اإلسالميةالتطور املعماري ملدينة القدس يف الاَب : "ٕبث -

 .2010ا٤بفتوحة لؤلٕباث كالدراسات، العدد الثامن عشر، 

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



9 

 

تناكؿ الكاتب التطور ا٤بعمارم للمدينة منذ دخوؿ عمر بن ا٣بطاب ٥با )الفتح( حٌب هناية  كفيو  

العصر العثماين، كقد قسم ٕبثو إىل عناصر ٕبيث بدأ بدراسة ا٢بـر القدسي كأسواره كبعض معا٤بو كا٤بسجد 

ا٤بدارس كا٣بوانق كالزكااي، األقصى كقبٍب الصخرة كالسلسلة، ٍب بدأ ُب استعراض العمارة الثقافية كالتعليمية ك

بدخوؿ فلسطْب العصر األيويب،  الٍب بدأت كظهرت بعد ٙبرير ا٤بدينة من االحتبلؿ الصلييب ككانت إيذاانن 

 مقدما كصفا لبعض النماذج من كل منها.

ا ُب مقالتو، إذ اقتضت طبيعة ا٤بقاؿ كطوؿ الفَبة الزمنية ٧بل كبّبن   كالباحث ىنا، أٝبل موضوعان 

إىل إغفاؿ أك إٮباؿ جوانب مهمة جديرة ابلبحث، فقد أغفل ا١بانب التارٱبي كركز على ا١بانب  الدراسة

األثرم ا٤بعمارم، كُب سياؽ ذلك فإنو مل يتطرؽ للنشاط العمراين ُب فَبة مهمة من التاريخ اإلسبلمي كىي 

ة فضبل على االىتماـ الفَبة العباسية، كىو ما سيحاكؿ الباحث ٘بنبو من خبلؿ الَبكيز على فَبة ٧بدد

 لتارٱبي مصاحبا للجانب ا٤بعمارم.اب١بانب ا

نظرية جديدة لتاسري التصميم والتخطيط اهلندسي لقبة الصخرة والاكر التخطيطي " دراسة: -

 . 2002"، ٥بيثم الرطركط، رسالة ماجستّب، َبة اإلسالمية املبكرةالااهلندسي يف 

تفسّب طرؽ التخطيط ا٤بتبعة ُب الفَبة اإلسبلمية ظرية ٙباكؿ كُب ىذه الدراسة يقدـ الباحث ن

ا٤ببكرة، كرصد األفكار ا٤بعمارية الٍب اتسم اها ذلك التخطيط، ابإلضافة اىل تقدًن تطبيق عملي كملموس 

أنو كاف ىناؾ  كأثبتت الدراسة حوؿ تلك الطرؽ ٘بسَّد ُب إجراء دراسة تطبيقية حوؿ ٚبطيط قبة الصخرة

منهج معمارم إسبلمي متبلور ابلفعل عندما بدأ العمل ُب بناء القبة، كذلك بعكس ما تذىب إليو 

النظرايت السائدة الٍب تقوؿ إهنا بينيت كفقان أل٭باط البناء البيزنطي، كإف العمارة اإلسبلمية ُب فَبة بناء 

 . ة أخرلالقبة كانت ال تزاؿ تقتبس إ٭باط البناء من مدارس ىندسي
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، "، للدكتور: حسن دمحم نعّباتخصائص العمارة والزخرفة اإلسالمية يف بيت املقدس: "ٕبث -

 ُب: مؤٛبر يـو القدس العاشر، جامعة النجاح. 

كفيو تناكؿ الكاتب حملات عامة عن ما ٛبتع بو ا٤بسجد األقصى )ا٤بسجد القبلي( من اىتماـ على 

تبلؼ بنائو، ٍب تطرؽ إىل قبة الصخرة كما قيل فيها من دقة ُب مر اترٱبو اإلسبلمي، كمراحل تطوره كاخ

النسب كأصالو ُب الزخرفة كالتزيْب احتوتو عناصرىا اإلنشائية كالتكميلية من أعمدة كسقف ك٧براب 

كأبواب كشبابيك ، كيلفت البحث االنتباه إىل ضركرة االنتباه ٥بذه العناصر كاأل٭باط الزخرفية ٩با يساىم 

ا٢بفاظ كالَبميم، كإف كاف العنواف قد ٙبدث عن خصائ  العمارة فإنو مل يتحدث عنها ُب عمليات 

إ٭با اقتصر اىتمامو على الزخرفة ككصفها ُب أثرين، إال أنو ٲبكن االستفادة منو ُب مواطن دراسة 

 التكوين كالشكل العمراين للمدينة. 

، للدكتور عفيف البهنسي، ُب "ميالعمارة والزخرفة يف فلسطني من  الاتح العريب اإلسال: "ٕبث -

 ـ.1990ا٤بوسوعة الفلسطينية، القسم الثاين )الدراسات ا٣باصة(، 

كُب ىذا البحث تناكؿ الكاتب العمارة الفلسطينية ُب ٝبيع مراحلها بشكل عاـ بدءا من عصور 

مفردا مباحث لبعض ما قبل التاريخ حٌب عصران ا٢بايل، معرجا على تكٌوف ا٤بدينة ُب فلسطْب كأ٭باطها، 

أشهر معامل فلسطْب ا٤بعمارية مثل قبة الصخرة كٝبا٥با كىندستها كرأم علماء ا٥بندسة كاآلاثر ُب تفردىا 

أتثره  عقب بو ا١بمايل مع دقة ُب بنائها كٛبيز ُب نسبها ا٤بعمارية، كتناكؿ ا٤بسجد األقصى كعناية ا٣بلفاء

، كأفرد الكاتب ُب ٕبثو مبحثا عن العمارة  ابلزالزؿ، كما كصف قصر ىشاـ ُب أرٰبا كقصر ا٤بفجر كا٢بـر

 الثقافية كالعسكرية ُب خبلؿ العصور ا٤بتبلحقة. 

كيبدك أف البحث جاء ليكوف مادة تثقيفية فتناكؿ ا٤بواضيع ابلعمـو كالشموؿ دكف البحث كالغوص ُب 

مدينة بيت ٥بوية العمارة الفلسطينية ابلوقوؼ على خصائصها، كمل ٚبص  فيو  التفاصيل كدكف ٙبديد
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أك الفَبة الزمنية ٧بل الدراسة بكثّب ٕبث أك تفصيل، إ٭با جاءت ضمن السرد العمراين الطويل الذم ا٤بقدس 

 قران ُب ٕبث كاحد.  14يتجاكز 

اإلسبلمية الصناعية، القدس،  ، )مطبعة دار األيتاـلعارؼ العارؼ "اتريخ ايـر القدسيكتاب: " -

  ـ.(1947

كفيو يقدـ الكاتب كصفان اترٱبيان ٨بتصران للمسجد األقصى كقبة الصخرة منذ التأسيس حٌب النكبة 

ـ(، ٍب قاـ الكاتب بتقدًن كصف خارجي ككظيفي ٤بكوانت ا٢بـر من مآذف كأركقة كأبواب 1948)

 ـ. 1947مكوانتو ُب العاـ كمساطب، كما يقدـ الكاتب مشاىداتو ا٣باصة للحـر ك 

يفتقد الَبكيز على العمراف ُب ا٤بدينة إذ تعرض ٥با عرب مذكرات كصفية قصّبة، حٌب أصبح كالكتاب 

 أقرب إىل السجل التوثيقي منو إىل الدراسة.

)ٕبوث ، "، ٤بصطفى عبد هللا شيحةاملقدسات واملآ ر اإلسالمية واملسيحية يف القدس: "ٕبث -

 ـ(.1995أيسيسكو،  ، منشوراتحوؿ القدس كتراثها الثقاُبة الندكة العا٤بي

كىو عرض كصفي ٨بتصر لتاريخ ا٤بسجد األقصى كقبة الصخرة كبعض اآلاثر ا٤بسيحية، مل تغطى 

 الدراسة السياؽ التارٱبي للعمراف كإ٭با اكتفت اب٢بديث عن ىذه ا٤بعامل. 

)ٕبوث الندكة العا٤بية حوؿ القدس ٤بركاف أبو خلف،  املعام ايضارية يف مدينة القدس"،: "ٕبث  -

كىو كصف بسيط امتاز ابلعمومية  كاالختصار الشديد، دكف البحث ـ(، 1995أيسيسكو،  -

 ُب السياؽ التارٱبي كا٢بضارم أك ٙبليل للعمراف.

 اثنيا: الدراسات ابللغة اإلجنليزية .
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"Bait Al-Maqdis within a Historical and Archaeological Context until the 

End of the Uamyyad Period
, 
Taleb Al Smadi, (journal of humanities and 

social sciences, Vol: 24, 2001.) 

ا على عركبة مركزن ا٤بقاؿ يتناكؿ مدينة بيت ا٤بقدس ُب سياؽ اترٱبي كأثرم حٌب هناية العصر األموم، 

س ثبلثة من ا٤بباين األموية ُب القدس، ىي ا٤بسجد األقصى كقبة الصخرة عاـ ٍب يدر  5000ا٤بدينة منذ 

كالقصور الٍب ًب اكتشافها ُب القرف العشرين عرب بعثة ا١بامعة العربية، ٍب يتحدث عن عمليات التهويد الٍب 

 تتعرض ٥با ا٤بدينة عن طريق تغيّب ا٥بوية ا٤بعمارية أك طمسها. 

ا٤بصادر التارٱبية ُب عرض التطور ا٢بضارم كالوقوؼ عليو، لكنو مل يناقش كا٤بقاؿ متميز ابعتماده على 

التخطيط العمراين للمدينة كالعوامل الٍب أثرت بو، كمل يبحث ُب خصائ  عمراف تلك الفَبة، كاىتم بدراسة 

ن أف ع أثرية اترٱبية لثبلثة من ا٤بعامل األموية، كىي ال تف بتكوين صورة كاضحة عن تلك الفَبة، فضبلن 

البحث مل يشمل كل الفَبة اإلسبلمية األكىل )٧بل دراستنا(، إذ ترؾ فَبة ا٢بكم الراشدم على أٮبيتها ُب 

 .، كما أنو مل يتناكؿ التغّبات االجتماعية كالسياسية كأثرىافهم التطور التايل

- The Architectural Development of Al-Aqsa Mosque in Islamic 

Jerusalem in the Early Islamic Period Sacred Architecture in the 

Shape of 'The Holy'. By: Haithem Al-Ratrout. 

حػػػوؿ التطػػػور ا٤بعمػػػارم للمسػػػجد األقصػػػى ُب الفػػػَبة اإلسػػػبلمية الكتػػػاب ُب أصػػػلو رسػػػالة دكتػػػوراة، ك 

صػادر، ٍب ٙبػدث لدراسػة ا٤ب ا٤ببكرة، قاـ من خبل٥با الباحث بتقػدًن دراسػة عػن ا٤بسػجد األقصػى فػأفرد فصػبلن 

ُب فصػل اثف عػػن ا٤بسػػجد األقصػػى كبيػػت ا٤بقػػدس كمػػدخل ٤بوضػػوع الدراسػػة، كتنػػاكؿ ُب فصػػل اثلػػث مكانػػة 

ل ُب الدراسػػػة ا٥بندسػػػية ا٤بسػػػجد األقصػػػى ُب اإلسػػػبلـ كأتكيػػػد ا٤بسػػػلمْب علػػػى ذلػػػك، كُب اتيل الفصػػػوؿ فصَّػػػ

 ا٤بعمارية للمسجد األقصى بشكل علمي ىندسي. 
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علػػى كاحػػد مػػن أعظػػم اآلاثر اإلسػػبلمية مكانػػة ُب نفػػوس كدقتهػػا، كقػػد ركػػزت اهنػػا كالدراسػػة قويػػة ُب بني

سػػتكوف ٧بػػل إفػػادة للباحػػث ُب موضػػوعو لكنهػػا مل أهنػػا ال شػػك كىػػو ا٤بسػػجد األقصػػى كمرافقػػو، ك ا٤بسػػلمْب، 

اك٥با مػن تتناكؿ عمراف ا٤بدينة كمؤثراتو، بل اكتفت اب٢بديث عن كاحد من ا٤بعامل ُب ا٤بدينة، كعليػو فإننػا سػنتن

منظػػور أكسػػػع لتشػػػمل ا٤بدينػػة كنتػػػاج بشػػػرم كحضػػارم للكػػػل أكثػػػر منػػو أثػػػر معمػػػارم يػػتم دراسػػػتو مػػػن انحيػػػة 

 ىندسية فقط. 

- Mapping  Islamicjerusalem: A rediscovery of Geographical Boundaries, 

Khalid El-Awaisi, Dundee: Al-Maktoum Institute Academic Press, 2007. 

كتناقش ىذه الدراسة بيت ا٤بقدس كإقليم كامتداده ا١بغراُب عرب العصور اإلسبلمية، من خبلؿ إجراء  

دراسة ٙبليلية ٢بدكد ىذا اإلقليم، كتربز أٮبية الكتاب ُب أنو يفرؽ بْب بيت ا٤بقدس ا٤بدينة كاإلقليم، كيرصد 

نا ُب ٙبديد ا٤بدينة من ا٣بارج تطور التسمية خبلؿ العصور اإلسبلمية، كعليو تكوف الدراسة مفيدة ل

كتساعد ُب التفرقة بْب اإلقليم كا٤بدينة، لكنها ال تقدـ صورة عن التطور العمراين للمدينة من الداخل كىو 

 ما تستهدفو دراستنا.  

- Bayt Al-Maqdis: 'Abd al-Malik Jerusalim, Oxford Studies in Islamic art, 

Oxford university press, 1992. 

كىي ٦بموعة من األٕباث التارٱبية كا٤بعمارية الٍب تناكلت قضااي تفصيلية ُب اتريخ عمراف ا٤بدينة، مثل 

ا إلحدل ة استنادن قبة الصخر ناء لبالدكافع الٍب حدت بعبد ا٤بلك بن مركاف  أحد األٕباثمناقشة 

للحج إىل بيت ا٤بقدس  الناسكفيها أف الدافع كاف ٙبويل  ة،ت احملفوظة ُب ا٤بكتبة الربيطانيا٤بخطوطا

لسيطرة ابن الزبّب على مكة، كالبحث يقدـ كيتبُب كجهة نظر كاحدة دكف مقارنتها أبخرل كأف يبحث ُب 

نصوص أخرل إعماالن ٤ببدأم النقد الظاىرم كالباطِب. كىو األمر الذم سيتبعو الباحث ُب دراستو للبحث 

كانقش ٕبث آخر اتريخ بناء قبة  ى اختبلؼ الفَبات.ُب أسباب العمراف كفلسفتو كالعوامل ا٤بؤثرة عل

دة رؤكس األعملالصخرة ا٤بشرفة كمدل دقة التاريخ ا٤بنقوش داخل ا٤ببُب نفسو، بينما تطرؽ ٕبث اثلث 
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، كٕبث رابع عن البواابت، كىي ُب ٦بموعها تقدـ إسهامات )التيجاف( ا٤بوجودة داخل ا٤بسجد األقصى

  ستفيد منها الباحث ُب مواضعها ا٤بناسبة من دراستو. معتربة ُب موضوع دراستنا، سي

- Early Muslim architecture, Creswell, K.A.C., (Oxford: Clarendon press, 

1969)  

كىو  –أفرد فيو كاتبو  ُب العامل اإلسبلمي، كىو كتاب كبّب كمرجع موثق ُب العمارة اإلسبلمية ا٤ببكرة

فصوالن عن عمارة قبة الصخرة ابلتحديد كقدـ خرائط كقياسات دقيقة، كما تناكؿ  -عامل آاثر مستشرؽ

ا١بامع القبلي ابلدراسة كحاكؿ أف يعيد تصور ا١بامع القبلي ُب العصر األموم، كاحتول الكتاب على عدد 

لكتاب نفسو ٕبثان للمستشرؽ فاف ، كنشر ُب احوؿ أصوؿ بناء قبة الصخرةكا٤بقارانت من األراء ا٤بعمارية 

( حوؿ زخارؼ قبة الصخرة، كإف ظهر ُب الكتاب نزعة غّب Van Max Berchemماكس برشيم )

٦بردة متميز  ةعلمية ٛبثلت ُب ٘بريد العرب كا٤بسلمْب من اإلبداع ا٤بعمارم إال أف الكتاب من انحية معماري

 ا الكتاب.  هات كالقياسات كا٤بخططات الٍب قدمُب اببو، ٩با يتيح للباحث فرصة للبناء على ا٤بعلوم

ك٩با تقدـ من عرض للدراسات السابقة تبْب أهنا ُب ٦بملها مهمة للباحث ُب دراستو، كسيستفيد منها 

البحث أبقدار متفاكتة، لكن ال تزاؿ الدراسات ا٤بفردة قاصرة عن ٙبقيق أىداؼ كغاايت البحث لعدة 

 أسباب.  

التارٱبي كا٢بضارم أك مل تعتمد ا١بانب التارٱبي التحليلي. مثل دراسة بعضها مل يهتم ابلسياؽ  -

)كزيرم: التطور العمراين كالَباث ا٤بعمارم ٤بدينة القدس الشريف( ك)شيحة: ا٤بقدسات كا٤بآثر 

 اإلسبلمية كا٤بسيحية ُب القدس( ك )خلف: ا٤بعامل ا٢بضارية ُب مدينة القدس(. 

-٧Bait Alبل الدراسة بشكل يوُب ا٤بوضوع حقو، مثل دراسة )ابلفَبة الزمنية  بعضها مل يعًب -

Maqdis within a historical and archaelogical context)  
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جزء من الدراسات ركز على أثر معمارم ٧بدد، أك قضية جزئية مثل: )خصائ  العمارة كالزخرفة  -

 (  ?Elad:Why did Abd al-Mali build the Dome of the Rockاإلسبلمية(،  )

كما أف بعض الدراسات تعد قدٲبة نسبيان، ٕبيث مل تستفد من الكتب احملققة حديثان  -

 كاالكتشافات األثرية ا٤بستجدة. مثل: )العارؼ: اتريخ ا٢بـر القدسي(

ٗبا ٱبدـ الدراسات السابقة  لبلستفادة منكعليو، فإف الباحث سيسعى من خبلؿ ىذه الرسالة 

كاالستفادة من ا٤بصادر التارٱبية ككتب  ،الزمنية ٧بل الدراسة َبكيز على الفَبةأىداؼ البحث كأسئلتو، كال

 الرحلة كا٤براجع ا٢بديثة كا١بهود األثرية. 

 

 صعوابت البحث .

 كمنها:  كقد كاجهت الباحث بعض الصعوابت الٍب حاكؿ التغلب عليها، 

تطلب من الباحث بذؿ جهد إضاُب ُب التارٱبية ُب ا١بامعات ا٤باليزية، ٩با كا٤براجع قلة ا٤بصادر  -

إىل تلك ا٤بكتبات أك  استقصائها، كالعمل على توفّبىا من جامعات كمكتبات خارج ماليزاي، إما ابلسفر

 استجبلاها.

شح ا٤بعلومات العمرانية ُب ا٤بصادر ا٤بتاحة سواء ابلعربية أك األجنبية، ٩با حدا ابلباحث تتبع  -

نصوص الَباثية، كربطها ببعض للحصوؿ على الصورة األقرب للحقيقة اإلشارات الواردة ُب ٨بتلف ال

 كالواقع. 
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٤بعاينة ا٤بواقع كالعمارة، رغم أنو ٰبمل مدينة بيت ا٤بقدس عدـ قدرة الباحث على السفر إىل  -

ا١بنسية الفلسطينية، نظران ٤بنع سلطات االحتبلؿ اإلسرائيلي، فلجأ الباحث إىل االستعانة أبصدقاء من 

 اخل للتصوير كا٤بناقشة كالفح  ٩بن يعملوف داخل ا٤بسجد األقصى ك٩بن يسمح ٥بم ابلدخوؿ إليو. الد

 

 دراسة.ىيكل ال

سئلة بل٥با اإلجابة على أجاءت الدراسة ُب مقدمة كأربعة فصوؿ كخاٛبة، ٛبكن الباحث من خ

أحواؿ ا٤بدينة منذ النشأة،  -بشكل مركز–الدراسة كٙبقيق أىدافها بشكل متدرج، ففي أكؿ الفصوؿ انقش 

ككيف تكونت شخصيتها ا٤بعمارية كالتجارب التارٱبية الٍب مرت اها حٌب كصلت ٤برحلة عمراهنا السابق 

للفتح اإلسبلمي، كُب الفصل الثاين، تناكلت الدراسة الفتح اإلسبلمي للمدينة كما رافق ذلك من تغّبات 

ا٤بدينة ُب عصريها الراشدم كاألموم، كٕبث الفصل ُب  اجتماعية كما ٢بق الفتح من تغّبات سياسية على

كالعمراف ُب ا٤بدينة، كُب الفصل الثالث تطرقت الدراسة إىل التطور العمراين  أثر تلك ا٤بتغّبات على العمارة

كا٤بعمارم ُب ا٤بدينة بتناكؿ مراحل كمنشآت ىذا التطور بدراسة كل عنصر من ىذه العناصر دراسة اترٱبية 

كافية للوقوؼ عل فلسفة تطوره كبنائو ضمن السياقات التارٱبية، كُب ىذا الفصل ًب مناقشة  كمعمارية

ـ منهجية اسة كالتحليل ابستخدار الركاايت التارٱبية ا٤بتعلقة بعمراف ا٤بدينة كمسجدىا األقصى كتناك٥با ابلد

 تداخل ا٢بقوؿ ا٤بعرفية.

الٍب شكلت ىوية ا٤بدينة، ففي ية كالعمران دراسة ا٣بصائ  ا٤بعماريةأما رابع الفصوؿ، ففيو ًب 

صوؿ كا١بذكر لتلك العمارة، أما ُب خصائ  الزخارؼ كاأللشكل ك االعمارة ًب دراسة خصائ  ا٥بيكل ك 

٣بصائ  ا٤بدينة  بياف مدل ٙبقيق ا٤بدينةالعمراف فتم ٙبديد خصائ  العمراف ا٢بضرم للمدينة ككل ك 

 اإلسبلمية.
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كنتائج بشكل من حقائق  ت إليو الدراسةما توصلأىم يها الباحث ٍب كانت ا٣باٛبة الٍب أٝبل 

  مركز ك٧بدد. 
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 الاصل األوؿ
 ونإأهتا وتطورىا العمراين قبل الاتح اإلسالميبيت املقدس  موقع

 

 املبحث األوؿ: املوقع واملناخ

 املبحث الثاين: النإأة والتكوي 

 اإلسالمي املبحث الثالث: التطور العمراين قبل الاتح
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 :املبحث األوؿ

 املوقع واملناخ

 ف ا٤بدفعمراكوين ا١بغرافية كالطبوغرافية كا٤بناخية من العوامل ا٤بهمة كا٤بؤثرة ُب ت األكضاعتعد  

خبلؿ ىذا ك  بيت ا٤بقدس،تزداد أٮبية ىذه العوامل ُب حاالت ا٤بدف ذات ا٣بصوصية كمدينة كعمارهتا، ك 

لتساىم ُب تكوين ا٣بلفية ا٤بعرفية  بيت ا٤بقدس،سيتم الوقوؼ على ىذه األكضاع الثبلثة ٤بدينة  ا٤ببحث

   للفصوؿ البلحقة. 

 املوقع اجلغرايف.  -

 

ببلد الشاـ أك سورية ، ا١بزء الغريب من ان مربع ان ألف كيلومَب  27تشكل فلسطْب، البالغ مساحتها 

( 30ٍ 29بْب دائرٌب عرض ) ىي، ك كهنر األردف شرقان  ط غرابن بْب البحر األبيض ا٤بتوسكتنحصر ، الكربل

كتقع على مفَبؽ الطرؽ بْب اإلمرباطورايت ، ( شرقان 35ٍ 38( ك)34ٍ 15طي طوؿ )( كخ33ٍ 15ك)

 . ابك أكر القدٲبة الٍب لعبت دكران ىامان ُب اتريخ البشرية من التاريخ القدًن حٌب الثورة الصناعية ُب 

كتتشكل األرض الفلسطينية من ثبلث كحدات جغرافية رئيسية متمايزة، ٛبتد طوليان من الشماؿ 

 إىل ا١بنوب، كىي من الغرب إىل الشرؽ كالتايل: 

 السهل الساحلي الفلسطيِب، كىو امتداد للسهل الساحلي السورم. .1

٤بساحة ، كتشغل اكربللسلسلة جباؿ سوراي ال ان سلسلة مرتفعات الوسط، كتشكل امتداد .2

األكرب من الرقعة األرضية للببلد، كتشكلها ثبلث كتل جبلية أساسية ىي: جباؿ ا٣بليل، 

 كجباؿ انبلس. بيت ا٤بقدس،كجباؿ 
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ا٢بفرة الصدعية لؤلخدكد األردين، كتعرؼ ابسم ) الغور( أك كادم هنر األردف الذم يتوسط  .3

 ( 1.1 )انظر الشكل (1)تلك ا٢بفرة الصدعية.

كسط سلسلة مرتفعات كسط فلسطْب، على تقاطع خط طوؿ  تقعفمدينة بيت ا٤بقدس أما 

ُب خطوط  –( مشاالن، كتبعد 31ٍ 47( شرقي خط غرينتش، مع خط عرض )35ٍ 13)

كم عن   250كم عن البحر ا٤بيت، ك  22كم عن البحر األبيض ا٤بتوسط، ك  52 –مستقيمة 

 .(2)البحر األٞبر

 

                                                 

-21ص، )2003عماف، مركز دراسات الشرؽ األكسط، (، ُب: جغرافيا فلسطْب كاترٱبها، جغرافية فلسطني( صبلح الدين البحّبم، 1)
28. 
 .13، ص2، ؽ9(، ج1991دار ا٥بدل، ، ، )كفر قرعبالدان فلسطنيمصطفى مراد الدابغ،  (2)
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  على خريطة فلسطْب الطبيعية.بيت ا٤بقدس  موقع: 1.1شكل 

 .50(، صFajar Ulung ،2003، )كواال٤ببور، دراسات منه ية يف القضية الالسطينيةا٤بصدر: ٧بسن صاّب، 

، إذ ترتبط بطرؽ رئيسة ا١بهاتقد مكنها من االتصاؿ ٔبميع بيت ا٤بقدس  كبذلك نرل أف موقع

ٚبَبؽ ا٤برتفعات من أقصى الشماؿ إىل أقصى ا١بنوب، كبطرؽ عرضية تقطع ىذه الطرؽ الرئيسية لَببط 

. كىو األمر الذم ٣بصو جغراُب القرف الرابع ابن حوقل (1)ابلساحل الفلسطيِب األردفكادم 

                                                 

 .13، ص2، ؽ9، جبالدان فلسطني( الدابغ، 1)
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من كٌل  ليهاإموقع ا٤بدينة بقولو: "كىى مدينة مرتفعة على جباؿ، يصعد  كاصفان  ـ(942ىػ/331)ت:

 . (1)مكاف يقصدىا القاصد من فلسطْب"

 

 غرافية املدينة.ابو  -

التارٱبية )٧بل الدراسة( على عدد من التبلؿ يفصل بينها بعض األكدية، مدينة بيت ا٤بقدس تقـو 

، كىي على أخرل من ا١بباؿ كاألكدية، تشكل ُب ٦بموعها ا٢بصانة الطبيعية للمدينة ٦بموعةاها  كٰبيط

 النحو التايل: 

 التبلؿ داخل ا٤بدينة. -

عن سطح  مَبان  780– 720كىي ذات سفوح ٛبيل إىل الشرؽ كإىل الغرب، كيبلغ ارتفاعها بْب 

 عن سطح البحر ا٤بيت، كىي: مَبان  1150البحر األبيض ا٤بتوسط، ك

(، كىو السفح ا٤بطل على قرية سلواف من Ophelل الضهور: كتسميو ا٤بصادر الغربية )ت -

كينحدر ىذا  بيت ا٤بقدس،النواة األكىل ٤بدينة  أكرشامل، كعليو قامت سجد األقصىجهة ا٤ب

، (2)كادم ًقٍدركف كعْب أـ الدرج شرقان ـ(، كٰبده 615ـ( حٌب )720السفح من ارتفاع )

)ا٤بسجد  (، كمشاالن جبل الصخرةTyropoeon"الواد" أك ا١ببانة )كمن الغرب كادم 

                                                 

 .171(، ص1938، )بّبكت، دار صادر، صورة األرض، ( دمحم أبو القاسم ابن حوقل 1)
: عْب ُب قرية سلواف، تذكرىا ا٤بصادر بعدة أ٠باء مثل: عْب ستنا مرًن، عْب جيحوف، عْب ركجل. كسيأٌب ا٢بديث عنها  ني أـ الدرج( 2)

 ُب ا٤ببحث التايل. 
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فيحده التقاء كادم ا١ببانة مع كادم جهنم، كفيو عدد من ا٤بنشآت  جنوابن ، أما األقصى(

 .  (1)ؽ.ـ(1250 –ؽ.ـ  3200ا٤بائية كالعمرانية الٍب تعود لعهد ا٤بدينة ُب العصر الربكنزم )

تسميو كىي صخرة بيت ا٤بقدس كما ُب ا٤بصادر اإلسبلمية، بينما : (2)(ا٢بـر) األقصى جبل -

كتشكل ، ة الٍب يقـو عليها ا٤بسجد األقصى، كىي األكم(3)(Moriahا٤بصادر الغربية )

ـ(، ٰبدىا من 743الصخرة الٍب تغطيها قبة الصخرة ذركهتا، كترتفع عن سطح البحر )

(، كال يظهر ا٫بدار ىذا ا١ببل Tyropoeonكادم ا١ببانة ) كغرابن الشرؽ كادم قدركف، 

ا٤بسجد األقصى الختفائو ضمن التسوية البنائية )ا٤بصطبة الكبّبة( الٍب يقـو عليها  نظران 

 . (4)ا٤ببارؾ

ـ(، كتقـو عليها ُب الوقت ا٢بايل 765ترتفع عن سطح البحر ) :(Bezethaتل بيزيتا ) -

حطة، كىي إىل الشماؿ من جبل ا٢بـر  أحياء ابب العمود كابب الساىرة، كتنحدر حٌب ابب

 )األقصى(.

، (5)، كتقـو عليو اآلف حارة األرمنيقع ُب ا١بهة الغربية من ا٤بدينة(: Zionجبل ًصهيوف ) -

ـ(، يفصلو عن تلة الضهور كادم ا١ببَّانة، ٰبده من الشماؿ 765كيرتفع عن سطح البحر )

                                                 

، رسالة ماجستّب غّب منشورة، )القدس، جامعة  ر املائية يف القدس و مائرىا يف العصور اإلسالميةصاداملنشأت اهجت طهبوب،  (1)
 .14(، ص2000القدس، 

بيت ( خدمة لؤلىداؼ الصهيونية الرامية لتهويد ا٤بسجد األقصى ك Temple mount( تسميو ا٤براجع الصهيونية جبل ا٥بيكل )2)
 . ا٤بقدس

 ( انظر مثبلن:3)
 Joseph A. Meen, Geography of Palestine; historical and descriptive, (London: Sunday 

school union, 1856), p.105.) 
(4)Michigan, Baker Book House, I.W.J Hopkins, Jerusalem a study in urban geography (

1970), p.34.

 .3، ص1(، ج1999، 5، )القدس، مطبعة ا٤بعارؼ، طاملاصل يف اتريخ القدسالعارؼ، عارؼ ( 5)
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(، كمن ا لشرؽ كا١بنوب الشرقي قرية سلواف، كمن الغريب بركة السلطاف ككادم الراببة )ىنُّـو

 ا١بنوب كادم الراببة. 

ـ( فوؽ 780تل عكرة )أكرا(: تقع ُب ا١بهة الشمالية الغربية للمدينة، كىي على ارتفاع )  -

ما يعرؼ ٕبارة النصارل كالسوؽ ا١بديد، كتعترب ىذه  حاليان سطح البحر، كتشكل التل 

 . (1)ا٤بنطقة أعلى منطقة ُب ا٤بدينة ا٤بسورة

 

 اجلباؿ احمليطة ابملدينة.

(، يقع شرقي Mount of Olives: أك "جبل الطور" أك "طور زيتا" )جبل الزيتوف -

ـ(، كيفصل بينو كبْب البلدة 826ا٤بدينة ا٤بسورة، كيبلغ ارتفاعو عن سطح البحر حوايل )

عدد من الكنائس تعد من أىم ا٤بقدسات  تقـوالقدٲبة كادم جهنم )قدركف(، كعلى سفحو 

، كفيو دفن ٝباعة من شهداء (2)ا٤بسيحية كأقدمها مثل كنيسة ا٤بعصرة أك "جتسماين"

أٮبية أخرل تتمثل ُب كونو ٲبكن  بلىذا ا١با٤بسلمْب ُب الفتحْب العمرم كاأليويب. كيكتسب 

 ا٤بدينة. كرؤية الصاعد عليو من كشف

ألنو يشرؼ على ا٤بدينة، كيسميو  نظران ، ٠بي اهذا االسم جبل ا٤بشارؼ: أك جبل ا٤بشهد -

( الٍب skoposالكلمة اليواننية )نسبة إىل  (Mount of Scopusالغربيوف سكوبس )

من مشاؿ قرية دأ كيببيت ا٤بقدس،، يقع إىل الشماؿ الشرقي ابلنسبة ٤بدينة تعِب "ا٤براقب"

 شعفاط كيتصل ٔببل الزيتوف. 

                                                 

 .14، صائيةامل صادرامل( طهبوب، 1)
 .85(، ص1981الرايض،  دار عكاظ، ، )التطور العمراين ملدينة القدس دراسة يف جغرافية املدفعبد العليم عبد الرٞبن خضر،  (2)
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 Hill of evilجبل )أيب طور( )أيب ثور(، كيسميو الغربيوف تل ا٤بؤامرة )جبل ا٤بكربًٌ : أك  -

counsel)(1)  كمنو دخل عمر بن ا٣بطاب إىل ا٤بدينة يـو  بيت ا٤بقدس،يقع ُب جنوب

 . (2)ـ( عن سطح البحر795فتحها، كتعلو قمتو )

 

 األوديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة. -

كا٘باىات اال٫بدار الٍب أخذهتا ا٤بدينة بيت ا٤بقدس، ساىم التكوين الطبوغراُب ا١بيولوجي ألرضية 

خاصة اب٘باه الشرؽ، ُب تشكيل العديد من األكدية ا٤بهمة، كمن أىم ىذه األكدية سواء كانت 

 :ىيداخلية أك ٧بيطة اها، 

، كمن (3) ل )كادم مرًن(، كتسميو النصار  (Kidronكادم جهنم: كا٠بو القدًن )قدركف( ) -

 مَب إىل الشماؿ الغريب من 2500أ٠بائو كادم النار، ككادم سلواف، يبتدمء على بعد ٫بو 

الشرقي، إىل أف يصل إىل  با١بنو ابلقرب من منطقة الشيخ جراح كيسّب إىل بيت ا٤بقدس 

زاكية سور ا٤بدينة الشمالية الشرقية، ٍب ينحدر بْب جبل الزيتوف كا٤بدينة كيستمر ُب ا٫بداره 

ابسم كادم  ـ(،951ىػ/ 340)ت: ٫بو حٌب ينتهي ُب البحر ا٤بيت. ذكره ابن الفقيو 

عمر بن  كعليو ينصب الصراط، كفيو مصٌلى"منو رفع عيسى )عليو السبلـ(، : جهنم، كأنو

الذم زار فلسطْب ، كقد كصفو الرحالة الفارسي انصر خسرك (4)"ا٣بطٌاب، كفيو قبور األنبياء

ًثّبىة على نسق أبنية أبنو " ـ(1046ىػ/438ُب ) ٍندىؽ كىبًو أبنية كى كىاد عىًظيم اال٬بفاض كىأىنَّوي خى

                                                 

(1)Hopkins, Jerusalem , p.36.  
 . 44(، ص1994، 1)دمشق، دار القلم، ط بيت املقدس واملس د األقصى دراسة اترخيية مو قة،( دمحم دمحم حسن شراب، 2)
 .3، ص1، جاملاصلالعارؼ،  (3)
 .151،152(، ص1996، 1، )بّبكت، عامل الكتب، ط، البلدافأٞبد بن دمحم بن إسحاؽ ا٥بمداين ابن الفقيو (4)
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ا اللقب عىلىٍيًو فىقيل أىف عمر رىضً "األقدمْب" كسأؿ  ـ عىمَّن أطلق ىىذى ي هللا عىنوي أنزؿ جىٍيشو أىايَّ

ا كىادم جىهىنَّم ا فػىلىمَّا رأل اٍلوىادم قىاؿى ىىذى فىتو ُب سهل الساىرة ىىذى  (1)".ًخبلى

(، ٰبد ا٤بدينة من جانبها الغريب، ينحدر من Hinnomالقدًن ًىنُّـو ) كادم الراببة : كا٠بو -

تل أبو ثور، كيلتقي  بوادم ، كيفصل جبل صهيوف عن اب١بنوب كالغرب ماران ابب ا٣بليل 

. كال تشّب ا٤بصادر إىل كجود عيوف ماء (2)جهنم جنويب جبل الضهور )أكفل( عند بئر أيوب

 . (3)اهذا الوادم

ـ( ابسم 100( )ت:Josephus، كقد ذكره ا٤بؤرخ يوسيفيوس ) كادم ا١ببانة: أك "الواد" -

الشرقية بيت ا٤بقدس  ؿ( كمعناه )صانعو ا١بنب( كىو يفصل تبلTyropoeonالتّببيوف )

كبزيتا( كالضهور عن الغربية )صهيوف كأكرا(، كقد كاف مستواه منخفضان  سجد األقصى)ا٤ب

عما ىو عليو اآلف، لكن إلقاء ٨بلفات البناء فيو منذ زمن جعلو يرتفع عن مستواه الطبيعي، 

 . (4)كيقـو عليو ىذه اآلايـ الطريق ا٤بعركفة ابسم طريق الواد

                                                 

 .52(، ص1983، 3ط ، ٙبقيق: ٰبٓب ا٣بشاب، )بّبكت، دار الكتاب ا١بديد،سار انمة( انصر خسرك، 1)
 .13، ص2ؽ ،9( الدابغ، ببلدان فلسطْب، ج2)
 .14ر ا٤بائية، صصاد( طهبوب، ا٤ب3)
(4 ) , pp.40,41.Hopkins, , Jerusalem 
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-  

 طبوغرافية ا٤بدينة ك٧بيطها: ا١بباؿ كالتبلؿ كاألكدية. : 2. 1شكل 

 .Hopkins,  Jerusalem, p.36ا٤بصدر: 

 

 اخ ػػػػاملن -
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ا٤بناخ أحد العوامل ا٤بؤثرة ُب ا٘باه العمارة كالعمراف، فالكثّب من العناصر ا٤بعمارية كاال٘باىات  عدي

رتبط اب٤بطر كأحد العوامل ت كنظاـ التسقيف كمادة البناء،العمرانية ترتبط ابألحواؿ ا٤بناخية، فشكل السقف 

 ىا من العناصر ا٤بناخية ا٤بؤثرة. كيرتبط موقع الشابيك كعددىا اب٢برارة كحركة الرايح كغّب  ،ا٤بؤثرة

ت األمطار السنوية من النوع ا٤بتوسطي ا١ببلي، إذ ترتفع معدالمدينة بيت ا٤بقدس يصنف مناخ 

 قدس، كبسبب ارتفاعها عما ٯباكرىا من الوحدات األرضية.بيت ا٤بدينة مكالرطوبة ُب 

األعايل، ( درجة ُب 17ة ما بْب )تَباكح ا٤بعدالت السنوية لدرجة ا٢برار مدينة بيت ا٤بقدس كُب    

( درجة مئوية ُب النهاايت الغربية للجباؿ، كيصل 20، 19الشرقية، كبْب ) سفوح( درجة مئوية ُب ال21ك)

( 30) ( درجة مئوية ُب األعايل، كترتفع إىل24متوسط أشد الشهور حرارة )ُب يوليو كأغسطس( إىل )

 ( درجة ُب السفوح الغربية. 27-26درجة ُب السفوح الشرقية، ك)

-12( درجات ُب األعايل، ك)9-8 )حٌبكدة )يناير( تنخفض درجة ا٢بارة أما أشد الشهور بر 

( درجة ُب السفوح الشرقية كالغربية كقد تنخفض درجات ا٢برارة ُب الشتاء إىل مادكف الصفر، كلذلك 13

 .(1)يل ا١بباؿتتساقط الثلوج ُب أعا

لى معدؿ شهرم للمطر ُب ع( ملم ، كيسقط أ551يبلغ ا٤بعدؿ السنوم للمطر ُب مدينة القدس )

( ملم. كيَباكح معدؿ ا٤بطر السنوم على سفوح 2,7): ( ملم، كأقل معدؿ شهرم ُب مايو153) :يناير

بيت  ُب بريةملم  350ك 200ملم، كيهبط إىل معدؿ يَباكح بْب  500 -450ا٢بضيض الغربية بْب 

ملم ُب أشهر الصيف،  1600على أعايل السفوح ا٤بطلة على الغور، كترتفع معدالت التبخر إىل ا٤بقدس 

ملم ُب الشتاء، كبذا، تكوف ا٤بوازنة ا٤بائية إٯبابية ُب الشتاء ٩با يساعد على تكوين ا١برايف  550كهتبط إىل 

                                                 

، د. ت(، ص قصة مدينة القدس( ٰبٓب الفرحاف ، 1)  . 42-41، )د. ـ، ا٤بنظمة العربية للَببية كالثقافة كالعلـو
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ال يستمر طواؿ العاـ نتيجة ارتفاع نفاذية  السطحي فا١برايالسطحي كالفيضاانت ُب األكدية ، كلكن 

 .(1)الصخور الكلسية كتسرب ا٤بياه ا٤بغذية للخزاانت ا١بوفية، الٍب تنبثق منها الينابيع

                                                 

 . 43الفرحاف، قصة مدينة القدس، ص  (1)
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 :املبحث الثاين

 قدسبيت املنإأة مدينة  

تشكل ا٤بعرفة التارٱبية لنشأة ا٤بدف كاحدة من العوامل ا٤بهمة ُب فهم السياؽ التارٱبي ٤با يطرأ 

أٮبية إضافية بيت ا٤بقدس  عليها من تطور عمراين خبلؿ مسّبهتا، كتكتسب ا٤بعرفة التارٱبية كاألثرية لنشأة

 ٤با ٙبتلو ا٤بدينة من مكانة ركحية كقدسية ُب الفكر كا٤بمارسة لدل اليهود كالنصارل كا٤بسلمْب.

م، كتكوهنا قبل ظهور كُب ىذا ا٤ببحث، ٰباكؿ الباحث الوقوؼ على نشأة ا٤بدينة اب٤بفهـو ا٢بضر 

، مستندان إىل الدراسات التارٱبية (1)الدايانت الٍب تقدسها؛ اليهودية كا٤بسيحية كاإلسبلـ احملمدم

 كالكشوفات األثرية. 

كىم قبائل -خ فلسطْب القدًن، أف الكنعانيْب ا٤بهتمة بتاري تشّب الدراسات التارٱبية كاألثرية   

 حل اها ذمإثر ا١بفاؼ المنذ األلف الرابعة قبل ا٤بيبلد، كذلك على من جزيرة العرب  قد ىاجركا -عربية

قد استقركا ُب األراضي الٍب تشكلها ك  ٕبثان عن أماكن أخرل لئلقامة تتوافر فيها ا٤بياه كاألراضي ا٣بصبة،

 (2)ىا ا٠بهم فكانت تعرؼ بػ"أرض كنعاف".فلسطْب ىذه األايـ، كقد أعطو 

                                                 

دمحم النيب ( استخدـ الباحث ىنا كصف احملمدم لئلسبلـ للداللة على الزمن فقط، إذ يفهم من ٦بموع اآلايت أف اإلسبلـ سابق لبعثة 1)
َما َكاَف )ص(، كاألنبياء السابقوف جاءكا بنفس دين اإلسبلـ الذم اندل بو دمحم )ص(، كما االختبلؼ إال ُب الشرائع، كمن تلك اآلايت: )

ْ  َأْجٍر ِإْف )  (، كُب خطاب نوح لقومو67(  )آؿ عمراف:ُم يَػُهوِدايِّ َواَل َنْصَرانِيِّا َوَلِك  َكاَف َ ِنيًاا مُّْسِلًماِإبْػَراِىي ُتْم َفَما َسأَْلُتُكم مِّ فَِإف تَػَولَّيػْ
َوقَاَؿ ُموَسى اَي قَػْوـِ ِإف ُكنُتْم آَمنُتم  إسرائيل) ُب خطابو لبِب(، كعن موسى 72( )يونس:َأْجِرَي ِإالَّ َ َلى اّللِّ َوُأِمْرُت َأْف َأُكوَف ِمَ  اْلُمْسِلِمني

فَػَلمَّا َأَ  َّ ِ يَسى ) :على إسبلمهم، فقاؿ عيسى (، كأخرب تعاىل أف ا٢بواريْب أشهدكا84( )يونس: اِبّللِّ فَػَعَلْيِو تَػوَكَُّلوْا ِإف ُكنُتم مُّْسِلِمنيَ 
ُهُم اْلُكْاَر قَاَؿ َمْ  َأنَصا  (.52( )آؿ عمراف: ِري ِإىَل اّللِّ قَاَؿ اْيََوارِيُّوَف ََنُْ  َأنَصاُر اّللِّ آَمنَّا اِبّللِّ َواْشَهْد ِبَِانَّ ُمْسِلُموفَ ِمنػْ

؛ دمحم 87(، ص 1958، ترٝبة: حداد، جورج؛ رافق، عبد الكرًن، )بّبكت، دار الثقافة، اتريخ سورية ولبناف وفلسطني( فيليب حٍب، 2)
العرب واليهود يف التاريخ ؛ أٞبد سوسة، 41-39(، ص2003، 1، )عماف، دار حنْب، طاتريخ مدينة القدسنة، كآخركف، حسْب ٧باس

، 1العارؼ، ا٤بفصل، ج ؿ؛ :( ص1973، 2، )دمشق، العريب لئلعبلف كالطباعة كالنشر، ط قائق اترخيية تظهرىا املكتإاات األ رية

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



31 

 

ثركات، ككاف سكاهنا يصدركف النبيذ كالزيت كعسل النحل كالقار كقد كانت ببلد كنعاف مليئة ابل

كا٢ببوب، كما كانت ٥با أٮبيتها االسَباتيجية ألهنا كانت ا٤بعرب الذم يربط آسيا إبفريقيا، كىي ا١بسر الذم 

 يربط بْب حضارات مصر كسوراي كفينيقيا كببلد ما بْب النهرين.

من ا٤بدف الكنعانية ُب مناطق متعددة  م، أف ينشئوا عددان كاستطاع الكنعانيوف بعد فَبة من استقرارى

 2000- 3200) بكرمن فلسطْب، كذلك ُب الفَبة الٍب اصطلح عليها علماء اآلاثر ابلعصر الربكنزم ا٤ب

من التخطيط ا٤بسبق، حٌب  ؽ.ـ(، كأصبح أتسيس ا٤بدف كمرافقها الدفاعية كالعامة كالسكنية يستوجب شيئان 

٥با حاكمها ا٣باص كتسيطر على ما حو٥با من  ،يسة ٛبثل كحدات سياسية مستقلةأصبحت ا٤بدف الرئ

، كقد كانت ٧بصنة أبسوار ذات شرفات كأبراج (City-statesأشبو بدكيبلت ا٤بدف ) مناطق ريفية

للدفاع، ٲبكن لسكاف الريف احمليط اها اللجوء إليها كقت ا٣بطر، أما كقت السلم فكانت سوقان كمركزان 

كمل يستطيعوا التوحد ُب عن السواحل،  فضبلن اسَباتيجية  ىضاابن . كاحتل عدد من ىذه ا٤بدف (1)ان اجتماعي

  ككونية كاحدة. ةبّب ك، ك٥بم آ٥بة  احدةك دكلة كاحدة رغم أهنم كانوا يتكلموف لغة 

تل ا٤بتسلم كتل تعنك كبيساف كالعفولة ُب مرج ابن عامر، ما ظهر ُب مواقع  (2)دفكمن أىم ىذه ا٤ب

كتل الفارعة ابلقرب من انبلس، كتل أبو شوشة ُب ا١بنوب، كخربة الكرؾ، كأرٰبا، كُب كسط فلسطْب  

 .(3)بيت ا٤بقدسكانت النواة األكىل ٤بدينة 

 
                                                                                                                                               

(، 1981، 3، )بّبكت، دار النفائس، طالقدًن من  أوؿ غزو يهودي  ٌب آخر غزو صلييباتريخ فلسطني ؛ ظفر اإلسبلـ خاف، 3ص
 . 15ص

 . 88، صاتريخ( فيليب حٍب، 1)

، كللوقوؼ على قائمة ا٤بواقع ُب العصر الربكنزم، انظر: شوقي شعث: فلسطْب أرض ا٢بضارات، موقعان  135( قدرت ا٤بواقع ٕبوايل 2)
 .20-19( ص2000، 1توزيع كخدمات الطباعة، ط)دمشق، دار األكائل للنشر كال

؛ معاكية إبراىيم كزيداف كفاُب: العصر ا٢بجرم القدًن 23(، ص2001)عماف، دار الشركؽ،  املعتقدات الكنعانية( خزعل ا٤باجدم، 3)
اثر الفلسطينية، )دمشق، األكائل للنشر حٌب هناية العصر الربكنزم القدًن، ُب: دراسات ُب اتريخ كآاثر فلسطْب، كقائع الندكة العا٤بية األكىل لآل

 .14-13؛ شعث، فلسطْب أرض ا٢بضارات، ص83، ص4( مج 2001كالتوزيع، 
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 ؽ.ـ( 2000-3200العصر الربونزي املبكر )  -

( الٍب 21كأٮبها الطبقة )بيت ا٤بقدس، كمن خبلؿ الدراسة األثرية عرب الطبقات ا٢بفرية ٤بدينة 

( 20من اآلابر، كذلك أظهرت الطبقة ) عدد ظهرتؽ.ـ(  4000تعود إىل العصر ا٢بجرم النحاسي )

مدينة . كقد أسس الكنعانيوف العرب نواة (1)بنيت مع بداية العصر الربكنزم ا٤ببكربيت ا٤بقدس  أف

ا٤بطلة على قرية سلواف إىل ا١بنوب الشرقي من موقع  - Ophel)  على تل الضهور )أكفل (2)القدس

، كقد ًب اختيار ىذا ا٤بوقع ألسباب تتعلق اب٢بماية الطبيعية للمدينة حاليان ا٤بسورة مدينة بيت ا٤بقدس 

ركف( من ا١بهة الشرقية جهنم )قد : كادمفا٤بدينة تقع على منطقة مرتفعة كٰبيط اها كادايف، ٮباالناشئة، 

فكانت ٗبثابة خطوط دفاعية طبيعية عن ا٤بدينة، ، انة )تريبيوف( من ا١بهة الغربيةكادم ا١بب، ك كا١بنوبية

األكدية عميقة كما أف كجود مصدر للمياه ٛبثل ُب  عْب جيحوف الواقعة شرقي التل كاف تلك خصوصان أف 

 .(3)عامبلن أساسيان ُب اختيار ا٤بوقع

- 3200)ككاف أتسيس ا٤بدينة، حسب ما تفيد البينات األثرية، ُب العصر الربكنزم القدًن 

، إذ جاء أقدـ اسم كصلنا للمدينة ُب األلواح الطينية الٍب ًب اكتشافها ُب موقع تل ا٤برديخ ؽ.ـ( 2000

ضارة ًإبػػػبل ُب سياؽ التبادالت التجارية بْب ح (4)ؽ.ـ( 2250 – 2400ا٤بقاـ على حضارة ًإبػػبل )

  (1)كالقدس القدٲبة ابسم "يورك شاليم" مكتوبة ابللغة العربية القدٲبة.

                                                 

 .21(، ص2010، 1، )عماف، كنوز ا٤بعرفة، طاتريخ القدس  رب العصور( إسحاؽ رابح، 1)
الدراسات ا٢بديثة ترل أف القدس اليبوسية قد  ( اعتاد عدد من ا٤بؤرخْب على تسمية القدس األكىل "يبوس" أك "القدس اليبوسية"، لكن2)

مها ظهرت ُب العصر الربكنزم ا٤بتأخر، كأف القدس ُب العصر الربكنزم األكسط أنشأىا عمـو الكنعانيْب، كليس طبقتهم األرستقراطية الٍب تتزع
اتريخ القدس القدًن من  األكسط. خزعل ا٤باجدم،  قبيلة يبوس الكنعانية، فقد توىل ىؤالء إعادة بنائها بعد دمارىا ُب هناية العصر الربكنزم

 .72(، ص2005، )بّبكت، ا٤بؤسسة العربية للدراسات كالنشر،  صور ما قبل التاريخ  ٌب اال تالؿ الروماين
 . 17(، ص2007) القاىرة، ا٥بيئة العامة لقصور الثقافة،  القدس العتيقة مدينة التاريخ واملقدسات،( عرفة عبده علي، 3)

ُب منتصف األلف الثالث قبل ا٤بيبلد،  سورية مدينة أثرية قدٲبة كانت حاضرة ٩بلكة عريقة كقوية ازدىرت ُب مشايل (Ebla): إبال (4)
جنوابن، ككادم الفرات شرقان كساحل ا٤بتوسط غرابن، كأقامت  سيناء مشاالن كشبو جزيرة األانضوؿ الواقعة بْب ىضبةفبسطت نفوذىا على ا٤بناطق 

قرب بلدة سراقب  تل مرديخ اضها ُب موقعكببلد الرافدين، كقد عثر على أنق مصر عبلقات ٘بارية كدبلوماسية كثيقة مع دكؿ ا٤بنطقة مثل
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اسم عمورم كنعاين  كيفيد علماء اللغة كأصو٥با أف اسم )أكركشاليم( أك )أكركسامل( أك )يوركشاليم( 

حسب "أرجح اآلراء من الناحية العلمية تعِب ، كالعموريوف فرع من الكنعانيْب العرب، كىي  (2))عريب قدًن(

"الذم كاف إلو  ،(3)، الذم ىو معبود كثِب للسكاف" شامل"]سامل/[ أهنا مركبة من "أكر" ٗبعُب مدينة، كمن 

 .(4)ا٤بدينة ا٢بامي كالرئيس ٥با"

الغموض ؽ.ـ( حالة من  2000-2200) بكراألخّبة من العصر الربكنزم ا٤ب رحلةكشهدت ا٤ب

كالزعزعة  ضطرابالابكقد اتسمت تلك ا٢بقبة ٝبيع مناطق أرض كنعاف تقريبان،  مناختفاء ا٤بدف ٛبثلت ُب 

ُب شٌب بقاع الشرؽ األدىن. كالشاىد الرئيس على ىذه ا٤برحلة مستمد من كثرة ا٤بدافن الٍب كجدت أبعداد  

ات أك القرل الزراعية الصغّبة ما تكوف أشبو اب٤بعسكر  غالبان كقلة ا٤بواقع السكنية الٍب إف كجدت فإهنا  ةبّب ك

  .(5)كالبسيطة

إىل  -كمنها أكرشليم–كقد ا٘بو الباحثوف ُب تفسّب ىذه الظاىرة الٍب حلت اب٤بدف الكنعانية 

 ا٘باىْب:

رتفاع درجات ا٢برارة كقلة األمطار كابلتايل اا٤بناخ بشكل قاسي، تبعو ا١بفاؼ ك  تغّب األكؿ: 

كتزايد ُب النشاط الرعوم على حساب النشاط ، مناسيب ا٤بياه، ٩با سبب تناق  ُب عدد السكاف فاضا٬ب

 عن الدالئل األثرية الٍب أفادت ٕبركة انتقاؿ كاسعة من فلسطْب. فضبلن الزراعي، 
                                                                                                                                               

، دمشق، )1ىيئة ا٤بوسوعة العربية، إببل )تل مرديخ(، ا٤بوسوعة العربية، مج  حلب كم جنوب غرب  ٧55بافظة إدلب على مسافة ٫بو 
 .104(،  ص1998ا٤بوسوعة العربية، 

؛ خضر، 82(، ص 2009، )دمشق، ا٥بيئة العامة السورية للكتاب، اتريخ فلسطني القدًن م  خالؿ  لم اآلاثر( عفيف اهنسي، 1)
 .26-25ص ،تطور العمراينال
(2)K. J. Asali, Jerusalem in history: notes on the origins of the city and its tradition of 

tolerance, Arab Studies Quarterly, Vol. 16, No. 4 (Fall 1994), p. 38. 

، 17ع ، )٦بلة التاريخ العريب، ٝبعية ا٤بؤرخْب ا٤بغاربة،العربيةالقدس أمساؤىا بني ايقائق التارخيية وحتديد اهلوية (أٞبد ٧بمود صابوف، 3)
2001 )http://www.attarikh-alarabi.ma/Html/adad17partie5.htm 

 .72، صاتريخ القدس القدًن ا٤باجدم،  (4)
 .44، ص)األكسطعماف، مركز دراسات الشرؽ (: جغرافية فلسطْب كاترٱبها ُب، اتريخ فلسطني القدًنزيداف كفاُب،  (5)
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 على يد قبائل بدكية ذات ارتباط ابلعموريْب )األموريْب(. الغزك األجنيبالثاين: 

نقيب كزايدة الدراسات ا٢بضارية كاألحفورية للمنطقة إىل تعزيز اال٘باه كأدت جهود البحث كالت

 . (1)األكؿ ُب التفسّب القائل بتغّب العوامل ا٤بناخية

أف عمراف بيت ا٤بقدس، ( من منطقة 20كقد أظهرت حفرايت جرت ُب الطبقة ا١بيولوجية )

 ا٤بدينة خبلؿ ىذه ا٤برحلة ٛبيز ابلتايل:

 الدائرم ُب شكل البيوت.التخطيط ا٤بعمارم  .1

 إدخاؿ الشكل ا٤بربع ُب البيوت كحفر اآلابر فيها. .2

 االعتماد على األعمدة الكبّبة كسط البيوت. .3

 الشكل الدائرم لؤلسوار.  .4

الٍب دلت  يةكُب تنقيبات الحقة، عثر على قواعد األعمدة الٍب ٞبلت السقوؼ، إضافة إىل ا٤بواد الفخار 

 . (2)على حضارة تلك ا٢بقبة

 ؽ.ـ( 1550-2000لعصر الربونزي الوسيط )ا -

رغم االنقطاع العمراين أك ا٣براب الكبّب الذم حل ٗبدف أرض كنعاف، إال أف الكنعانيْب استمركا 

ُب العمل على إعادة إحياء مدهنم الٍب تكفل ٥بم بيئة يسودىا النظاـ كالتخطيط كاألمن، كىو األمر الذم 

 .كأحد النظم السياسية كالعمرانية  "دكيبلت ا٤بدف"حيث عادت ، ٙبقق ُب مطلع العصر الربكنزم الوسيط

                                                 

(، 1995توزيع، ال، ترٝبة: صاّب علي سوداح، )بّبكت، بيساف للنشر ك التاريخ القدًن للإعيل اإلسرائيلي( توماس ؿ. طومسوف، 1)
 .130-128ص
 .65، صاتريخ القدس القدًنا٤باجدم،  (2)
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كٙبديدان ُب القرف التاسع عشر قبل ا٤بيبلد، عاش  -حسب دراسات األاثريْب-كُب ىذا العصر،  

حامبلن عقيدة التوحيد، كىو ما بيت ا٤بقدس، النيب إبراىيم عليو السبلـ، كقد ثبتت ىجرتو من العراؽ إىل 

، بقدكمو على ملك القدس "ملكي صادؽ"، كتعزيز قدسية (1)البابلية كركاايت التوراةتؤيده ا٤بدكانت 

ا٤بدينة، كال بد أف إبراىيم عليو السبلـ قد تعبد هللا ُب ا٤بسجد األقصى الذم أفادت نصوص حديثية أنو 

! أم مسجد قلت: اي رسوؿ هللا، ففي حديث يركيو أبو ذر، أنو قاؿ "أبربعْب عامان بِب بعد بناء الكعبة 

قلت: كم بينهما؟ قاؿ:  ،قلت: ٍب أم؟ قاؿ: ا٤بسجد األقصى ا٤بسجد ا٢براـ ؿ:كضع ُب األرض أكؿ؟ قا

فا٢بديث يبْب أف بناء ا٤بسجد األقصى كاف معاصران لبناء الكعبة، كقد رجحت بعض األراء "، أربعوف سنة

 .(2)الدينية أهنا بنيت زمن آدـ عليو السبلـ

كمدينة، فقد عمَّر اليبوسيوف، بيت ا٤بقدس   كخبلؿ ىذا العصر ٲبكن بوضوح الوقوؼ على حالة  

الثانية قبل ا٤بيبلد كسكنوىا، كٲبكن االستدالؿ على ذلك كىم فرع من الكنعانيْب العرب، ا٤بدينة ُب األلف 

أكركسامل ُب الواثئق ا٤بصرية  Urusalim( كقيرئت Awsammابسم أكشاـ )بيت ا٤بقدس  بظهور

تنسب إىل فَبة األسرة الثانية عشرة، كٙبديدان إىل فَبة حكم الٍب  (3)القدٲبة ا٤بعركفة ابسم "نصوص اللعنة"

 .(4) ؽ.ـ( 1879-1842)  (Sisostris IIIسيزكسَبيس الثالث )

                                                 

 .70-68(، ص2009دار العلم للمبليْب، ، )بّبكت، املدخل إىل دراسة املس د األقصى املبارؾينظر بتوسع: عبد هللا معركؼ،  (1)
، )دمشق، الكايف يف اتريخ القدس دراسة  وؿ اتريخ القدس من   صور ما قبل التاريخ  ٌب العصر اياضررجا عبد ا٢بميد عرايب،  (2)

 .153-150ـ(، ص2009، 1دار األكائل، ط
كتبت اب٣بط ا٥بّباطيقي على أكاف من الفخار كٛباثيل ؛ ك   Execration Texts : عرفت بْب علماء ا٤بصرايت ابسمنصوص اللعنة (3)

ٔبوار ا٤بيت، كىي عبارة عن قوائم أب٠باء أشخاص، كأشياء أخرل كاف ينظر   من الطْب ألسرل موثوقْب، ككانت تكسر ىذه األشياء كتدفن
  .إليها على أهنا رٗبا تضر ا٤بتوٌَب كمليكو

.A, Infobase Publishing, 2010), p.58Remler, Pat, Egyptian Mythology, A to Z, (US  
(، 1992، ُب: القدس ُب التاريخ، )عماف، ا١بامعة األردنية، ؽ.ـ 1000-3000القدس يف العصر الربونزي ( ىػ. م. فرانكْب، 4)
. 29ص
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أما عن عمراف ا٤بدينة آنذاؾ، فمن الناحية األثرية، اكتشفت عا٤بة اآلاثر الربيطانية كاثلْب كينيوف 

(Kathleen Kenyon)  ٲبتد ٕبذاء السفح الشرقي حوايل ا٤بَبينـ، جداران يبلغ ٠بكو 1961عاـ ،

لتل الضهور كلو بوابة كبّبة ابلقرب من عْب جيحوف، كاستنتجت أف ذلك سور ا٤بدينة ُب العصر الربكنزم 

 ان ٨بتفيالوسيط، كالبد أف تكوف لو بقية تلتف حوؿ الطرؼ ا١بنويب للتل كتستمر ٕبذاء السفح الغريب، 

البلدة ُب مرحلة الحقة، كما اكتشفت كينيوف أكاف  اب٘باه الشماؿ ٙبت أحد األسوار الٍب بنيت حوؿ

ؽ.ـ. ككانت أضعف ا٤بناطق ُب  1800فخارية بْب ا١بدار كا١برؼ الصخرم يرجع اترٱبها إىل ٫بو عاـ 

ما كاف قائمان ُب  حصنان ، كمن احملتمل أف كقد بنيت فيها قلعة ُب كقت الحق ا٤بدينة ىي ا٤بنطقة الشمالية،

دينة إابف القرف الثامن عشر قبل ا٤بيبلد، ككانت األسوار منخفضة على السفح ا١بانب الشمايل من ا٤ب

، كرٗبا كاف السبب ضركرة إعداد مدخل للنفق ا٤بمتد من عْب جيحوف، مصدر ا٤بياه األكثر (1)الشرقي للتل

 أٮبية ابلنسبة للمدينة.  

رين كقد كشفت ا٢بفرايت الٍب أجراىا ا٤بهندس الربيطاين الكابًب تشارلز كا

(CharlesWarren)  ـ، عن كجود نظاـ مائي دقيق لتزكيد ا٤بدينة اب٤باء، كىو عبارة عن 1867عاـ

نفق مائي طويل قد حفره الكنعانيوف ُب الصخر يوصل إىل عْب مياه سلواف الٍب تسمى العذراء أك ستنا 

د عرؼ ىذا كق Ophel(2))ُب أسفل تل الضهور ) (Gihon)مرًن كتسميها ا٤بصادر القدٲبة جيحوف 

                                                 

(1)Kenyon, Kathleen M., Jerusalem, Excavating 3000 Years of History, (Thames and 
Hudson, 1967), p.22. ،ترٝبة: فاطمة نصر، دمحم عناين، )القاىرة، سطور، القدس مدينة وا دة  قائد  ال ة، ؛ كارين أرمسَبكنج

 .26-25(، ص1998

 Charles Warren, Underground Jerusalem: An Account of Some of the Principal( انظر: 2)
Difficulties Encountered in Its Exploration and the Results Obtained. With a Narrative of 
an Expedition Through the Jordan Valley and a Visit to the Samaritans, (London, Richard 

Bentley and Son, 1876), p.p. 321-332.  
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، كتسميو ا٤براجع (1)(Warren’s shaft)فتسميو ا٤براجع األجنبية البلحقة   النظاـ ابسم مكتشفو،

، كقد كاف مثل ىذا النظاـ ا٤بائي شائعان ُب ا٤بدف (3)أك "بئر كارين" (2)نفق كارين"كالَبٝبات العربية ابسم "

 .(4)(Megiddoالكنعانية الٍب نشأت ُب فلسطْب مثل ٦بدك )

( داخل ا٤بدينة، كيهبط ٗبيل إىل مسافة ما، ٍب ينزؿ vaultقبو )يعلوىا كيبدأ النفق عند فتحة 

بزاكية عمودية للوصوؿ إىل ا٤بياه الٍب تنقل عن طريق نفق أفقي آخر من عْب جيحوف، كيبدك أف ىذا النظاـ 

وسية من مصادر ا٤بياه ا٤بائي قد صمم كنفذ لبلستخداـ كقت ا٢بركب كحصار ا٤بدينة، إذ خلت القدس اليب

يدخل  -كقت ا٢بصار–الدائمة، فبل أهنار جارية كال عيوف متدفقة داخل ا٤بدينة ا٤بسورة، فكاف طالب ا٤بياه 

السلم أك  مستخدمان قدمان(، ٍب ينزؿ عتبة  26إىل النفق من داخل ا٤بدينة ٍب ينزؿ عرب نفق مدرج مسافة )

ٙبت األرض -قدما( إىل أف يصل إىل نقطة تقاطع  92حبل، ٍب ينحدر ُب نفق آخر مائل ٫بو الشرؽ )

، كىناؾ يديل دلوه ليسحب ان قدم 40( ٛبتد ٤بسافة shaftمع حفرة عمودية )بئر( ) -كخارج سور ا٤بدينة

 (3. 1)انظر شكل . (5)ا٤باء ا٤بتدفق ُب نفق أفقي قد اتصل بعْب جيحوف

                                                 

 .Joseph P. Free, Archaeology and Bible History, (Zondervan, 1992), p.134 ( انظر مثبلن:1)

 .78( انظر مثبل: ا٤باجدم، اتريخ القدس القدًن، ص2)
 .26أرمسَبكنج، القدس ، ص  ( انظر مثبلن:3)
(4 )Kenyon, , Jerusalem, p.22. 

 .79، صاتريخ القدس القدًنا٤باجدم،  (5)
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  قطاع رأسي ُب النفق الكنعاين ا٤بمتد من داخل ا٤بدينة إىل عْب جيحوف. :3. 1شكل 

 .Kenyon, Jerusalem, p.21ا٤بصدر: 

  

 
ُب العصر الربكنزم( قد توصلوا إىل بيت ا٤بقدس  كقد شكك البعض أف يكوف الكنعانيوف )أىل

، لكن االكتشافات ا١بيولوجية ا٢بديثة تشّب إىل أف النظاـ (1)تقنية ٛبكنهم من بناء مثل ىذا النظاـ ا٤بائي

ليس برمتو من صنع اإلنساف، بل إف سلسلة من الصدكع ا١بّبية الطبيعية كاألنفاؽ كا٤بمرات استخدمت 

كد٦بت ُب شبكة ا٤بياه، كىو األمر الذم يفسر لنا مظهرىا غّب ا٤بنتظم، كما يثبت أف النزكؿ ١بلب ا٤باء  

دائ مان من خبلؿ الصدكع كالشقوؽ ُب الصخر، لكن قاطعي ا٢بجارة ُب العصر الربكنزم كاف متاحا ن

 .(2)ا٤بركر خبلؿ تلك الشقوؽ سهلوااألكسط كا٤بتأخر قد 

قد عادت مدينة مزدىرة كحصينة ُب األلف الثانية قبل ا٤بيبلد على بيت ا٤بقدس  كعليو، يتضح أف

لظهور، لقربو من مصدر ا٤بياه )عْب جيحوف( رغم كجود يد الكنعانيْب العرب، الذين أقاموىا على جبل ا

 يضمن أقاموا حو٥با سوران نوا مدينتهم كأم مدينة كنعانية ك جبل صهيوف األفضل من الناحية الدفاعية، كقد ب

سبلمتها من األعداء كٰبافظ على سكاهنا كقت ا٢بركب، كُب سبيل ا٢بصوؿ على ا٤باء فإهنم استخدموا 

 ساعدهتم طبيعة األرض على ٙبقيقها للوصوؿ إىل ا٤باء كقت ا٢بركب أك ا٢بصار.تقنيات بناء متطورة 

 لكن ىذا العمراف مل يستمر طيلة العصر الربكنزم األكسط، حيث شهد عمراف ا٤بدينة انقطاعان 

ؽ.ـ( أفادت بذلك جهود التنقيب  1550-2000العصر الربكنزم األكسط ) من خبلؿ النصف الثاين

 موقع قدس العصور الربكنزية.كاالكتشافات ُب 

                                                 

 .26صالقدس، أرمسَبكنج،  (1)
 . 40-39، صالقدس يف العصر الربونزيفرانكْب،  (2)

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



41 

 

فرغم أف أعماؿ التنقيب كالبحث األثرم قد جرت ُب مناطق كاسعة على ا٤بنحدر الشرقي لتل 

، فإنو مل يتم العثور على آاثر للسكن أك بينات تفيد  -حيث ظهرت أكرشاليم –الظهور غريب السور

ؽ.ـ، مع أف ىذه  15ك  17ة ما بْب القرنْب ٲبكن إرجاعها إىل الفَب  (1)ابستمرار ا٤بدينة الكنعانية أكرشامل

الفَبة تعد فَبة ازدىار للمدف الكنعانية األخرل، حسب ما أكدت ذلك اكتشاؼ اآلاثر ا٤بعمارية، كاألكاين 

 . (2)ا٤بنزلية ُب ا٤بواقع األخرل مثل ٦بدك كحاصور كشكيم

للقوؿ أبنو رٗبا قاـ الغزاة  كتعددت تفسّبات العلماء ٥بذا االنقطاع العمراين للمدينة، فا٘بو فريق

، كا٥بكسوس على الغالب أقواـ خليط (3)ؽ.ـ كمل يعيدكا بنائها 1700ا٥بكسوس بتدمّب ا٤بدينة حوايل عاـ 

من األموريْب كالبدك من ٩بلكة )شوتو( ُب شرؽ األردف الذين ٙبركوا إىل مصر كفلسطْب ككونوا ٥بم 

 ىرابن ٤بصريوف إىل فلسطْب، فاندفعوا ٫بو ا٤بدف الفلسطينية إمرباطورية بدأت ُب مصر، كقد طردىم بعد ذلك ا

 .(4)كاحدة منهابيت ا٤بقدس  من ا٤بصريْب ٩با أثر سلبان على ا٤بدف الفلسطينية، كرٗبا كانت

كا٘بو فريق آخر للقوؿ أبف سبب االنقطاع ىو تغّب ُب ا٤بناخ أصاب فلسطْب عمومان بعد القرف 

كثر جفافان، ككاف أثر ذلك كاضحان على اقتصاد فلسطْب كحجم السادس عشر قبل ا٤بيبلد فأصبح أ

 . (5)االستيطاف فيها ٕبسب ا٤بعطيات األثرية كالدراسات على ا٤بواقع األخرل

  

 ؽ.ـ(  1200-1550)تأخر العصر الربونزي امل -

                                                 

( دراسة عن قرب كبّب عثر عليو ُب ا٤بنطقة على ا٤بنحدر الغريب ١ببل الزيتوف )الطور( كٗبقارنة  S. J. saller( نشر عامل اآلاثر سالر ) 1)
يرجع بتارٱبو إىل القرف السادس عشر قبل ا٤بيبلد غّب   كاحدان  ؽ.ـ( لكن العلماء يقولوف أف قربان  14-16أشكاؿ ا٣بزؼ أرجعو إىل القرف )

 .47ص، وؿ أبنو كانت ىناؾ مدينة مسكونة كليست أطبلؿ مدينة. فرانكْب، القدس ُب العصر الربكنزم للقكاؼ 
 .35، صالقدس أرمسَبكنج، (2)
 . 47، صونزيالقدس يف العصر الرب فرانكْب،  (3)

 .25ص اتريخ القدس،( رابح، 4)
 .107، صاتريخ القدس القدًنا٤باجدم،  (5)
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رغم االنقطاع العمراين الطويل للمدينة إىل أف ٛبكن اليبوسيوف من إعادة بناء ا٤بوقع ُب أكائل القرف 

ُب  كمكرران التالية، ٪بد أف اسم أكركشامل/ أكركسامل أصبح كاضحان  القركف األربعةالرابع عشر كشغلوه طواؿ 

 نصوص تل العمارنة الٍب ٙبمل داللة اترٱبية كتوثيقية عالية.  

( Achet Aton)لقرية بدكية قائمة على خرائب مدينة "افق أتوف"  موقعان د كاف تل العمارنة كق

ؽ.ـ، كيقع التل ُب مصر الوسطى على الضفة الشرقية لنهر  1370الٍب أسسها الفرعوف أخناتوف عاـ 

 ـ ُب أرشيف امنحوتب1887عاـ كقد اكتشفت الواثئق  كم جنوب القاىرة،300النيل على بعد حوايل 

، كاف من ضمنها ست من الرسائل  الرابع تتألف من رسائل كتبت أبحرؼ مسمارية على ألواح من اآلجر

- 1367إىل الفرعوف إخناتوف )( ملك أكركشامل، Abdi-Hebaكتبها عبدم حيبا/ ىيبا/ خيبا )

 .(1)(، كما ذكرت ُب غّبىا من الرسائل الٍب عثر عليها ُب ذات التلـؽ. 1350

من تلك الرسائل أف فلسطْب كانت مقسمة إىل ٩بالك مدف صغّبة، اتبعة  كٲبكن أف يستنتج

للمصريْب )الفراعنة( ٕبكم قوهتم، كيستنتج أيضان اتساع نفوذ حاكم القدس "أكركشامل" ، فقد كانت ٛبتد إىل 

 .(2)ُب الغرب، كشكيم )انبلس( ُب الشماؿ  حدكد أرض جازر

أف سور ا٤بدينة اليبوسي  Kenyon)ر كينيوف )أما عمراف ا٤بدينة، فقد ارأتت ابحثة اآلاث

)العصر الربكنزم الوسيط(كاف ىو نفسو سورىا ُب العصر الربكنزم ا٤بتأخر، أك أف السور اليبوسي كاف 

 إعادةن لبناء ىذا السور، كقد كاف عبارة عن جدار ٧بشو بقطع من ا٢بجارة.

ُب ا٤بوقع عن عدد كبّب من التكوينات  (Kenyon)ككشفت ا٢بفرايت الٍب أجرهتا كينيوف 

ا٢بجرية ا٤بتجاكرة نواهتا األصلية عبارة عن حشوة )ردـ( كلها تقريبا من الدبش ا٤ببِب ُب سلسلة من ا٢بجارة 

                                                 

 . 28، 27ص ،العصر الربونزيالقدس يف فرانكْب،  (1)

 . 28ص  ،املرجع السابق (2)
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عبارة عن تكوين ضخم  صبحتأ، فمامية مؤلفة من مدماؾ كاحد من ا٢بجرأ ٛبيزت بكسوة ا٤بتجاكرة الٍب

ىو ُب النهاية عبارة عن مصطبة زادت من مساحة ا٤بنطقة الواقعة على قمة ا١ببل، كقد مكنت السكاف من 

اإلقامة ُب تلك ا٤بنطقة الٍب كانت تضاريسها تتميز اب٤بنخفضات كا٤برتفعات، كاعتقدت كينيوف أف ىذه 

بناء  فأإىل كأشارت الٍب ٛبتاز ابال٫بدار الشديد.  ا٤بصطبة جاءت ٧بل ا٤بساكن القدٲبة ا٤بتفرقة كالشوارع

طويبلن، إذ بدأ العمل فيها ُب منتصف القرف الرابع عشر قبل ا٤بيبلد، كمل  استغرؽ كقتان ىذه ا٤بصاطب قد 

يكتمل إال ُب مطلع القرف الثالث عشر قبل ا٤بيبلد. كأدت جدراف ا٤بصاطب الٍب كاف يصل ارتفاعها إىل 

شرة أمتار( كظيفتْب: األكىل كتسوية للتضاريس غّب ا٤بنتظمة من ارتفاع كا٬بفاض، )حوايل ع قدمان  33

 . (1)فكانت قاعدة مستوية للمساكن ا١بديدة، كالوظيفة الثانية كانت ٗبثابة ٙبصينات دفاعية للمدينة

 كذلك كشفت التنقيبات عن حصنْب أنشئا على يد اليبوسيْب ُب العصر الربكنزم ا٤بتأخر، كٮبا: 

كؿ : ُب جهة الشرؽ، يقـو على ا٤بنحدر الشرقي من جبل الظهور )أكفل(، كقد بناه اليبوسيوف األ

 ٢بماية ا٤بدينة من الناحية الشرقية.

الثاين: كقد أنشأه اليبوسيوف على جبل صهيوف، الواقع غرب مدينة القدس اليبوسية، كلفظ 

القلعة الٍب كانت ٙبمي ا٤بدينة من ا١بانب  "صهيوف" مل يكن يشّب إىل مدينة أكرشليم كلها، بل يشّب إىل

.   (2)الشمايل األكثر عرضة للهجـو

قدس اليبوسية عمرانيان ُب العصر الربكنزم ا٤بتأخر، ىي توسع بيت ا٤بكيظهر أف ا٤بيزة األساسية ل

ا٤بدينة اب٘باه الغرب، فضبلن عن بناء حصن جديد على جبل صهيوف، أما السور الشرقي فقد تراجع عن 

ور السابق )سور العصر الربكنزم األكسط(، كيقول االحتماؿ أبف اليبوسيْب قد أصلحوا التحصينات الس

                                                 

 .114، صاتريخ القدس القدًن؛ ا٤باجدم، 40-39، ص القدس أرمسَبكنج، (1)
 .48، صالقدس يف العصر الربونزيفرانكْب،  (2)
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هور )أكفل( كقاموا إبنشاء ا٢بي ا١بديد على سفح التل الشرقي بْب السور كقمة ضالقدٲبة على تل ال

 (4. 1)انظر شكل .(1)التل

 

 العصور الربكنزية.ُب بيت ا٤بقدس  :4. 1شكل 

 . )ترٝبة كتصرؼ(25أرمسَبكنج، القدس، صا٤بصدر: 

 

                                                 

 .112، صاتريخ القدس القدًنا٤باجدم،  (1)
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كُب ختاـ ىذا ا٤ببحث، يتضح جليان أف ا٤بدينة كانت نشأهتا ُب سياؽ حركة أكسع كأكرب، قاـ اها 

رتفع  الكنعانيوف لبناء مدهنم ا٤بستقلة عن بعضها رغم اٙبادىم ُب ا٤بعتقد كاللغة، كيتضح كذلك أف التل ا٤ب

اجملاكرة، كاان عاملْب مهمْب ُب ٙبديد موقعها كاالستقرار فيها، كقد مكننا  كعْب ا٤باء ،قامت عليو الذم

علم اآلاثر كالتنقيبات ُب موقع ا٤بدينة األكؿ من تكوين صورة جلية عن ا٤بدينة الٍب كانت أصغر بكثّب 

لسكاهنا، كما كانت عمارهتا ٧بلية ، كقد امتازت اب٢بصانة لتوفّب األمن كا٢بماية تأخرةمقارنة بعصورىا ا٤ب

بعيدة عن التأثرات ا٣بارجية، كقد استخدمت تقنيات دقيقة كصعبة للحصوؿ على ا٤باء الذم عانت من 

 داخل أسوارىا. ا٤بدينة شحو 
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 املبحث الثالث

 التطور العمراين قبل الاتح اإلسالمي 

 

الربكنزية بشيء من التفصيل ألٮبيتو ُب  تطرقنا ُب ا٤ببحث السابق لنشأة ا٤بدينة األكىل ُب العصور

، كُب ىذا ا٤ببحث نستكمل تتبع التطور العمراين للمدينة ُب العصر األكىل ٙبديد ا٥بوية الثقافية كالعمرانية

ا٢بديدم كالعصور البلحقة حٌب العصر البيزنطي قبل الفتح اإلسبلمي للمدينة ُب مطلع القرف األكؿ 

للهجرة/ السابع للميبلد. كسيكوف تناك٥با بوتّبة أسرع رغم كثرة التفصيبلت كالركاايت ا٤بنتشرة حوؿ ىذه 

 إذ أف ىذا ا٤ببحث ٗبثابة التمهيد لتكوين ا٣بلفية ا٤بعرفية لبلنطبلؽ ٫بو صلب الدراسة.   الفَبة،

 كٲبكن الوقوؼ على مبلمح التطور العمراين للمدينة خبلؿ تلك ا٤براحل على النحو التايل: 

 . مراف املدينة يف العصر ايديدي -

ور جدالن كأكثرىا عرضة ؽ.ـ( أكثر العص 332  -1200قدس )بيت ا٤بيعد العصر ا٢بديدم ل

لذا شهد اتريخ تلك الفَبة كما ن كبّب من بيت ا٤بقدس، للتلفيق كالتزكير، فهو عصر حاسم ُب اتريخ 

ا٤ببالغات كالتهويل ُب كثّب من أجزائها، حيث لعبت الدكافع السياسية كالدينية دكران كاضحان ُب تلك 

وا على اكتشاؼ اتريخ ا٤بدينة من خبلؿ التنقيبات  الركاايت، حٌب أف الكثّب من علماء اآلاثر الذين عمل

 كانوا قادمْب ٖبلفيات توراتية كدينية حاكلوا إسقاطها عنوة على ا٤بكتشفات كاألعماؿ.

عن  سيعمد الباحث إىل اإلٝباؿ ُب الناحية التارٱبية كالَبكيز على األحداث ا٤بفصلية فضبلن  ،كعليو

ة حرر الدراسات األثرية األحدث كا٤بتعلى  امعتمدن لدراسة كىدفها، ا١بانب العمراين، ُب ا٢بدكد الٍب ٚبدـ ا

من سلطة الن  التوراٌب، كمستفيدان من الركاية اإلسبلمية كالتوراتية ُب حدكدىا الدنيا. كا٤بقصود ابلركاية 

ما يقدمو القرآف كالسنة، أما التفسّب كالتاريخ فيما ٱب  تلك الفَبة فقد كاان متأثرين  -ىنا–اإلسبلمية 
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كاة اإلسرائيليات كالٍب ينطبق عليها ما بشكل كبّب بركاايت كعب األحبار ككىب بن منبو كغّبٮبا من ر 

 ينطبق على ركاايت التوراة من حيث القيمة الواثئقية. 

 إىل عصور فرعية كالتايل: كٲبكن تقسيم العصر ا٢بديدم 

  (:ؽ.ـ 1000- 1200العصر ايديدي األوؿ ) -

شهدت فلسطْب كيعد مرحلة انتقالية بْب العصرين الربكنزم ا٤بتأخر كالعصر ا٢بديدم الفعلي، كفيو 

قدـك موجات من القبائل الفلستية )الفلسطينية( ا٤بهاجرة من جزر كريت ُب ٕبر إٯبو، كالٍب استوطنت 

 .(1)ساحل أرض كنعاف، كاند٦بت معهم

كعلى ا١بانب اآلخر، استطاع بنو إسرائيل ا٣بركج من مصر بعد أربعْب سنة من التيو ُب الصحراء، 

قىاؿى فىًإنػَّهىا ٧بيىرَّمىةه عىلىٍيًهٍم أىٍربىًعْبى سىنىةن يىًتيهيوفى ُب اأٍلىٍرًض"كذلك حسب ن  القرآف الكرًن: "
، كخبلؿ فَبة (2)

التيو توُب نبيهم كزعيمهم موسى عليو السبلـ، كبعد انتهاء التيو قاد بِب إسرائيل أحد أنبيائهم كىو يوشع بن 

إىل األرض ا٤بقدسة، ككاف ذلك حوايل عاـ  "يشوع"، كعرب اهم توراتيةكتسميو ا٤بصادر ال  (Joshaنوف )

مل يستطع، كبعد يوشع عليو السبلـ توىل قيادة قدس( لكنو ا٤ببيت كؿ فتح أكرشاليم )ؽ.ـ، كحا 1200

األراضي  انوا خبل٥بوطاست عامان  150استمر عهدىم حوايل  رائيل زعماء عرفوا ابسم "القضاة"بِب إس

 الذم  عليهم "طالوت"فعْبَّ  ،يقاتلوف معو ًلكان طلبوا من أحد أنبيائهم مى ٍب بيت ا٤بقدس، رتفعة احمليطة با٤ب

عليو –داكد  ممنهال ثلة قليلة كاف إ، كمل يثبت معو ُب النهاية (3)الكرًنذكرىا القرآف كبّبة قادىم ٗبعاانة  

                                                 

(، 1971دمحم عبد القادر دمحم، )مصر، اجمللس العلى للشئوف اإلسبلمية، ، ترٝبة: زكي اسكندر، آاثر فلسطني( كليم ؼ. اكلربايت، 1)
 .115ص
 .26( سورة ا٤بائدة: آية 2)
 .26( سورة ا٤بائدة: آية 3)
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عانيْب الفلسطينيْب( كالكن) ا٤بكوف من الفلستييْبقائد ا١بيش ا٤بقابل  جالوت كاستطاع قتل -السبلـ

 .(1)الوثنيْبمن  كغّبىم

 ؽ.ـ(:    586 -1000العصر ايديدي الثاين ) -

إسرائيل، كىو  بِب ؽ.ـ مؤسسان ٤بملكة 1000توىل داكد ا٢بكم بعد مقتل طالوت مطلع العاـ 

ؽ.ـ، فنقل عاصمتو إليها ككاصل  995حوايل بيت ا٤بقدس  ، كخبلؿ عهده فتح٥بايعد ا٤بؤسس ا٢بقيقي 

  .(2)ألرض ا٤بقدسة حٌب ٛبكن من إخضاعهااحربو ضد األقواـ الوثنية ُب 
ت القرآنية إىل ايأابه داكد ُب العلم كا٢بكم كالنبوة، كتشّب اآل -عليو السبلـ-كرث النيب سليماف 

رت  ،ةعديدمنحو قول  كأساؿ ، ُب خدمتو الطيور كا٢بيواانتك ا١بن كالريح ففضبلن عن القوة البدنية، سيخًٌ

 .ن القياـ ٕبركة بناء كعمراف ضخمةمكنو مكال بد أف ذلك ، (3)هللا لو النحاس

كقد استمر حكمهما حوايل ٜبانْب عامان، كيعد عصرٮبا العصر الذىيب الذم حكمت فيو فلسطْب 

مي ٥با ُب القرف )األكؿ ا٥بجرم/ السابع ٙبت راية التوحيد كاإلٲباف قبل الفتح اإلسبلبيت ا٤بقدس ك 

 . (4)ا٤بيبلدم(

ُب االعتماد على التوراة  (2)كغّب ا٤بسلمْب (1)كيبالغ عدد من ا٤بؤرخْب كالدارسْب ا٤بسلمْب

كنصوصها أك اإلسرائيليات، ُب تسجيل أحداث تلك الفَبة كعمراهنا، رغم شح الواثئق التارٱبية كاألثرية الٍب 

                                                 

الطريق إىل القدس: دراسة اترخيية يف رصيد الت ربة اإلسالمية  لى أرض فلسطني من   صور االنبياء و ٌب أواخر ( ٧بسن صاّب، 1)
 .30(، ص2012، 5)بّبكت، مركز الزيتونة للدراسات كاالستشارات، ط، القرف العإري 

 .30ص ،الطريق إىل القدس( ٧بسن صاّب، 2)
َر َوأَلَنَّا َلُو اْيَِديَد )( قاؿ تعاىل: "3) َنا َداُووَد ِمنَّا َفْضاًل اَي ِجَباُؿ َأوِّيب َمَعُو َوالطَّيػْ دِّْر يف السَّْرِد َواْ َمُلوا ( َأِف اْ َمْل َسابَِغاٍت َوقَ 10َولََقْد آتَػيػْ

ِِِْذِف ( َوِلُسَلْيَماَف الّرِيَح ُغُدوَُّىا َشْهٌر َوَرَواُ َها َشْهٌر َوَأَسْلَنا َلُو َ نْيَ اْلِقْطِر َوِمَ  اجلِْ ِّ َمْ  يَػْعمَ 11َصاِيًا ِإيّنِ ِبَا تَػْعَمُلوَف َبِصرٌي ) ُل بَػنْيَ َيَدْيِو 
( يَػْعَمُلوَف َلُو َما َيَإاُء ِمْ  ََمَارِييَل َودَتَا ِيَل َوِجَااٍف َكاجْلََواِب َوُقُدوٍر رَاِسَياٍت 12ُهْم َ ْ  َأْمراَِن نُِ ْقُو ِمْ  َ َ اِب السَِّعرِي )رَبِِّو َوَمْ  يَزِْغ ِمنػْ 

 .13-10". سورة سبأ: اآلايت اْ َمُلوا آَؿ َداُووَد ُشْكًرا َوقَِليٌل ِمْ  ِ َباِدَي الإَُّكورُ 
 .30، صالطريق إىل القدس( ٧بسن صاّب، 4)
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عن اتريخ تلك ا٢بقبة، كابلذات ما يتعلق ابلنبيْب نفسيهما كعبلقتهما مع أىل األرض  تدعم ىذه البياانت

 .)الكنعانيْب العرب(

، أصبحت موضع شك (3)فالتوراة نفسها الٍب تعد ا٤برجعية الواثئقية ألصحاب تلك الدراسات 

القناعة لديهم أبف ما تذكره كرفض لدل كثّب من ا٤بؤرخْب ا٤بتحررين من سلطة التوجهات التوراتية، إذ تقول 

التوراة عن بِب إسرائيل كاترٱبهم قد كتبها جامعوف ك٧برركف "ألساطّب كحكاايت شعبية ٨بتلفة، متعددة 

 (4)األصوؿ كالتواريخ".

، فقد شهد القرف العاشر كالتاسع قبل ا٤بيبلد من ذاؾ العصر ميبلد "مدينة داكد" الٍب كعمرانيان 

اؽ أهنا عاصمة ٤بملكة متحدة، كبّبة، عظيمة الشأف كا١بماؿ، ذات ٙبصينات تتحدث عنها التوراة ُب سي

! (5)"عاصمة إمرباطورية"التفاصيل، حٌب عدهتا أرمسَبكنج  كقصور ك٨بازف، كاها معبد كبّب متقن البناء كثّب

ُب حْب تشّب كاحدة من أحدث الدراسات ا٤بعتمدة على التنقيبات األثرية كا٤بتحررة من سلطة الن  

ف أكرشليم "كانت خبلؿ القرف إتقوؿ فيها ( Margreet Steinerالتوراٌب، قدمتها مارغريت شتاينر )

العاشر كالقرف التاسع قبل ا٤بيبلد بلدة متواضعة تشغلها بصورة رئيسية األبنية اإلدارية، أما مساحتها فلم تزد 

التاسع  كأنسمة. أم أنو ُب زمن ما من القرف العاشر  2000، كمل يسكن فيها أكثر من (6)أكران  30عن 

عامة كلكن من دكف منطقة سكنية كاسعة.... كمن  بنيةأٙبتوم على  ةجديدقبل ا٤بيبلد جرل تشييد بلدة 

                                                                                                                                               

، ٙبقيق: ، األن  اجلليل بتاريخ القدس واخلليل( كنموذج من أتثر ا٤بسلمْب ابلركاية التوراتية انظر ما يورده: ٦بّب الدين العليمي ا٢بنبلي1)
أصوؿ اعيل راجي الفاركقي، ؛ ككذلك ما يورده: إ٠ب107، ص1(، ج1999عدانف ابو تبانة، ٧بمود عطا هللا، )عماف، مكتبة دنديس، 

 كما بعدىا.  11؛ كانظر ما يسوقو: العارؼ، ا٤بفصل، ص56-46(، ص1988، )القاىرة، مكتبة كىبة، الصهيونية يف الدي  اليهودي

، ُب: ؽ.ـ 63-1000القدس م  ، ؛ ككذلك ما يذكره جورج مندهنوؿ107-79، ص القدس( انظر مثبل ما يرد ُب: أرمسَبكنج، 2)
 كما بعدىا.  55(، ص 1992التاريخ، ترٝبة كامل العسلي، )عماف، ا١بامعة األردنية، القدس ُب 

 . 25-9، صالتاريخ القدًن للإعيل اإلسرائيلي( عن إهنيار الفرضية الواثئقية للتوراة، ينظر بتوسع: طومسوف، 3)

 .13، صالتاريخ القدًن للإعيل اإلسرائيليطومسوف،  (4)
 .95، صالقدسأرمسَبكنج،  (5)
 .كيلو مَبان مربعان   0.12أكرا =  30، كعليو: )مربعان  ( مَبان 4046.85كحدة قياس مساحة، كتساكم ابلنظاـ ا٤بَبم )األكر: ( 6)
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ائيل ا٤بستبعد أف ىذه البلدة كانت عاصمة لدكلة كربل كتلك ا٤بوصوفة ُب الن  التوراٌب، ٩بلكة إسر 

بقية البلدات الفلسطينية ُب القرنْب  شليم كانت تشبو إىل حد بعيدا٤بوحدة. كمن ا١بدير ذكره ىنا أف أكر 

كىو األمر الذم تؤيده دراسات  (1)التاسع كالعاشر قبل ا٤بيبلد، مثل ٦بدك كحاصور كجازر ك٣بيش."

ومسوف الٍب استنتجت أبف حديثة أخرل، تعتمد منهجية كاثئقية كآاثرية كاضحة، كإٔباث توماس ؿ. ط

 .(2)أكرشليم كانت بلدة صغّبة كليست عاصمة ٤بملكة سيطرت على اإلقليم

بعض  يتمسكسليماف(، فحْب  معبدكمن أىم القضااي الٍب تثار ُب اتريخ تلك الفَبة، ىي )

، ينفي بعض الباحثْب كل ما (3)كيلجأ لتخمْب مكانو ىذا ا٤بعبداآلاثريْب كالدارسْب بركاية التوراة حوؿ 

 . (4)ا أف ليس ىناؾ أم آاثر تتعلق بو"سليماف نتيجة ٤با "يقرره اآلاثريوف ٝبيعن  معبديتعلق ٗبا يسمى 

( ُب ظل كركد ا٣برب عنو ُب )ٝبلة كتفصيبلن  حدكث البناء نفي الصعبكالذم يراه الباحث أنو من 

عدد من ا٤بصادر ا٤بوثوقة، أٮبها ا٢بديث الصحيح، كالبد أنو كاف بناءن قواين ٧بكمان يتناسب مع قوة ٩بلكة 

، أك ةقا٤بوثو ٱبية ر كالتا ال تؤيدىا البينات األدبيةسليماف كالقول الٍب منحها هللا لو، لكن تبقى التفاصيل الٍب 

 موضع مزيد من البحث كالتثبت.  ية،الدراسات كالكشوفات األثر 

قد مر بنا أف بناء ا٤بسجد األقصى ًب بعد بناء الكعبة أبربعْب عامان، كعليو ليس بعد زمن إبراىيم  ف

عىٍن عىٍبًد اَّللًَّ ٍبًن حسب ا٢بديث )أم قبل بداية ىذه ا٢بقبة الٍب ميزىا ظهور النيب سليماف عليو السبلـ(، ك 

يىاًف مىٍسًجًد "ٍن رىسيوًؿ اَّللًَّ صىلَّى هللاي عىلىٍيًو كىسىلَّمى: عىٍمرًك ٍبًن اٍلعىاًص، عى  ا فػىرىغى ًمٍن بػينػٍ أىفَّ سيلىٍيمىافى ٍبنى دىاكيدى لىمَّ

                                                 

ُب: القدس أكرشليم العصور القدٲبة بْب التوراة كالتاريخ، ٙبرير:   دود متوسعة: تطور أورشليم يف  صر ايديد،( مارغريت شتاينر، 1)
 .116-115(، ص 2003سلمى ا٣بضراء ا١بيوسي، ترٝبة: فراس السواح، )بّبكت، مركز دراسات الوحدة العربية،  توماس ؿ. تومبسوف،

؟، ُب: القدس أكرشليم العصور القدٲبة بْب التوراة كالتاريخ، ٙبرير: ىل ميك  كتابة اتريخ ألورشليم وفلسطنيتوماس ؿ. تومبسوف، انظر: ( 2)
؛ 116-115(، ص 2003ا١بيوسي، ترٝبة: فراس السواح، )بّبكت، مركز دراسات الوحدة العربية،  توماس ؿ. تومبسوف، سلمى ا٣بضراء

 .282، صالتاريخ القدًن للإعيل اإلسرائيليطومسوف، 
 Kenyon, Jerusalem, p.55؛ 100، ص، القدسانظر مثبلن: أرمسَبكنج( 3)

 .179، ص، اتريخ القدس القدًن( انظر مثبلن: ا٤باجدم4)
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ٍقًدًس سىأىؿى اَّللَّى حي  ا ييصىاًدؼي حيٍكمىوي، كىميلبػىٍيًت اٍلمى ا ٍكمن بىًغي أًلىحىدو ًمٍن بػىٍعًدًه، كىالى أيىٌٍب ىىذى اٍلمىٍسًجدى كنا الى يػىنػٍ

ٍتوي أيمُّوي  يػىٍوـً كىلىدى ًطيئىًتًو كى ةى ًفيًو ًإالَّ خىرىجى ًمٍن خى "أىحىده الى ييرًيدي ًإالَّ الصَّبلى
بيت  مظاىر عمراف أىم فنجد أف .(1)

"بيت الرب" الذم أحد مكوانتو أك " بيت ا٤بقدسمسجد "ُب عهد سليماف عليو السبلـ، ىو ا٤بقدس 

عربية مأخوذة لفظة )ىيكل(  كلمةك ، (2)، أك ا٥بيكل حسب ترٝبتها العربيةحسب التوراة "٤بعبداالرئيسة "

معجم  كُب. (4)"ا٥بىٍيكىلي: الضخمي ًمٍن كيلًٌ شىٍيءو ، كُب معاجم اللغة العربية "(3)عن الكنعانية ٗبعُب ا٤بعبد

الًبناء اٍلميٍرتىًفعي"ىو : "ا٥بىٍيكىلي هتذيب اللغة
(5). 

يث آخر يبْب أف ا٤بسجد األقصى عليو ٲبكن القوؿ، أف سليماف جدد بناء كاستنادان إىل حد

٭با قاـ سليماف إسابق لسليماف ك حيث إف ا٤بسجد األقصى -، ود ا٤بعبدا٤بسجد األقصى الذم يسميو اليه

 إبعادة بنائو.

ُب التوراة ككقف على كم كبّب من التناقضات  ىذا ا٤بعبدكقد درس الباحث زكراي السنوار ركاايت 

ُب سبب بنائو، كمكانو، كمساحتو، كٜبن األرض الٍب قاـ عليها، كالوسيط، كالباين، كمواد البناء الٍب ٝبعت 

. كرٗبا كاف السبب ُب ذلك طوؿ ا٤بسافة الزمنية بْب بناء (6)أك استخدمت ُب البناء، كالعاملْب ُب البناء

 وراة كما ىو مشهور.  كتدكين الت ا٤بعبد

                                                 

"، ٙبقيق: عبد الفتاح أبو غدة، )حلب، مكتبة اجملتىب م  السن  "السن  الصغرىأٞبد بن شعيب بن علي ا٣براساين، النسائي،  (1)
؛ ابن خزٲبة، أبو بكر دمحم بن إسحاؽ، صحيح ابن خزٲبة، ٙبقيق: د. دمحم مصطفى 34، ص2(، ج1986، 2ا٤بطبوعات اإلسبلمية، ط

 . كا٢بديث صحيح حسب األلباين.288، ص2(، ج1970، األعظمي، )بّبكت، ا٤بكتب اإلسبلمي

 . 6( انظر مثبل: سفر ا٤بلوؾ، اإلصحاح 2)

ا١بامعة اإلسبلمية بغزة،  -ر، ا٤بؤٛبر ا٣بامس لكلية اآلداب نقد أفكار ىيكل سليماف م  خالؿ النص التورايت و لم اآلاث( زكراي السنوار، 3)
 .917(، ص 2011القدس اترٱبا كثقافة، )

، ٙبقيق: عبد ا٢بميد ىنداكم، )بّبكت، دار الكتب احملكم واحمليط األ ظمبو ا٢بسن علي بن إ٠باعيل بن سيده ا٤برسي "ابن سيده"، ( أ4)
، )بّبكت، دار صادر، لساف العرب؛ دمحم بن مكـر بن على، ٝباؿ الدين ابن منظور "ابن منظور"، 138، ص4(، ج2000العلمية، 
 . 700، ص11ىػ(، ج1414

، ٙبقيق: دمحم عوض مرعب، )يربكت، دار إحياء الَباث العريب، هت ب اللغة بن أٞبد بن األزىرم ا٥بركم، أبو منصور "الزىرم" ، ( دمحم5)
 . 12، ص6(، ج2001، 1ط

 .936-916، صنقد أفكار( ينظر بتوسع: السنوار، 6)
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سول ما يذكره مؤلف سفر ا٤بلوؾ األكؿ الذم قدـ لو كصفان  معبدكٚبلو ا٤بصادر من كصف لل

، (1)ٯبعلو يتطابق ُب ىويتو ا٤بعمارية كالتصميمية مع العمارة الكنعانية كالفينيقية ا٤بعركفة ُب سوراي الشمالية

ا٤بوصوؼ رغم توايل ا٢بفرايت ذات الدكافع التوراتية  معبدالبينات كاإلشارات األثرية لل عداـانففضبل عن 

 للبحث عنو، كاف ىناؾ تناقض كاضح ُب مركايت التوراة حولو.

 ذراعان بشكل عاـ أنو عبارة عن بيت طولو ستوف  معبدكيتلخ  كصف سفر ا٤بلوؾ األكؿ لل

ل، متحداثن عن ، كذكر ما بو من غرؼ كقاعات كمداخذراعان كارتفاعو ثبلثوف  ذراعان كعرضو عشركف 

البنائْب، أما ٧بتوايتو فقد فصَّل فيها ذاكران ٛباثيل كرموز كثّبة ككميات ضخمة من النحاس، كالذىب الذم 

، كىي كميات غّب منطقية، كٲبكن الوقوؼ على العناصر ا٤بعمارية (2)غطيت بو جدراف البيت كأرضيتو

(، ك٬بل  من ذلك إىل أف سليماف قد 5. 1)شكل  ا٤بذكورة ُب الًسٍفر ابالطبلع على ا٤بخطط التخيلي

 ا٤بعبد أك ا٥بيكل حسب أدبياهتم.بُب مسجدان كىو الذم يسميو اليهود 

                                                 

 .David Ussishkin, King Solomon's Palaces, The Biblical Archaeologist, Vol( انظر دراسة: 1)

36, No. 3 (Sep., 1973), pp. 78-105.    
 . 6( انظر مثبل: سفر ا٤بلوؾ، اإلصحاح 2)
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 كبّبان ( حسب الوصف الوارد ُب سفر ا٤بلوؾ، كىي تظهر شبها ن عبدأحد ا٤بخططات التخيلية لبيت الرب )ا٤ب: 5. 1شكل 

 اي الشمالية.ر ٗبعابد سو 

(، 2005، ) القاىرة، الدار الثقافية للنشر، ي ملدينة القدساث املعمار التطور العمراين والَب ٰبٓب كزيرم، ا٤بصدر: 

 .38ص

 

انقسمت ٩بلكتو إىل قسمْب شكبل دكلتْب منفصلتْب متعاديتْب  ،عليو السبلـ كبعد موت سليماف

ُب أكثر أكقاهتما، يسيطر عليهما الفساد الداخلي كالضعف العسكرم كالسياسي فضبلن عن النفوذ 

 ا٣بارجي. 

ؽ.ـ على يد  712انتهت ُب  ةذيليعرفت الدكلة األكىل ابسم ٩بلكة "إسرائيل" كقد كانت ضعيفة 

األشوريْب الذين نقلوا سكاف تلك ا٤بملكة إىل حراف كا٣بابور ككردستاف كفارس كأحلوا مكاهنم ٝباعات من 

 اآلراميْب. 
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أما ا٤بملكة الثانية فعرفت ابسم "يهودا"، كقد كانت ضعيفة كاقعة ٙبت النفوذ ا٣بارجي، حٌب 

ؽ.ـ( كأخذ عددان كبّبان من  597-598ُب ) (Nebuchadnezzar)  نبوخذ نصر "ٖبتنصر"غزاىا 

ٙبت الوصاية اب٤بملكة لتكوف ا٢باؿ  هىانتسكاف ا٤بدينة إىل اببل فيما عرؼ ابسم السيب البابلي األكؿ، ك 

ا٤بلك التابع لكن ىذا  على يهوذا ملكان اتبعان لو، كقطع عليو عهدان ابلوالء التاـ،البابلية، فعْب نبوخذ نصر 

 18بيت ا٤بقدس  بينهما كاثر ىو كشعبو على البابليْب، فقاـ نبوخذ نصر ٗبحاصرة مدينة ابالتفاؽأخل 

كهنبوا خزائنو، كساقوا اليهود أسرل إىل  حٌب سقطت ُب يد البابليْب، فدخلوىا كدمركىا كدمركا ا٥بيكل شهران 

ؽ.ـ على يد  586اببل فيما عرؼ ابلسيب البابلي الثاين، كبذا، تكوف قد انتهت ٩بلكة يهودا عاـ 

 . (1)البابليْب

عمرانيان، تشّب الدراسات ا٢بديثة إىل كصوؿ أكرشليم إىل موقع مدينة رئيسية ُب اإلقليم، كقوم 

كيلو مَب   0.51كيلومَب مربع إىل   0.12دكرىا االقتصادم كالسياسي، فقد تضاعفت مساحتها، من 

ُب أكاخر القرف الثامن قبل ا٤بيبلد،   بِب -أمتار 7ك 5تراكح ٠بكو بْب  –مربع، كأحاط اها سور ضخم 

احتول على كميات كبّبة من  ىائبلن  ردمان ؽ.ـ. قد خلف  586ككاف تدمّب ا٤بدينة من قبل البابليْب 

ا٤بخلفات العمرانية كاللقى األثرية كالفخرايت كا١برار كاألختاـ كأدكات ا٤بعيشة ساعدت على إعادة تصور 

 للتدمّب كالسيب. حياة ا٤بدينة خبلؿ الفَبة السابقة

كقد كانت ا٤بدينة تتزكد اب٤باء من خبلؿ أنظمة مائية سفلية معقدة )أنفاؽ انقلة(، كقد شكلت 

األحياء السكنية داخل السور القسم األكرب من مساحة ا٤بوقع، كتركزت بشكل خاص ُب منطقة التوسعات 

ة ٛبثلت ُب عدد كبّب من البيوت، كقد  على التل ا١بنويب الغريب، كما شهدت ا٤بدينة حركة إعمار مدنية كبّب 

 .(2)اب٤براحيض  كانت معظم البيوت ا٤بكتشفة للنخبة الغنية من ٘بار كحرفيْب، كاف بعضها ٦بهزان 

                                                 

 .33-30، صالطريق إىل القدس٧بسن صاّب، ؛ 76، ص اتريخ مدينة القدس٧باسنة،  (1)
 Kenyon, Jerusalem, p.78-105؛ 116-115، ص متوسعة دود مارغريت شتاينر،   (2)
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 ؽ.ـ(332 -586العصر ايديدي الثالث ) -

من إسقاط   (Cyrus II) الكبّب(  (ؽ.ـ، ٛبكن اإلمرباطور الفارسي قورش الثاين 539ُب 

  الدكلة البابلية ٗبساعدة من اليهود )ا٤بسبيْب(، كمد نفوذه إىل فلسطْب الٍب دخلت عصر السيطرة الفارسية

ما أصدر توجيهان إبعادة بناء لليهود، ٠بح ٥بم ابلعودة إىل فلسطْب، ك ؽ.ـ(، كمكافأةن  539-332)

.  هم كاف قد أعجبتو ا٢بياة ُب اببلكثّب من، لكن القليل من اليهود فضل العودة إىل فلسطْب، ألف العبدا٤ب

 .(1)ٛبتع اليهود العائدكف بنوع من االستقبلؿ الذاٌب ٙبت ا٥بيمنة الفارسيةبيت ا٤بقدس، كُب منطقة 

كعمرانيان، بعد ٝبلة من ا٣ببلفات الداخلية بْب العائدين من السيب كأىل األرض، كالتوقفات، 

األكؿ لكن دكف  عبدؽ.ـ، على نفس شكل ا٤ب 515ُب  عبدا٤ب كابلسّب البطيء، ٛبكنوا من إعادة بناء

(، Zerubbabelكجود اتبوت العهد، كىو ما يعرؼ اب٥بيكل الثاين كينسب بناؤه عادةن إىل زرُّاببل )

 .(2)حاكم ا٤بقاطعة ا٤بعْب من الفيرس

بناء ( إبعادة Nehemiahكحسب التوراة، قاـ بعدىا أحد زعماء بِب إسرائيل كيدعى ٫بميا )

أسوار أكرشليم بعد أف أصبح حاكمان للمدينة من قبل الفرس  كموافقتهم، كُب سبيل ٙبقيق ذلك، عاين 

ا٤بوقع، كحث اليهود على بناء السور ك٧بو ىذا العار، ٍب قسم السكاف كا٢برفيْب كالقبائل إىل ٦بموعات 

، ابب ا٤بياه، ابب الدمن )الركث( ية أبواب، ىي: اببالذم ٚبللتو ٜبان يتوىل كل منهم بناء جزء من السور

العْب، ابب ا٢بصاف، ابب الغنم )الضأف(، ابب السمك، ابب الوادم، ابب العتيق، كما قامت اجملموعات 

 .  (3)بَبميم كإصبلح كإنشاء أجزاء أخرل ُب ا٤بدينة

                                                 

 .33-30ص، الطريق إىل القدس( ٧بسن صاّب، 1)
 .171-170، صالقدسأرمسَبكنج،  (2)
 .2( سفر ٫بميا، االصحاح 3)
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إىل صعوبة الربط بْب الوصف الذم تقدمو  (Kenyon) كينيوفكقد أشارت عا٤بة اآلاثر كاثلْب  

كحسب اكتشافات  ، (1)التوراة لسور ٫بميا ُب ا١بهتْب الشمالية كالشرقية كبْب السمات الطبوغرافية للمدينة

، كمن سبقها من اآلاثريْب، ر٠بت خرائطها الٍب أعادت من خبل٥با توقيع مسقط ا٤بدينة بعد العودة وفيكين

أصاب ا٤بدينة من ا١بهة الشرقية على سفح تل الضهور  ا٤ببلحظة أف ا٫بساران  من السيب، كأصبح ابإلمكاف

)أكفل( إذ أزٰبت أسوار ٫بميا عن السور اليبوسي كسور العهد ا٤بلكي الشرقيْب، بينما توسعت ا٤بدينة اب٘باه 

وانت الغرب، كما حددت ا٢بفرايت األثرية عددان من أبواب ا٤بدينة، كقد أحاطت تلك األسوار بنفس مك

ا٤بدينة السابقة )قبل السيب( مثل عْب جيحوف، كجزء كيرب  من ا٤بوقع اليبوسي، كالتوسعة الشمالية ُب عهد 

 (6. 1)شكل  ما بعد سليماف، كموقع ا٥بيكل ا٤بفَبض.

                                                 

(1 )Kenyon, Jerusalem, p.110. 
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 ُب العصر ا٢بديدم بيت ا٤بقدس  :6. 1شكل 

 .Kenyon, Jerusalem, p.109ا٤بصدر: 

 

 ؽ.ـ.( 63 -332ايكم اإلغريقي ) حتت  -

ؽ.ـ.،  333( الفرس ُب Alexander III of Macedonسكندر ا٤بقدكين )ىـز اإل

خبلؿ ٞبلتو الٍب ضم فيها ببلد الشاـ كمصر كالعراؽ كإيراف ؽ.ـ(  332ُب العاـ التايل )كاحتل فلسطْب 

عصر السيطرة ا٥بلينية اإلغريقية الذم بيت ا٤بقدس  كأجزاء من ا٥بند، ككاف ىذا االحتبلؿ إيذاانن بدخوؿ
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ؽ.ـ(. كقد شكل األمر ُب البداية صدمة لليهود القاطنْب ُب أكرشاليم  63 – 332استمر طيلة الفَبة )

قدس( ألهنم كانوا ٨بلصْب للفرس كراضْب ابستمرار نفوذىم عليهم، كمن جهة أخرل فإف اليهود  بيت ا٤ب)

العزلة منطويْب على أنفسهم، إذ عانت ا٤بدينة من الفقر، كالبعد عن كانوا يعيشوف ُب أكرشاليم ُب حالة من 

  (1)طرؽ التجارة، كانكفأت على معبدىا كتوراهتا.

ؽ.ـ، كًب تقسيمها بْب القادة، فآلت  323تصدعت إمرباطورية اإلسكندر بعد كفاتو ُب  

مو كحكم خلفائو ( ك٠بي حكPtolemy I Soter)السيطرة على فلسطْب إىل القائد بطليموس األكؿ 

كىم أحد - السلوقيوفؽ.ـ حٌب استطاع   302البطا٤بة )البطالسة( كقد استمر ُب فلسطْب من بعصر 

السيطرة على فلسطْب إثر انتصار ا٤بلك السلوقي  -كرثة إمرباطورية اإلسكندر بعد موتو، كالبطا٤بة

ؽ.ـ، كقد  ٤198بة، عاـ نصران كبّبان على البطا (Antiochus III the Great)أنطيوخوس الثالث 

 . (2)ؽ.ـ 63ا٢بكم الركماين عاـ  ٙبتلى فلسطْب كالقدس حٌب كقوعهما استمرت سيطرة السلوقيْب ع

كأىم التطورات العمرانية ُب ىذا العصر، كانت نتيجة مباشرة لدخوؿ فلسطْب ا٤برحلة ا٥بلنستية أك  

اإلسكندر ا٢بكم حٌب سقوط مصر ٙبت االحتبلؿ ، كىي مرحلة عادة ما ٙبدد بتويل (3))ا٤برحلة ا٥بلينية(

ؽ.ـ(، كتتميز تلك ا٤برحلة بصبغ اإلقليم ابلصبغة اإلغريقية سواء ُب اللغة  30 –ؽ.ـ  336الركماين )

 .(4)كالثقافة كاألدب أك ا٤بعمار كالنظم كأسلوب ا٢بياة

                                                 

 .171-170، صالقدسأرمسَبكنج،  (1)
، ُب: القدس أكرشليم العصور القدٲبة بْب التوراة كالتاريخ، ٙبرير: توماس ؿ. ة مإرقيةامللك ىريود وأورشليم: ىلينة مدين( جوف سَبينج، 2)

 .147(، ص2003تومبسوف، سلمى ا٣بضراء ا١بيوسي، ترٝبة: فراس السواح، )بّبكت، مركز دراسات الوحدة العربية، 
االغريقية  الثقافة َب ىذه ا٢بقبة أصبحت، يوف على أنفسهمكىي مستمدة من كلمة ىػًلْب كىي االسم العرقي الذم يطلقو اليوانن اهللينية:( 3)

العلم ُب ذلك الوقت كا٥بيلينستية ىى ثقافة مركبة من عناصر يواننية كشرقية  لغة اليواننية ككانت البحر ا٤بتوسط ملكا مشَبكا بْب ٝبيع بلداف
 . كلقح فيها الشرقيوف حضارة اليوانف بركحانية الشرؽ كنظمو كعلمو الفلسفة ٞبل فيها االغريقيوف إىل الشرؽ

 .110ص   ،مقدمة يف اتريخ فلسطني القدًن، ( زايد مُب4)

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya

http://www.marefa.org/index.php/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9
http://www.marefa.org/index.php/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
http://www.marefa.org/index.php/%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://www.marefa.org/index.php/%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://www.marefa.org/index.php/%D9%84%D8%BA%D8%A9
http://www.marefa.org/index.php/%D9%84%D8%BA%D8%A9
http://www.marefa.org/index.php/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9
http://www.marefa.org/index.php/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9


58 

 

 (Antiochus IV Epiphanes) ففي عهد ا٤بلك السلوقي أنطيوخوس الرابع أبيفانيس 

(، كأعاد تسميتها إىل "أنطاكية Polis –مدينة )بوليس  –ؽ.ـ( ًب إعبلف أكرشليم كدكلة  175-163)

ُب منطقة يهودا"، كعْب منيبلكس كاىنان أعلى للمدينة بعد عزؿ الكاىن السابق ايسوف، ككاف منيبلكس 

إلغريق كنظمهم، إدخاؿ عادات كقيم كمؤسسات ا علىللهلينة مثل أنطيوخوس الرابع، فعمل  متحمسان 

، كأقاـ كذلك اإليفيبات ) (1)فتقدـ بطلب ر٠بي للسماح لو بتأسيس ا١بمانيزيـو )دار الرايضة( ُب أكرشليم

 مركز التدريب العسكرم للشباب(، كاأللعاب على الطراز اليوانين. 

الزمنية اليهودية، كقعت حرب بْب ايسوف  -كنتيجة للصراع على السلطة بْب الرموز الدينية 

ؽ.ـ.،  169، كنتيجة لذلك هنب كنوز ا٥بيكل عاـ كٛبردان  عصياانن كمنيبلكس، عدىا أنطيوخوس الرابع 

كىدـ سور ا٤بدينة ُب العاـ التايل، ٍب تبل ذلك إىانة للرموز الدينية اليهودية مثل تكريس ا٥بيكل لعبادة زفس 

 ازير قرابْب على ا٤بذبح. (، كتقدًن ا٣بنZeus -)زيوس 

ككجهت إجراءات السلوقيْب ٗبعارضة يهودية قاكمت ىذه الطقوس كإجراءات ا٥بلينة قادهتا األسرة 

ا٢بشمونية، كاشتهر منهم ا٤بكايب )أم ا٤بطرقة(، فقاد ثورة على السلوقيْب انتصر فيها ٩با دفع أنطيوخوس 

ؽ.ـ، كال يزاؿ اليهود  164إعادة تكريس ا٥بيكل، عاـ الرابع إىل إصدار مرسـو ابلعفو العاـ عن اليهود ك 

. كعليو استلم ا٤بكابيوف/ (2)(Hanukkah –ٰبتفلوف اهذه ا٤بناسبة ٙبت اسم عيد األنوار )حانوكا 

 ؽ.ـ.  37ا٢بشمونيوف ا٢بكم  الذم استمر طيلة الفَبة البلحقة حٌب 

                                                 

 .147، صرومة وسوراي والكاى  األ لى( سارة منديل، 1)
 .87-86، صالقدس ،مندهنوؿ ( 2)
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 ا٢بشموين )ا٤بكايب( أكرشليم ُب العهد : 7. 1شكل 

 .212ص، : أرمسَبكنج،: القدسا٤بصدر: 

 

 

 ـ(325 –ؽ.ـ  63حتت ايكم الروماين ) -

 كدؾَّ   (Pompeyالعصر الركماين بعد أف حاصرىا القائد الركماين بوميب )بيت ا٤بقدس  دخلت

ؽ.ـ،  40ؽ.ـ، كأبقى على حكم األسرة ا٤بكابية اتبعة للركماف، كُب العاـ  63حٌب دخلها ُب  سوارىاأ
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إذ عاكد الركماف  طويبلن ىاجم الفرس فلسطْب كأبقوا على حكم ا٤بكابيْب ُب القدس، كمل تدـ سيطرة الفرس 

ؽ.ـ ،  37ملكان ُب عاـ   (Herodاآلدكمي ) ىّبكدا٢برب، كاستعادكا السيطرة على فلسطْب، كنصبوا 

 . (1)كبذلك انتهى حكم األسرة ا٤بكابية على القدس

، كقد هتوَّد كالده إرضاءن (3)، كيشّب الباحث زايد مُب إليو بػػػػ)حرد العريب((2)آدكميان  ىّبكدكاف 

، لليهود، إال إنو ظل مكركىا من قبلهم، طاغية ظا٤بان، كشديد الوالء للركماف فأطلقوا عليو لقب ملك

كُب آخر عهده كاف  ،ؽ.ـ، كقد عاصره من األنبياء زكراي عليو السبلـ كٰبٓب 4كاستمر حكمو حٌب العاـ 

 .(4)ؽ.ـ 4ميبلد ا٤بسيح عليو السبلـ ُب 

تبناىا ىّبكد بقوة طيلة حياتو، سواء ُب الثقافة أك اإلدارة،  سياسة ا٥بلينة الٍبعمرانيان، ُب إطار   

، سواء داخل ن ا٤بناطق الٍب امتد إليها نفوذهشهدت على ذلك أعمالو الكثّبة كالكبّبة ُب العديد م

 .(5) فلسطْب أك خارجها كقد اشتهر ٕببو للبناء كالتشييد

يزة، فكانت أكىل أعمالو العمرانية هنضة عمرانية ٩بُب عهده قدس( بيت ا٤بكما شهدت أكرشليم )

ابسم راعيو الركماين أنطونيو، من أجل إحكاـ قبضتو على ا٤بدينة  تيمنان بناء قلعة أطلق عليها اسم أنطونيا 

آخر ُب ا٤بدينة العليا قرب  قصران كمراقبة التحركات ا٤بعارضة لسياستو، كأعاد بناء قصر ا٢بشمونيْب، كبُب 

منصة ذات بيت ا٤بقدس  كاكتشف ُب ا٢بي األرمِب ُب بثبلثة أبراج. ٧بصنان السور الغريب ا٢بايل للقدس ككاف 

قرب بوابة ايفا )ُب السور ا٢بايل(، كبُب ىّبكد كذلك مقربة  ابداين أبراج نسبت لو، كال يزاؿ أحد ابراجها 
                                                 

ُب: القدس ُب التاريخ، ترٝبة كامل العسلي، )عماف،  ب.ـ، 637 –ؽ.ـ  63حتت  كم روما وبيزنطة القدس ( جوف كلكنسوف، 1)
 .128-95(، ص1992ا١بامعة األردنية، 

كجنوب كادم ا٢بسا(  األردف شرقي )جنوب ا٤بيت القدماء البحر منطقة جنوب كجنوب شرقي كافىم س(:  (Edomites اإلدوميوف (2)
ا٤بوسوعة العربية،  انظر: .كىو عيسى ابن اسحاؽ بن إبراىيم "دـك، كىم من العرب ينتسبوف إىل "إاأللف الثاين قبل ا٤بيبلد هناية قطنوىا منذ
 اإلدكميوف.

 .151، صمقدمة يف اتريخ فلسطني القدًن، ( زايد مُب3)
 .35ص، الطريق إىل القدس( ٧بسن صاّب، 4)
 .115ص آاثر فلسطني،اكلربايت،  (5)
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دمشق، كأقاـ مبُب ا٥بّبكديـو ليكوف ٗبثابة ضريح ملكي لشخصو. كُب لعائلتو تقع إىل الشماؿ من بوابة 

نصف دائرم ،  كمسرحان ، مدرجان  دئراين  مسرحان الوقت نفسو، فإنو أنشأ مباف ىيلنستية صرفة، كاف منها: 

 .(1)كحلبة لسباؽ ا٣بيل

يزاؿ ىناؾ أما أسوار ا٤بدينة فقد شهدت إعادة بناء لتضم منطقة جديدة ُب ا١بهة الشمالية، كال 

ضمت منطقة جديدة ٛبثلت  هناأخبلؼ بْب الباحثْب كالدارسْب حوؿ مسار ىذه األسوار. كيعتقد البعض 

 .غرابن كخاف الزيت  شرقان ُب القسم الواقع إىل الشماؿ من شارع داكد )ا٢بايل( بْب ا٤بسجد األقصى 

كتعد أكثر آاثر ىّبكد أٮبية كدٲبومة، ىي شبكة ا٤بياه الٍب زكدت ا٤بدينة ٕباجتها من ا٤باء، كقد 

احتوت الشبكة على الربؾ كاألحواض ا٤بائية كقنوات مرفوعة على قناطر ، كأنشأ خارج ا٤بدينة خزاانت مياه  

 .(2)ليممرفوعة على قناطر إىل أكرش قل منها ا٤باء بقنواتتنيجنوب بيت ٢بم  ةكبّب 

كيعتقد  الثاين،  الذم يصطلح عليو اب٤بعبد، عبدالعظيمة ُب أكرشليم، بناء ا٤ب كمن أعمالو العمرانية

، ُب عبدنصة الٍب أقاـ عليها ىّبكد ا٤بكثّب من الباحثْب كاآلاثريْب أف منصة ا٤بسجد األقصى ا٢بالية كانت ا٤ب

)ىيكل ىّبكد( ال تتجاكز ا٤بربع كل ضلع من  عبدمنطقة ا٤ب فل فإف علماء آاثر آخرين يقولوف أا٤بقاب

)ا٤بنصة( ا٢بالية، كُب السنوات  سجد األقصىية ا١بنوبية الغربية من منطقة ا٤بـ( تقع ُب الزاك 182أضبلعو )

، فهناؾ أكثر من ثبلثة آراء لثبلثة مواقع مفَبضة عبدبْب العلماء ُب ٙبديد موقع ا٤باألخّبة تزداد ا٣ببلفات 

 . (3)٦بموعة كبّبة من الواثئق كالبينات لدعم كجهة نظره ٖبصوص ا٤بوقعككل منها يقدـ 

                                                 

 .159-158، صامللك ىريودسَبينج،  (1)
(2 )John Wilkinson, Ancient jerusalem its water supply and population, Palestine 

Exploration Quarterly, vol. 106 (1974), pp.33-51.   

(3 ) Haitham F. Al-Ratout, The Architectural Development of Al Aqsa Mosque in the 
Early Islamic Period: Sacred Architecture in the Shape of the 'Holy', (UK., Al-Maktoum 

Institute Academic Press, 2004). pp.99-106. 
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ؽ.ـ، كلكن ىّبكد توُب  19ك 20كتشّب الدراسات أف بداية العمل ُب ا٥بيكل كانت بْب عامي 

 ـ . 64قبل تنفيذ التصاميم الكاملة للبناء، كمل ينتهى من البناء إال ُب عاـ 

ماف ُب عهد اإلمرباطور نّبكف، كاستطاع القائد الركماين ـ اثر اليهود على حكم الرك 66كُب عاـ 

القتل  بعد حصار شديد كأعملبيت ا٤بقدس  ـ فدخل 70( إٟباد ىذه الثورة عاـ Titusتيتوس )

الذم بناه ىّبكد كسواه ابألرض، كالشيء الوحيد الذم أبقاه كاف السور الغريب  عبدكالنهب كا٢برؽ كدمر ا٤ب

 ،براج الثبلثة مشاؿ القصر: فصايلكاأل عاشر الذم أبقاه كحامية للمدينة،من أجل توفّب ا٢بماية للفيلق ال

ليو إىل اآلف ع مان قائٚبليدان لذلك االنتصار، كال يزاؿ ىذا القوس  قوسان . كبُب ُب ركما (1)مرايمة كىيبيكوسك 

. الشمعداف ذم الرؤكس السبعةاألبواؽ ك إىل ركما، كيظهر منها جليان  عبدنقوش تصور نقل مقتنيات ا٤ب

 .(8. 1شكل )

 

 كا٥بيكل.بيت ا٤بقدس  بعد تدمّب مدينة (Titusنقش على قوس النصر الذم بناه تيتوس ): 8. 1شكل 

 edia.org/wiki/Titushttp://en.wikipا٤بصدر: 

                                                                                                                                               

   

 .104صالقدس حتت  كم روما وبيزنطة، كلكنسوف،  (1)
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أعلنوا  132يستجمعوف قوهتم بعد تدمّب تيتس للمدينة، كُب عاـ  عامان  60أمضى اليهود حوايل 

( فأرسل اإلمرباطور الركماين ىادرايف Bar Kokhbaثورة أخرل على الركماف بقيادة ابركوخبا )

(Hadrian جيشان كبّبان استطاع إٟباد الثورة عاـ )ـ، فهـز اليهود كىربوا إىل منطقة بٌتّب، كدمر 135

كبّبان منهم ، ٍب منعهم من دخوؿحرث موقعها الذم كانت قائمة عليوأكرشاليم ك  بيت  ، كقتل كسىب عددا ن

جديدة ٠باىا إيليا كابيتولينا أك السكن فيها، بل كالدنو منها، كأقاـ فوؽ خرائب أكرشليم مدينة ا٤بقدس 

(Aelia Capitolina"على االسم األكؿ ٥بادرايف كقد عرفت بعد ذلك ابسم "إيلياء )(1) 

من انحية معمارية، صارت إيليا مدينة جديدة، فبعد أف حرثت ابحملراث حسب الطقوس  

لمدينة، بل أقاـ سلسلة من الركمانية ُب إنشاء ا٤بستوطنات ا١بديدة، مل يقم ىادرايف ببناء أسوار جديدة ل

األقواس التذكارية كاف أحدىا ُب ا٤بوقع الذم يشغلو اآلف ابب العمود ا٤بعركؼ اب٤بصادر الغربية 

(Damascus Gate ) ـ، 1964ـ مشاؿ قوس ابب العمود اكتشف عاـ  350، كآخر على بعد

 .(2) (Eco Homoككذلك قوس "انظرك الرجل/ ىاىو الرجل" )

ؿ الرئيسي للمدينة مشايل إيليا يؤدم إىل ميداف أقيم فيو عمود على رأسو ٛبثاؿ ككاف ابب الدخو  

يليا ٱبرجاف من ا٤بيداف، ك٠بي كل منها ابلكاردك )ا٤بفصل = إاإلمرباطور، ككاف الشارعاف الرئيساف ُب 

Cardo  الكبّب فيسمى ا٤بفصل   (، أما الثاينـو )طريق الواد(، أحدٮبا يسّب ٕبذاء الشارع ا٤بسمى الي

(Cordo Maximus كما أنشأ ىادرايف ٦بموعة من الشوارع تعترب بصفة عامة،)ساس الطرقات أ

، كأقاـ فيها عددان من ا٤بعابد الوثنية ا٤بكرسة آل٥بة ركمانية مثل جوبتّب كأفركديت،  ا٤بوجودة ُب ا٤بدينة اليـو

تو، كىكذا أصبحت إيليا مدينة كنصب ٛبثاالف على منصة ىادرايف أحدٮبا ٥بادرايف نفسو كاآلخر ٣بليف
                                                 

 .39، صالطريق إىل القدس( ٧بسن صاّب، 1)
 .33(، ص2009، 1)عماف، دار الفرقاف للنشر كالتوزيع، ط ايارايت األ رية يف القدس، يوسف ٪بم، ائف( ر 2)
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ركمانية أخرل، أما السور، ففي عاـ  ستعماريةاكثنية أ٩بية ٛبامان، يتعذر التمييز بينها كبْب أم مستوطنة 

ـ، رحل الفيلق العاشر من ا١بيش الركماين الذم كاف ٰبمي ا٤بدينة، فبُب الركماف سوران جديدان 289

 (1.9)شكل  .(1)للمدينة

 

 .276ص، : القدسأرمسَبكنج، ا٤بصدر: ـ(.326-135)إيليا كابيتولينا : 9. 1شكل 

 

 ـ(638 -325حتت ايكم البيزنطي ) -

                                                 

 ,Kenyon؛ 128-95، صالقدس حتت  كم روما وبيزنطة؛ كلكنسوف، 279-278، ص القدس( انظر: أرمسَبكنج، 1)
Jerusalem, , pp.187-193.؛ 
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( عرش اإلمرباطورية Constantine The Greatكاف اعتبلء اإلمرباطور قسطنطْب الكبّب )

ًب االعَباؼ ففي عهده بيت ا٤بقدس، إيذاانن ٗبرحلة جديدة ُب اتريخ العامل ك ـ، 306عاـ الركمانية 

، ككاف من (1)ـ313( الصادر عاـ Edict of Milanاب٤بسيحية ُب ا٤برسـو الشهّب ٗبرسـو ميبلف )

أف تدخل مرحلة جديدة اقتضت التخل  من الرموز الوثنية ليحل ٧بلها بيت ا٤بقدس  نتائج ىذا القرار على

 موجة من التنصّب ُب الثقافة كالعمراف. 

انقسمت اإلمرباطورية الركمانية إىل قسمْب: شرقي كغريب، كذلك بعد موت اإلمرباطور كقد 

ـ، فتكونت اإلمرباطورية الركمانية الشرقية )الدكلة 395( ُب Theodosius Iثيودكسيوس األكؿ )

مرباطورية البيزنطية( كعاصمتها القسطنطينية، كاإلمرباطورية الركمانية الغربية، كعاصمتها ركما، كما لبثت اإل

 كجودىا  ـ، لكن اإلمرباطورية الشرقية )الدكلة البيزنطية( حافظت على476الغربية أف سقطت عاـ 

 .(2)ـ(637ىػ/  16ىيمنتها على فلسطْب حٌب جاء الفتح اإلسبلمي )ك 

 Helena ofكانت أكىل حركات العمراف كأٮبها ُب سياؽ التنصّب ما قامت بو ا٤بلكة ىيبلنة )

Constantinopleكبنت كنيسة القيامة بيت ا٤بقدس  ( كالدة اإلمرباطور قسطنطْب، عندما زارت

(Church of Holy Sepulchre ) (3)كالٍب تعد من أعظم الكنائس مكانة ُب العامل. ـ326عاـ 

  .إىل مكاف للنفاايت كالقمامة ولت مكاف ا٥بيكل ا٥بّبكدم ا٤بدمركقد ح

قدس( خبلؿ تلك الفَبة حركة عمرانية ارتبطت بعبلقة السيد ا٤بسيح ا٤ببيت ) ءكقد شهدت إيليا

كأتباعو اب٤بدينة، كما القوه من عنت كتعذيب من الركماف كاليهود، كانتهاء بصلبو كقتلو حسب ا٤بعتقد 

ا٤بسيحي، كما شرع ا٤بسيحيوف ُب كضع األساطّب حوؿ كل ما يتعلق بتلك الفَبة ٩با أكسب ا٤بدينة قيمة 

                                                 

 .211-205(، ص1991، 1ار األمل للنشر كالتوزيع، ط، )إربد، داليوانف والروماف( علي عكاشة كآخركف، 1)
 .211-205ص اليوانف والروماف،عكاشة كآخركف،  (2)
(3)Kenyon, Jerusalem, p.191. 
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كحية، كأضحى ا٢بجاج يفدكف إىل ا٤بدينة من ٝبيع أرجاء كنواحي اإلمرباطورية، تبع ذلك إنشاء كأٮبية ر 

العديد من الكنائس كاألديرة داخل ا٤بدينة كحو٥با بدعم من األابطرة كاألمراء. كشهد القرف التايل استمراران 

( Eudokiaكدككيا )للبناء كخصوصان ُب منصف القرف ا٣بامس ا٤بيبلدم اثناء حكم اإلمرباطورة أ

ككانت ٙبب ا٤بدينة بيت ا٤بقدس، لفلسطْب، حيث ًب بناء كثّب من ا٤بواقع ا٤بسيحية بعد أف ًب نفيها إىل 

( Justinian Iفأنفقت الكثّب من األمواؿ ُب حركة اإلعمار تلك، ككاف اإلمرباطور جستنياف األكؿ )

، كما بُب (1)كىي كنيسة العذراء ا١بديدةبيت ا٤بقدس، ـ( آخر ملك يبِب كنيسة ُب 565  - 483)

 مستشفى آخر ُب ا٤بدينة.

إىل ا١بنوب من حدكد إيلياء )ُب العصر الركماين(، كًب بناء بيت ا٤بقدس  كاتسعت حدكد مدينة

العديد من ا٤بباين الٍب تعود لتلك الفَبة كأغلبها سور ليحيط اب٤بنطقة ا٤بضافة، كقد عثر ُب تلك النطقة على 

 .(2)مباف خاصة

                                                 

 .128-95ص القدس حتت  كم روما وبيزنطة،كلكنسوف،  (1)
 .38، صالتطور العمراينكزيرم،  (2)
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 أكرشليم العهد البيزنطي كتظهر التوسعة ا١بنوبية جنوب سور إيليا كابيتولينا العصر الركماين.: 10. 1شكل 

 .334ص، ا٤بصدر: : أرمسَبكنج، القدس

 

ُب العهد البيزنطي، ىي خريطة مأداب الفسيفسائية، الٍب دس بيت ا٤بق كمن أىم الواثئق عن عمراف

ـ، كقد كضعت ىذه ا٣بريطة 1897عثر عليها ُب أرضية كنيسة بيزنطية ُب مدينة مأداب ُب األردف عاـ 
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بيت ا٤بقدس  كيظهر ُب منتصفها خريطة، (1)ـ أم أكاخر العهد البيزنطي ابلنسبة للقدس575حوايل عاـ 

 (11. 1)شكل  .(2)كمصر كلبناف كسوراي كاألردف فلسطْب منبْب مواقع أخرل 

 

 فيها مدينة القدسقطعة من خريطة مأدبة يظهر : 11. 1شكل 

 http://www.christusrex.org/www1/ofm/mad/sections/section11.html ا٤بصدر:

 

( مباين 1ُب العهد البيزنطي، كمنها: )بيت ا٤بقدس  ن عمرافنسخة عن خريطة مأداب تظهر تفاصيل م: 12. 1شكل 
( كاردك 7( ابب العامود )6( بيت حسدا )5( كنيسة ا٢بكمة )4( كنيسة نيا )3( ابسليكا صهيوف ا٤بقدسة )2) ا١بلجثة

 مرًن(. نا( ابب استيفانس )ست11( ؟؟ )10( قباب ىّبكد  كابب ايفا )9( كاردك ماكسيموس )8)

                                                 

 ـ. 1453( استمرت اإلمرباطورية البيزنطية حٌب سقطت على يد العثمانيْب ُب 1)

(2)C. Raymond Beazley, Madaba Map, The Geographical Journal, Vol. 17, No. 5 (May, 
520-1901), pp. 516 
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 .361ص، القدس أرمسَبكنج،ا٤بصدر: 

 

( ٲبكن ا٤ببلحظة أبف ا١بزء 12. 1 شكل كلية )من ا٣بريطة البيت ا٤بقدس  كعند اقتطاع خريطة

كقد دارت حوؿ ا٤بدينة األسوار ُب شكل بيضاكم تنقصو الزاكية من ا٣بريطة يشّب إىل جهة الشرؽ، العلوم 

اليسرل من األعلى )ُب الواقع: الزاكية ا١بنوبية الشرقية(، كيظهر فيها الكنائس كالبواابت كالشارعاف 

كالكاردك األكرب أبعمدهتما الشهّبة، كىي تظهر ٔببلء أف منطقة ا٤بسجد األقصى الرئيساف: الكاردك، 

 خارج حدكد ا٤بدينة البيزنطية.

بعد العرض السابق للتطور العمراين للمدينة بدءنا من النشأة كحٌب هناايت العصر البيزنطي، 

مراين كا٤بعمارم ُب إطار من الظركؼ كالسياقات التارٱبية الٍب شكلت ا٤بدينة كتكوينها الع نبلحظ جليان 

القداسة كالتبجيل ُب غالبية حقبها التارٱبية، كًب استجبلء بوضوح ا٢بقبة األخّبة من اتريخ ا٤بدينة كمدينة 

ركحيان عاليان لدل عدد كبّب من ا٤بؤمنْب النصارل الذين كانت تساندىم أعظم  مسيحية مقدسة ٙبتل مركزان 

كس على ا٤بدينة من خبلؿ هنضة عمرانية مليئة ابلكنائس كا٤بنشآت إمرباطورية آنذاؾ، األمر الذم انع

 ُب مدينة عربية مشرقية.  ةالدينية الٍب ٞبلت أسلوب كركح بيزنطي
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  الاصل الثاين
 يف صدر اإلسالـبيت املقدس  وأ رىا  لى  مرافواالجتما ية التغريات السياسية 

 

 

 املبحث األوؿ: الاتح اإلسالمي للمدينة.

 املبحث الثاين: التغريات السياسية واالجتما ية وأ رىا  لى العمراف يف العهد الراشدي.

 .عمراف يف العهد األمويالالتغريات السياسية وأ رىا  لى املبحث الثالث: 
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 املبحث األوؿ

 الاتح اإلسالمي للمدينة

 
حقبتها البيزنطية  ُب الفصل السابق، كابلتحديد ُبمدينة بيت ا٤بقدس يتضح من دراسة اتريخ 

 ساميان ركحيان  كمدينة مسيحية مقدسة ٙبتل مركزان  ،األخّبة، مدل ا٤بكانة الدينية كا٤بعنوية الٍب حازهتا ا٤بدينة

كىي  ،آنذاؾ تْبأعظم إمرباطوري إحدل الذين كانت تساندىم ،لدل عدد كبّب من ا٤بؤمنْب النصارل

كما تلى ذلك  ،لو شأنو ُب أحداث حركة الفتح اإلسبلميكىو األمر الذم سيكوف ، اإلمرباطورية البيزنطية

 كالعمرانية. ،كالثقافية ،االجتماعيةك  ،االقتصاديةعلى ا٤بستوايت  ،من تفاعبلت

ُب ىذا ا٤ببحث، سيتناكؿ الباحث أحداث الفتح اإلسبلمي، كالسياؽ التارٱبي لو، بعيدان عن 

ٱبدـ موضوع دراستنا، بل سّبكز على أٮبية ا٢بدث من  الغوص ُب ٙبليل الركاايت التارٱبية كنقدىا، إال ٗبا

الناحية السياسية كالثقافية كالعمرانية، كالٍب ستنعكس على ا٤بدينة عمرانيان كما سيتبْب ذلك ابلدراسة 

 كالتحليل ُب ا٤ببحث الثاين من ىذا الفصل.

  واملسلمني قبل الاتح. يف ناوس العرببيت املقدس  مكانة -

 ،ُب مراحل مبكرة من اتريخ اإلسبلـ كدين ،الفتح اإلسبلمي مع بيت ا٤بقدسأيٌب تفاعل حركة 

ٛبارس الفتح كاقعان على األرض، كمل يكن من الصعب على ا٤بسلمْب ذات سيادة قبل أف يشكل دكلة أم 

األكؿ، إذ كاف للمدينة حضور كصلة كجدانية مع األجياؿ التكويِب قدس ُب طورىم ا٤ب بيتأف يتفاعلوا مع 

كما كشفت عنها كحددهتا الركاايت الدينية ا٤بكتوبة ُب العهدين القدًن ،  ربية على امتداد عصور كجودىاالع

كا١بديد، أك كما تناقلتها الركاايت الشعبية الشفوية الٍب آلت إلينا جيبلن بعد جيل، إذ ارتكزت ىذه الصلة 

 : أساسيتْب الوجدانية على ركيزتْب
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عرب عقيدة  ،إبراىيم ا٣بليل عليو السبلـنيب هللا  كالركحي الذم خلفو األكىل: الَباث الديِبالركيزة 

كرثهم تلك أف ،من خبلؿ أبيهم إ٠باعيل عليو السبلـ ،التوحيد الٍب القت قبوالن كانتشاران كاسعان بْب العرب

اط الديِب بْب العقيدة الٍب اصطلح الركاة على تسميتها بدين إبراىيم، كالٍب كاف من أبرز معا٤بها نشوء االرتب

 من ببلد الرافدين الٍب أضيفت ٥با صفة القداسة عندما قدمها مهاجران  ،إبراىيم عليو السبلـ كبيت ا٤بقدس

حٌب أضحت ٧بور القداسة حْب اختار هللا لو أف يستقر اها كيقيم على  ،ُب القرف التاسع عشر قبل ا٤بيبلد

 أرضها كيدفن فيها. 

بشر اها السيد ا٤بسيح عيسى بن مرًن عليهما السبلـ منطلقان من بيت  الثانية: ا٤بسيحية الٍبالركيزة 

ببلد الشاـ كا١بزيرة العربية، إذ استمالت رسالتو أفئدة قطاعات متعددة ككاسعة  ُب رسالتو نتشرقدس لتا٤ب

قبائل اعتنق ا٤بسيحية ثلة من سادة ال فقدمن أبناء القبائل العربية ُب ٨بتلف مواطنها ُب الشاـ كا١بزيرة، 

الٍب كاف على اجملتمعية عدد كبّب من الوجهاء كاألشراؼ كالنخب فضبلن عن كرؤساء البطوف كاألفخاذ، 

 .(1)رأسها ا٣بطباء كالشعراء

مل تكن الصبلت الوجدانية بْب ا٤بسلمْب ُب عصرىم األكؿ كبيت ا٤بقدس ابألمر ا١بديد  إذف،

كىم الذين يؤمنوف بنبوة األنبياء السابقْب، كعزز من ذلك بصورة كبّبة اإلشارات كالدالالت  ،عليهم

الصرٰبة الٍب تزيد من قداسة ا٤بدينة كأٮبيتها ُب اإلسبلـ كالٍب كاف منها رحلة اإلسراء كا٤بعراج ابلنيب دمحم 

بيت  تـ(، ككان621، ٩با يوافق العاـ )(3)شهران  أك ستة عشر (2)ملسو هيلع هللا ىلص الٍب حدثت قبل ا٥بجرة النبوية بعاـ

بو من  على أف النيب ملسو هيلع هللا ىلص قد أسرمت ركاايت السّبة لَّ ا٤بقدس كمسجدىا األقصى ٧بطة رئيسة فيها، إذ د

                                                 

، 1كت، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، طانظر بتوسع: خليل عثامنة، القدس كاإلسبلـ دراسة ُب قداستها من ا٤بنظور اإلسبلمي، )بّب ( 1)
 .12-5( ص2013

، عمر عبد السبلـ السبلمي السهيلي، الركض األنف ُب شرح سّبة ابن ىشاـ، ٙبقيق: أبو القاسم عبد الرٞبن بن عبد هللا بن أٞبد (2)
 .259، ص3(، ج2000، 1، طدار إحياء الَباث العريب)بّبكت، 

، 1، )بّبكت، دار الفكر، طٙبقيق: سهيل زكار، سّبة ابن إسحق كتاب السّب كا٤بغازم، ابلوالء، ا٤بدين دمحم بن إسحاؽ بن يسار ا٤بطليب (3)
 .297ـ(، ص1978
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ا٤بسجد ا٢براـ ُب مكة إىل ا٤بسجد األقصى إبيلياء )بيت ا٤بقدس(، حيث ربط دابتو الرباؽ عند الباب 

تو، كمن ا٤بسجد األقصى عرج إىل السماء ٍب عاد إليو فصلى ابألنبياء ٍب رجع إىل مكة على كصلى ُب قبل

، كيهمنا (1)الرباؽ مرة أخرل، كُب ا٢بادثة تفاصيل كثّبة كركاايت عديدة انتشرت ُب كتب التفسّب كالسّب

فضبلن عن ا١بوانب العمرانية الٍب تضمنتها ا٢بادثة، الداللة ا٤بباشرة على مكانة  ،منها ُب دراستنا ىذه

ما جاء كاف أبرز مظاىرىا كالٍب  بيت ا٤بقدس ُب اإلسبلـ كارتباطو ارتباطان كثيقان اب٤بسجد ا٢براـ، مسجد 

ُسْبَحاَف تعاىل: " كذلك ُب مطلع سورة اإلسراء، ُب قولوكالقداسة ذكرىا ُب القرآف الكرًن كربطها ابلربكة 

 ۚ  رِيَُو ِمْ  آاَيتَِنا الَِّ ي َأْسَرٰى بَِعْبِدِه لَْياًل ِمَ  اْلَمْسِ ِد اْيََراـِ ِإىَل اْلَمْسِ ِد اأْلَْقَصى الَِّ ي اَبرَْكَنا َ ْوَلُو لِنُ 

 .(2)"اْلَبِصريُ  السَِّميعُ  ُىوَ  ِإنَّوُ 

كقد قارب بيت ا٤بقدس قبلة ا٤بسلمْب األكىل سواء كىم ُب مكة أك ا٤بدينة ا٤بنورة، مسجد ككاف 

ييصىلًٌي كىىيوى ٗبىكَّةى ٫بىٍوى بػىٍيًت  ملسو هيلع هللا ىلص" كىافى رىسيوؿي هللًا عباس هنع هللا يضر أنو فركل ابن ذلك على العاـ كالنصف، 

ٍيًو، كى  ٍعبىةي بػىٍْبى يىدى ٍعبىًة"اٍلمىٍقًدًس، كىاٍلكى ًدينىًة ًستَّةى عىشىرى شىٍهرنا، ٍبيَّ صيًرؼى ًإىلى اٍلكى بػىٍعدى مىا ىىاجىرى ًإىلى اٍلمى
(3) . 

، إذ استمرت مكانتها تتعزز بْب (4)كمل يؤثر ٙبويل القبلة إىل مكة ُب تقليل شأف بيت ا٤بقدس

كقد تعددت الشواىد على  تزداد قوة كمتانة، النيب ملسو هيلع هللا ىلص كارتباطهم اها كمدينة مقدسةا٤بسلمْب طيلة حياة 

                                                 

، ٙبقيق: جامع البياف ُب أتكيل القرآف، دمحم بن جرير بن يزيد بن كثّب بن غالب اآلملي، أبو جعفر الطربم؛ 296، سّبة، صبن إسحاؽا (1)
أبو الفداء إ٠باعيل بن عمر بن كثّب القرشي البصرم ٍب ؛ 352-350، ص17ـ(، ج2000، 1الرسالة، ط أٞبد شاكر، )دمشق، مؤسسة

 .44-42، ص5ـ(، ج1999، 2، تفسّب القرآف العظيم، ٙبقيق: سامي بن دمحم سبلمة، )الرايض، دار طيبة للنشر كالتوزيع، طالدمشقي
 . 1سورة اإلسراء : آية  (2)
، 5(، ج2001، 1، )دمشق، مؤسسة الرسالة، طشعيب األرنؤكط كآخركف، ا٤بسند، ٙبقيق: بن ىبلؿ الشيباينأٞبد بن دمحم بن حنبل  (3)
ا١بامع الكبّب "سنن الَبمذم"، ٙبقيق: بشار عواد معركؼ، )بّبكت، دار الغرب اإلسبلمي، دمحم بن عيسى بن سىٍورة الَبمذم، ؛ 136ص

 .57، ص5(، ج1998
ٍيئا كىمل أيىٍمر ًبشىٍيء ٍبَّ ابطلو كأعدمو اًبٍلكيلًٌيًَّة بل ان منطقيان لبقاء تعظيم شأف بيت ا٤بقدس، "يقدـ ابن قيم ا١بوزية تفسّب  (4) كىىيوى أىف هللا مل ٱبلق شى

ه ىيوى ٤با ًفيوً  ًلكى أمره ًبًو كشرعو ًإايَّ فىمن ذىًلك نسخ اٍلقبػٍلىة  ....ن اٍلمصلحىة م الى بيد أىف ييثبتوي ًبوىٍجو مىا أًلىنَّوي ًإ٭بَّىا خلقو ٢بكمة لىوي ُب خلقو كىكىذى
ما تشد إًلىٍيًو الٌرحاؿ كيقصد اًبلسَّفًر إًلىٍيًو كىحط األكزار ًعٍنده كاستقبالو مىعى غى  ّبه من ا١بًٍهىات ُب الٌسفر فىلم يبطل كىبػىقىاء بىيت اٍلميقىٌدس ميعظما ٧بيٍَبى

ًة ًفيًو تػىٍعًظيمو كاحَبامو اًبٍلكيلًٌيًَّة كىًإف بىطل خيصي  ؽو كىىيوى نوع من تػىٍعًظيمو كتشريفو اًبلصَّبلى وص استقبالو ابلصلوات فالقصد إًلىٍيًو ليصلى ًفيًو ابى
تو أعظم ابلصلوات فىقدـ اٍلبػىٍيت ا٢بٍىرىاـ عىلىٍيًو ُب ااًلٍسًتٍقبىاؿ أًلى  كالتوجو إًلىٍيًو قصدا لفضيلتو كشرعو لىوي ًنٍسبىة من التػَّوىجُّو إًلىٍيًو ابالستقباؿ ف مٍصلحى
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غزكة تبوؾ عاـ ، كُب (1)قاطبة الشاـبفتح النيب ملسو هيلع هللا ىلص ا٤بسلمْب يبشر ـ( 627ىػ/5)ذلك؛ ففي حفر ا٣بندؽ 

، ففي بفتح بيت ا٤بقدس كأهنا من عبلمات الساعة القادمة ال ٧بالةالنيب ملسو هيلع هللا ىلص يبشرىم ـ( 630ىػ/9)

، : "لعوؼ بن مالك ملسو هيلع هللا ىلصديث يقوؿ النيب ا٢ب ًم ااعدد اٍعديٍد ايى عىٍوؼي فػىٍتحي  ، ٍبمىٍوٌب  :لسَّاعىةً ًستِّا بػىٍْبى يىدى

ٍقًدًس" بػىٍيًت اٍلمى
أىال أىف كما أف النيب بشر الصحايب شداد بن أكس بفتح بيت ا٤بقدس، حْب قاؿ لو: ". (2)

س سيفتح ًإف شىاءى هللا تػىعىاىلى كىتىكوف أىٍنت ككلدؾ من بٍعدؾ أىئًمَّة اهىا ًإف شىاءى هللا مقدٌ كىبىيت الٍ  ،الشَّاـ ستفتح

، ـ(677ىػ/58توُب كدفن فيها عاـ )حٌب ، هاكقد شهد شداد فتح الشاـ كبيت ا٤بقدس كسكن، (3)"تػىعىاىلى 

 ا٤بدينة. عقبو ُب بقيك 

بعظيم مكانة ا٤بسجد األقصى كثاين بيت كضع ُب صحابتو النيب ملسو هيلع هللا ىلص  ٱبرب ،كُب مواقف أخرل

: األرض، ففي حديث أيب ذر هنع هللا يضر قاؿ:  قٍلتي ايى رىسيوؿى اَّللًَّ  ؟ قىاؿى ، أىمُّ مىٍسًجدو كيًضعى ُب األىٍرًض أىكَّؿى

ـي » ىٍسًجدي ا٢بىرىا
: ٍبيَّ أىمّّ؟ قىاؿى « ا٤ب : قػيٍلتي ىٍسًجدي األىٍقصىى»قىاؿى

: قػيٍلتي « ا٤ب نػىهيمىا؟ قىاؿى أىٍربػىعيوفى سىنىةن، »: كىٍم كىافى بػىيػٍ

ا أىٍدرىكىٍتكى الصَّبلىةي بػىٍعدي فىصىلًٌٍو، فىًإفَّ الفىٍضلى ًفيوً   ة، كُب حديث آخر ٯبعلو النيب ضمن الثبلث(4)«ٍبيَّ أىيٍػنىمى

                                                                                                                                               

يٍ  ة ًفيًو منشأ لٍلمٍصلحىة فتمت لؤٍلمة احملمدية ا٤بصلحتاف ا٤بتعلقتاف اًهىذى ا هًنىايىة مىا كأكمل كىبىًقي قىصده كىشد الٌرحاؿ إًلىٍيًو كىالصَّبلى تػىٍْبً كىىىذى ًن اٍلبػىيػٍ
، )بّبكت، ماتاح دار السعادة ومنإور والية العلم واإلرادة، ةدمحم بن أيب بكر ابن قيم ا١بوزي". يكوف من اللطف كىٙبىًٍصيل اٍلمصىاّب كتكميلها

 . 33-32، ص2( جدار الكتب العلمية
 .626، ص30أٞبد بن حنبل، ا٤بسند، ج (1)
 "،خاريصحيح الب" اجلامع املسند الصحيح املختصر م  أمور رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص وسننو وأايمو، دمحم بن إ٠باعيل أبو عبدهللا البخارم (2)

ودتاـ . 411 ، ص39؛ ابن حنبل، ا٤بسند، ج101، ص4(، ج2001، 1، )بّبكت، دار طوؽ النجاة، طدمحم زىّب بن انصر الناصر ٙبقيق:
: أىتػىٍيتي النَّيبَّ صىلَّى هللاي عىلىٍيًو كىسىلَّمى ُب غىٍزكىًة تػىبيوؾى كىىيوى ُب قػيبَّةو ًمنٍ : عن ايديث ، قىاؿى : "اٍعديٍد ًستِّا بػىٍْبى يىدىًم السَّاعىًة:  عىٍوؼى ٍبنى مىاًلكو ، فػىقىاؿى أىدىـو

ىاًؿ حىٌبَّ 
فه أيىٍخيذي ًفيكيٍم كىقيعىاًص الغىنىًم، ٍبيَّ اٍسًتفىاضىةي ا٤ب ىٍقًدًس، ٍبيَّ ميٍواتى

الى   يػيٍعطىى الرَّجيلي ًمائىةى ًدينىارو فػىيىظىلُّ سىاًخطنا، ٍبيَّ ًفتػٍنىةه مىٍوٌب، ٍبيَّ فػىٍتحي بػىٍيًت ا٤ب
. يىٍأتيونىكيٍم ٙبىٍتى ٜبىىاًنْبى غىايىةن، ٙبىٍتى كيلًٌ غىايىةو اثٍػنىا عىشىرى أىٍلفنا"يػىبػٍقىى بػىٍيته ًمنى العىرىًب ًإالَّ دىخىلىٍتوي، ٍبيَّ ىيٍدنىةه تىكيوفي بػىيػٍنىكيٍم كىبػىٍْبى بىًِب األىٍصفىًر، فػىيػىٍغًدريكفى فػى 

 )لفظ البخارم(. 
  . 244ص، 1ج١بليل، ن، األنس ا٦بّب الدي (3)
املسند الصحيح املختصر بنقل العدؿ    ، مسلم بن ا٢بجاج أبو ا٢بسن القشّبم النيسابورم؛ 145، ص4، صحيح، جالبخارم (4)

 .370، ص1(، ج1972، 2"، ٙبقيق: دمحم فؤاد عبد الباقي، )بّبكت، دار إحياء الَباث، ط"صحيح مسلمالعدؿ إىل رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص
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ا، قولو : "الى تيشىدُّ الٌرًحىاؿي ًإالَّ ًإىلى مساجد األكثر تعظيمان ُب اإلسبلـ ُب  : مىٍسًجًدم ىىذى ثىًة مىسىاًجدى ثىبلى

، كىمىٍسًجًد اأٍلىٍقصىى" كىمىٍسًجًد ا٢بٍىرىاـً
(1). 

، أف أرض ا٣بليل كانت أكؿ كقف إسبلمي (2)إضافة إىل ما سبق، فقد دلت األحاديث كالواثئق

من بيت ا٤بقدس  جزءان  أف النيب ملسو هيلع هللا ىلص أكقفليس ُب بيت ا٤بقدس فحسب، بل ُب اتريخ اإلسبلـ، فهي تشّب 

، كابلفعل كمنذ الفتح اإلسبلمي للمدينة (3)للصحايب ٛبيم بن أكس الدارم كإخوتو كأعقااهم إىل يـو القيامة

. كىذا التصرؼ من النيب ملسو هيلع هللا ىلص، إ٭با يدؿ (4)أتييد ىذا الوقف كإقراره كتنفيذهتعاقب خلفاء ا٤بسلمْب على 

فتح بيت ا٤بقدس، كيبذؿ كل جهد ٩بكن ُب سبيل ذلك، كفيو حث للمسلمْب على أنو كاف عازمان على 

 على إنفاذ فتح فلسطْب كبيت ا٤بقدس، كإعطاء الوقف لتميم هنع هللا يضر.

الفاٙبْب  سلوؾالصحابة كا٤بسلمْب ُب  كانة ا٤بدينة عندكٲبكن للباحث أف يلحظ األثر ا٤بباشر ٤ب

 13 الراشد أيب بكر الصديق )ت: لنيب ملسو هيلع هللا ىلص، كلعل رسالة ا٣بليفةكشوقهم إىل فتح بيت ا٤بقدس بعد كفاة ا

إذ تبْب ذلك، ـ( إىل خالد بن الوليد كىو ُب العراؽ يستحثو على اللحاؽ ٔبيش الفتح ُب الشاـ، 634ىػ/ 

حب إيل يقوؿ لو: "أف أعجل إىل إخوانكم ابلشاـ، فوهللا لقرية من قرل أرض القدس يفتتحها هللا تعاىل أ

 .(6)عظيم من رساتيق العراؽ" (5)من رستاؽ

                                                 

 .116، ص12، جاملسند ؛ ابن حنبل،1014، ص2، جصحيح، مسلم؛ 61، ص2، جصحيحالبخارم،  (1)
 (.1انظر ملحق رقم ) (2)
دار الفكر للطباعة كالنشر ، )دمشق، عمرك بن غرامة العمركمٙبقيق:  اتريخ دمإق،، علي بن ا٢بسن بن ىبة هللا ا٤بعركؼ اببن عساكر (3)

 .66-64، ص11ـ(، ج1995، كالتوزيع
ـ(، 2006، 1(، )القاىرة، دار الفكر العريب، ط5سلسلة دراسات بيت ا٤بقدس ) تقدًن بيت املقدس،عبد الفتاح العويسي )ا٤بقدسي(،  (4)
 .56ص
لفظ فارسي معناه القرية، دخل العربية ُب العصر اإلسبلمي ليصبح ٗبعُب ا٤بوضع ا٤بشتمل على مزارع كقرل كثّبة، يلفظ أحياان  الرستاؽ: (5)

 210ـ(، ص1996، 1، )بّبكت، مؤسسة الرسالة، طمع م املصطلحات واأللقاب التارخييةرزداؽ. انظر: مصطفى عبد الكرًن خطيب، 
، )بّبكت، دار الكتب العلمية، أٲبن نصر الدين األزىرم، ٙبقيق: فضائل بيت املقدس، رجى بن إبراىيم ا٤بقدسيأبو ا٤بعايل ا٤بشرؼ بن ا٤ب (6)
 .67(، ص2002، 1ط
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كالصحابة، كما ٲبكن ملسو هيلع هللا ىلص ا٤بنسوبة للنيب أف ٦بموعة كبّبة من اآلاثر كاألحاديث  كيرل الباحث

 ،التأكد ، كليس من الصعب(1)"أدب فضائل بيت ا٤بقدس" أخذ ابلنمو كالتكاثر ُب القركف التالية تسميتو

 ،، كىي رغم كثرهتااإلسرائيلياتأك  األحاديث ا٤بوضوعة كالواىيةف معظمها من أبكفحصها،  تتبع مصادرىاب

ال ٛبتلك قيمة دينية أك اترٱبية، إذ ُب كتب السنة ا٤بوثوقة من األحاديث ما يدلل على تلك ا٤بكانة بصورة 

طلبة العلم أصدر الباحث أٞبد بن سليماف بن أيوب ك٦بموعة من  ـ(2013) ، ُبمنطقية، كمؤخران 

ها قاموا بتخرٯبٝبعوا فيها تلك األحاديث كاآلاثر، ك  (2)"موسوعة بيت ا٤بقدس كببلد الشاـ ا٢بديثية"

 . (3) منها األكربزء ا١بمن ضعف ، فكانت النتائج تؤكد ما ذيكر كا٢بكم عليها

كخبلصة القوؿ؛ إف ا٤بسلمْب قد فتحوا بيت ا٤بقدس كدخلوىا بقلواهم كأركاحهم قبل أف يتحركوا 

 أبجسامهم كخيو٥بم ٫بوىا، ُب حركة الفتوح الٍب توجهت إليها ُب مطلع العصر الراشدم. 

 

 أ داث الاتح. -

عن غّبىا ٲبكن القوؿ أبهنا كانت متميزة فتح بيت ا٤بقدس، فإنو إجراءات كمراحل كأحداث كعن 

من فتوح مدف الشاـ، كتتعدد ركاايت الفتح كٚبتلف ابختبلؼ ركاهتا كخلفياهتم السياسية كالدينية، كىذا 

 مؤشر على ا٤بركز ا٣باص الذم ٙبتلو ا٤بدينة. 

                                                 

؛ شهاب 96-39ص ـ(،1988ٙبقيق: دمحم مطيع ا٢بافظ، )دمشق، دار الفكر،  ،فضائل بيت املقدس ،الضياء ا٤بقدسي من أمثا٥با:( 1)
، بن ا٤برجىا؛ 105-65ص، ـ(1994، 1)بّبكت، دار ا١بيل، ط مثري الغراـ إىل زايرة القدس والإاـ،٤بقدسي، الدين أيب ٧بمود ابن ٛبيم ا

  . 240-226، ص1األنس ا١بليل، ج، ٦بّب الدين؛ فضائل
، )قربص، مركز بيت ا٤بقدس للدراسات التوثيقية، موسو ة بيت املقدس وبالد الإاـ ايديثيةأٞبد بن سليماف بن أيوب، كآخركف،  (2)
 (. 2013، 1ط
مل يقدـ الباحثوف إحصائيات أبعداد الصحيح كغّب الصحيح من تلك األحاديث، كالنتيجة ا٤بذكورة من اطبلع الباحث على الكتاب  (3)

 كأحكاـ الباحثْب ُب ا٢بواشي. 
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كبعيدان عن تفاصيل حركة فتوح ببلد الشاـ، الٍب جاء فتح بيت ا٤بقدس كتتويج ٥با، فإنو ٲبكن 

 منذ عهد النيب ملسو هيلع هللا ىلص إبرساؿ رسالتو إىل قيصر الرـكإٝبا٥با أبف البداايت الفعلية لفتح الشاـ انطلقت 

كاف ىرقل انزالن ُب إيلياء )بيت ـ( عندما  628ىػ/ 7( عاـ )Heraclius)اإلمرباطور البيزنطي( ىرقل )

. ككمن البداايت كذلك، ا٤بعارؾ كالفتوحات؛ كغزكة (2)شكران هلل على نصره ُب معركتو مع الفرس (1)ا٤بقدس(

األردف، ٍب غزكة تبوؾ الٍب قادىا الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص بنفسو، عاـ هنر مؤتة الٍب كقعت معركتها ُب شرؽ 

 ٤بسلمْب ُب تلك ا٤بناطق، كصا٢بو أىل أيلة )على خليج العقبة( كأذرحـ(، ككطدت سلطة ا630ىػ/9)

 . (4)على أداء ا١بزية (3)كتيماء كجرابء

ـ(، عقد األلوية، كجهز ا١بيوش، 633ىػ/ 12توىل أبو بكر ا٣ببلفة، كٙبديدان ُب العاـ ) بعدك 

كأرسلها لفتح الشاـ، كقد حققت ىذه ا١بيوش انتصارات متتالية، كفتوحات متتابعة، فبدأت مدف الشاـ 

 معركة ابلسقوط ُب يد ا٤بسلمْب ُب مقابل ا٫بسار السيطرة البيزنطية، ككاف أبرز تلك االنتصارات ُب

ـ(، على أرض فلسطْب. كُب العاـ نفسو، توُب أبو بكر الصديق كتوىل بعده 634ىػ/13أجنادين عاـ )

 ا٣ببلفة عمر بن ا٣بطاب، الذم استمرت ُب عهده حركة الفتوح.  

كقد استشعر البيزنطيوف قوة تيار الفتح اإلسبلمي ا٤بندفع ٫بو ببلد الشاـ، كأدركوا خطورة سقوط 

فأرسلوا إليها جيشان يساند حاميتها، كجيشان آخر إىل قيسارية ألٮبيتهما اإلسَباتيجية  قدس، بيت ا٤بمدينة 

                                                 

 .8، ص1، جصحيح، ( البخارم1)
دار الكتب ، )عبد ا٤بعطي قلعجي، ٙبقيق: دالئل النبوةالبيهقي، أٞبد بن ا٢بسْب بن علي بن موسى ا٣بيٍسرىٍكًجردم ا٣براساين، أبو بكر  (2)

 .381، 4(،جـ 1988، 1، طالعلمية، دار الرايف للَباث
 بلدات ُب ا١بهة الشمالية من ببلد الشاـ.  (3)
، 3ـ(، ج1989، 3)بّبكت، دار األعلمي، ط مارسدف جونس، ٙبقيق: كتاب املغازي"، الواقدم"دمحم بن عمر بن كاقد السهمي  (4)

ٙبقيق: مصطفى السقا كإبراىيم األبيارم كعبد "، ، السرية النبوية "سرية اب  ىإاـعبد ا٤بلك بن ىشاـ بن أيوب ا٢بمّبم ا٤بعافرم؛ 1031
 .525، ص2(، جـ 1955 ،2، طكأكالدهشركة مكتبة كمطبعة مصطفى البايب ا٢بليب  ، )مصر،ا٢بفيظ الشليب
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، كما أف العديد من فلوؿ الفرؽ كاجملموعات العسكرية البيزنطية (1)كمركز ديِب كميناء ٕبرم كقاعدة إمداد

من مدف الشاـ  ـ( قد فرت إىل ذات ا٤بدينتْب، كغّبٮبا634ىػ/13الٍب ىزمت ُب معركة أجنادين )

قدس(، تعاقب عليو ران عسكراين على مدينة إيلياء )بيت ا٤ب، ُب ا٤بقابل، فرض ا٤بسلموف حصا(2)العظيمة

 . (3) ـ(637ىػ/16ـ( حٌب فتحها عاـ )634ىػ/13عدد من قادة الفتح منذ العاـ )

أىلتها  كىذا الزمن الطويل من جوالت ا٢بصار يدؿ على ما ٛبتعت بو ا٤بدينة من حصانة كمنعة

للصمود ىذه ا٤بدة ُب كجو حصار قوات الفتح، ككاف انتصار ا٤بسلمْب الكبّب ُب معركة الّبموؾ 

ـ( قد فتح الباب أمامهم لبلنطبلؽ ٫بوىا بشكل قوم كحاسم، إذ توىل عمرك بن العاص فتح 633ىػ/13)

عمواس كبيت جربين، العديد من ا٤بدف ُب فلسطْب ففتح سبسطية كانبلس، ٍب اللد كنواحيها، ٍب يبُب ك 

 . (4)كرفح، كحاصر بيت ا٤بقدس

كعلى ا١بانب اآلخر من قيادة الفتح اإلسبلمي، كاف قائد جيوش ا٤بسلمْب ُب الشاـ، أبو عبيدة 

عامر بن ا١براح، يعي خصوصية بيت ا٤بقدس كصعوبة فتحها، فباشر إبرساؿ أمراء جنده إىل بيت ا٤بقدس 

ت إىل ا٤بدينة تباعان ُب سب قدحٌب بلغوا سبعة جيوش، قواـ كل جيش ٟبسة آالؼ،  عة أايـ، فأحاطوا سيّبًٌ

ا٢برب، فرفض البيزنطيوف كقيادة ا٤بدينة الدخوؿ ُب اإلسبلـ   اإلسبلـ أك دفع ا١بزية أكاها ٍب دعوا أىلها إىل

فضرب ا٤بسلموف ا٢بصار على أك الصلح، مستهزئْب ٔبيش الفتح رغم توايل قدـك كتائبو كتنامي عدده، 

عارؾ الٍب أرىقت الطرفْب، كزاد من معاانة ا٤بسلمْب ما ، دارت خبل٥با ا٤با٤بدينة الذم استمر أربعة أشهر

، فاستبسلوا ُب كهابتدؤ أصااهم من الربد كالثلج كاألمطار، لكنهم كانوا مصممْب على االستمرار فيما 

                                                 

، 1، )بّبكت، دار الكتب العلمية، طفتوح الإاـ، دمحم بن عمر بن كاقد السهمي األسلمي ابلوالء، ا٤بدين، أبو عبد هللا، الواقدم (1)
 . 148، ص1ـ(، ج1997

، )بّبكت، دار الكتب والثال ة اخللااء - ملسو هيلع هللا ىلص -االكتااء ِبا تضمنو م  مغازي رسوؿ هللا ، سليماف بن موسى ا٢بمّبم، أبو الربيع (2)
 .204، ص2ـ(، ج1997، 1العلمية، ط

 . 13، صالقدس واإلسالـعثامنة، (3)

ذيرم (4)  .140ـ(، ص1988، )بّبكت، دار كمكتبة ا٥ببلؿ، فتوح البلداف، أٞبد بن ٰبٓب بن جابر بن داكد البىبلى
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( أف ا٤بسلمْب غّب منفكْب عنهم، Sophroniusمعاركهم حٌب أيقن قادة ا٤بدينة كبطركها صفركنيوس )

بشرط أف يقدـ على ا٤بدينة خليفة ا٤بسلمْب عمر بن ا٣بطاب بنفسو ليعطيهم عهد فتنازلوا كطلبوا الصلح 

الصلح، فلما أتكد أبو عبيدة من صدؽ توجههم كرغبتهم ُب الصلح، كأهنم لن ٱبذلوه عند قدـك ا٣بليفة 

، إذ ُب ذلك حقن لدماء ا٤بسلمْب. كُب  إليهم، أرسل إىل ا٣بليفة يعرض عليو األمر كيوصيو كيرغبو ابلقدـك

ا٤بدينة ا٤بنورة، شاكر ا٣بليفة أصحابو حٌب استقر رأيو على تلبية دعوة أيب عبيدة، كأعلن ذلك أماـ ٝبيع 

ا٤بسلمْب ُب ا٤بدينة طالبان ٩بن يرغب ٗبرافقتو التأىب كالتجهز، ٍب انطلق صوب كجهتو ُب ٝبع من أصحابو 

، كُب الشاـ، نزؿ (1)علي بن أيب طالب هنع هللا يضر كا٤بسلمْب، كسار اهم إىل الشاـ، بعد أف استخلف على ا٤بدينة

، كىناؾ رتب أمور ببلد الشاـ كأحوا٥با، كمنها ذىب إىل بيت ا٤بقدس، كأنفذ الصلح مع (2)اب١بابية

 . (3)سكاهنا، ككتب ٥بم بو عهدان، كدخل ا٤بدينة فاٙبان 

ـ(، بناءن على 637ىػ/16)كتشّب ركاية أخرل، أف عمر بن ا٣بطاب إ٭با قدـ إىل ا١بابية ُب العاـ 

الشاـ، كىناؾ جنَّد األجناد كمصر األمصار،  أحواؿ ببلدرغبة أمراء ا١بند ليقسم الفيء كالغنائم، كيرتب 

سبب قدـك  ـ( أف922ىػ/310الطربم )ت: ، كُب أحد ركاايت(4)كفرض أعطيات الرزؽ كأجور العاملْب

بن العاص كمدد ك٪بدة عسكرية، إذ أتعبو قتاؿ  عمر بن ا٣بطاب إىل ا١بابية كاف بناء على طلب من عمرك

بيت ا٤بقدس كالرملة، فخرج إليو عمر بن ا٣بطاب ُب ٝبع من ا٤بسلمْب، كقد كاتب أمراء األجناد أف يوافوه 

ُب ا١بابية، كبينما ىو ىناؾ قدـ كفد من أىل بيت ا٤بقدس يطلب من عمر أف يصا٢بهم على إعطاء ا١بزية 

                                                 

 .72 – 57، ص، فضائل بيت املقدسبن ا٤برجى؛ ا227-219، ص1، جفتوح الإاـ، لواقدما (1)
بواب دمشق: "ابب ا١بابية"، كاشتهرت بنزكؿ عمر بن ا٣بطاب أحد أ، ك٥با ينسب من انحية ا١بوالف ،قرية من أعماؿ دمشق اجلابية: (2)

 . 91ص، 2ـ(، ج1995، 2، )بّبكت، دار صادر، طمع م البلداف، ايقوت ا٢بموم فيها، كتسمى جابية ا١بوالف كذلك.
ذيرم (3) ، ٙبقيق: عبد األمّب اتريخ اليعقويب؛ أٞبد بن أيب يعقوب بن جعفر بن كاضح ا٤بعركؼ ابليعقويب: 140، فتوح البلداف، صالبىبلى

 .37-36، ص2( ج2001، 1مهنا، )بّبكت، شركة األعلمي للمطبوعات، ط
 .169-167، ص2، جاتريخ دمإقابن عساكر،  (4)
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، كبناءن عليو فتحت لو ا٤بدينة كدخلها ُب حشد كبّب من الصحابة كالتابعْب، (1)مقابل عهد أعطاىم إايه

 . (2)قدرتو بعض ا٤بصادر أبربعة آالؼ

ـ( كخليل عثامنة أف اشَباط حضور 2010كيذىب كل من ا٤بؤرخ عبد العزيزم الدكرم )ت:

ياسية، إذ كانت ا٤بدينة ا٣بليفة ليس ابألمر ا٤بنطقي ُب ظل ا٤بعطيات ا٤بيدانية، سواء العسكرية أك الس

٧باصرة كٙبيط اها القوات اإلسبلمية، ككانت ا٥بزائم تتواىل على الدكلة البيزنطية كتغيب مشسها من ببلد 

 . (3)الشاـ

كبغض النظر عن ىذا ا٣ببلؼ ُب سبب قدـك عمر إىل ا١بابية، ما يهمنا ىنا تقرير حقيقة أف 

ا٤بدينة قد فتحت على يد رأس ا٥بـر ُب الدكلة اإلسبلمية ا٣بليفة عمر بن ا٣بطاب، كىذه خصيصة تفردت 

انة ا٤بدينة عن سائر ا٤بدف الٍب افتتحت ُب ذلك العهد، كىي داللة على علو مكمدينة بيت ا٤بقدس اها 

 كأٮبيتها الٍب حافظ عليها ا٤بسلموف.

أما الركاايت الٍب تتحدث عن لقاء أحد أحبار اليهود كعلمائهم بعمر بن ا٣بطاب ُب ا١بابية أك 

، أك تلك الركاايت الٍب تتحدث (4)غّبىا، كحثو على فتح بيت ا٤بقدس أك التنبؤ أبنو سيكوف فاتح ا٤بدينة

، ُب ٙبديد مكاف ا٤بسجد (5)اليهودم الذم أسلم عاـ فتح بيت ا٤بقدسعن استعانتو بكعب األحبار، 

، فيمكن نفيها (6)الذم سيقيمو، أك الصخرة، كاستشارتو ُب مكاف إقامة ا٤بسجد األكؿ للمدينة بعد الفتح

                                                 

، 2، دار الَباث، طبّبكت"، )اتريخ الرسل وامللوؾ "اتريخ الطربي، بن غالب اآلملي، أبو جعفر الطربمدمحم بن جرير بن يزيد بن كثّب  (1)
 .609 -607، ص3ىػ(، ج1387

 .63، صفضائل بيت املقدسابن ا٤برجى،  (2)
، ضمن: القدس ُب التاريخ، السابع  ٌب القرف ايادي  إرالقدس يف الاَبة اإلسالمية األوىل م  القرف ينظر: عبد العزيز الدكرم،  (3)

 . 13؛ عثامنة، القدس كاإلسبلـ، ص132(، ص 1992ترٝبة كامل العسلي، )عماف، ا١بامعة األردنية، 

 .608-607، ص3الطربم، اتريخ، ج (4)
 .235، ص1، فتوح الشاـ، جالواقدم (5)
، البداية كالنهاية، ٙبقيق: علي شّبم، )بّبكت، دار إحياء الَباث البصرم ٍب الدمشقيأبو الفداء إ٠باعيل بن عمر بن كثّب القرشي  (6)

 .68، ص7ـ(، ج1988، 1العريب، ط
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بسهولة بعد تقرير حقيقة أف إيلياء )بيت ا٤بقدس( مل تكن ٦بهولة ابلنسبة لعرب ا١بزيرة الفاٙبْب، فهي أحد 

كجهاهتم ُب رحلٍب الشتاء كالصيف ا٤بذكورة ُب القرآف، ككذلك حْب أرادكا أف ٱبتربكا صدؽ ادعاء النيب 

، (1)ملسو هيلع هللا ىلص، أبنو أسرم بو إىل ا٤بسجد األقصى، طلبوا منو كصفو ٥بم، ألف صورتو منطبعة ُب أذىاهنم مسبقان 

ايت لتقحم نفسها ُب دائرة أحداث الفتح فهم ليسوا ٕباجة لشخصية ٚبرج فجأة بْب النصوص كالركا

 ك٦برايتو.

إذف، فهي ركاايت ال تعدك أف تكوف من األدبيات الطارئة كا٤بتأثرة ابإلسرائيليات، الٍب هتدؼ 

٣بلق دكر لليهود ُب فتح بيت ا٤بقدس، كٙباكؿ ربطهم اب٤بكاف الذم مل يكونوا جزءان منو إال فَبة قصّبة 

 عابرة.

ا اتفقت عليو ا٤بصادر اإلسبلمية كا٤بسيحية، من عهد أعطاه عمر بن ٗبأحداث الفتح، توجت ك 

كال ينتق  "، (2)ا٣بطاب ألىل إيلياء، يؤمنهم فيو على دمائهم كأموا٥بم ككنائسهم ٕبيث ال تسكن كال هتدـ

كُب ىذه العهدة، كما جاء فيها، من التعهد ٕبفظ الكنائس ك٧بيطها كمرافقها  .(3)"منها كال من حيزىا

كعدـ التدخل فيها، إشارة صرٰبة ككاضحة على ا٢بالة العمرانية الٍب سيستلم فيها الفاٙبوف ا٤بدينة، فهي 

 ٩با ٯبعل الفتح اإلسبلمي ٥با فتحان  كٙبفظ للمدينة ىويتها كخصائصها، ٙبفظ للسابقْب مبانيهم كعمائرىم،

جتثاث العمراين كا٤بعمارم، كما مر بنا ُب ابلتدمّب كاال ، كالٍب اتسم معظمها٨بتلفان عن فتوح األمم السابقة

  من ىذه الدراسة. الفصل السابق

                                                 

 راجع ما ذكر ُب ا٤ببحث السابق عن رحلة اإلسراء كا٤بعراج.  (1)
ديواف ا٤ببتدأ ، كيل الدين ا٢بضرمي اإلشبيليابن خلدكف أبو زيد، عبد الرٞبن بن دمحم بن دمحم، ؛ 37، ص2اليعقويب: اتريخ اليعقويب، ج (2)

، 2(، ج1998، 2، )بّبكت، دار الفكر، طخليل شحادة، ٙبقيق: كا٣برب ُب اتريخ العرب كالرببر كمن عاصرىم من ذكم الشأف األكرب
أخيو عيسى ُب معرفة التواريخ على التحقيق كالتصديق كتبو إىل ؛ البطريرؾ أفتيشيوس ا٤بكُب سعيد بن البطريق، كتاب التاريخ اجملموع 268ص

 . 17، ص2ـ( ج1905الكلية من عهد آدـ إىل سِب ا٥بجرة اإلسبلمية،  ٙبقيق: لويس شيخو، )بّبكت، مطبعة اآلابء اليوسوعيْب، 
 .609، ص3الطربم، اتريخ، ج (3)
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كارين  ا٤بؤرخة اإل٪بليزية الشهّبة مبلحظةىذا موضع  الفاٙبْب ا٤بسلمْبكقد كاف سلوؾ 

عرب عمر : "اإلسبلمي للقدسفتح أحداث الفتقوؿ معقبة على  (،Karen Armstrong) أرمسَبكنج 

ا ابستثناء ا٤بلك داكد، فقد ٗبن أم ٩بن فتحوا أكرشليم قبلو، ر أكثر م التوحيدمأيضان عن مبدأ الَباحم 

أشرؼ على أكثر غزك للمدينة سبلمان كدكف أم إراقة للدماء، لقد كاف فتحان مل تشهد ا٤بدينة مثلو ُب اترٱبها 

 للممتلكات، ك تدمّبأساكم ُب غالب األحواؿ. فبمجرد أف استسلم ا٤بسيحيوف مل ٰبدث قتل، أالطويل كا٤ب

اكلة إلجبار كية، أك ٧بيضان مل يكن ىناؾ طرد للسكاف أك نزع للملأأك إحراؽ للرموز الدينية ا٤بنافسة، ك 

السكاف على اعتناؽ اإلسبلـ. كلو أخذان احَباـ سكاف ا٤بدينة السابقْب معياران لسبلمة كقوة العقيدة 

 (1).الطويلة ىناؾ بداية حسنة جدان" التوحيدية، ٲبكننا القوؿ ىنا إف اإلسبلـ قد بدأ كاليتو

  

                                                 

 .386ص، أرمسَبكنج، القدس (1)
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 املبحث الثاين

 يف العهد الراشدي. العمرافوأ رىا  لى  التغريات السياسية واالجتما ية

الصلح مع الفاٙبْب، كما ٢بق ىذا الطلب  ،صفركنيوسبيت ا٤بقدس  ؾير ٲبكن القوؿ أف طلب بطر 

كإعطاء خليفة ا٤بسلمْب سكاف ا٤بدينة عهدان ٕبفظ حقوقهم ك٩بتلكاهتم الدينية كالشخصية،   ؛من إجراءات

بصفتو رأس الدكلة اإلسبلمية فاٙبان، كاف ٗبثابة اإلعبلف الر٠بي عن هناية العصر البيزنطي  ،كدخولو ا٤بدينة

ُب عصرىا اإلسبلمي إعبلف البداية لدخوؿ ا٤بدينة  -بوجو آخر -كالشاـ قاطبة، كىو بيت ا٤بقدس  عن

 ا٤ببكر.

 اختلفالعصر اإلسبلمي ابلنسبة للمدينة عصران جديدان ك٨بتلفان ُب شٌب جوانبو ككجوىو، إذ  كاف

 ابلنسبةبرمزيتها كقداستها –كلغةن كطبيعةن، ٩با يقتضي ابلضركرة دخوؿ ا٤بدينة  عن سابقو دينان كثقافةن 

جتماعية كالدينية عبلت كالتغّبات السياسية كاالُب سلسلة من التفا -للعهدين البيزنطي كاإلسبلمي

 قتصادية كالعمرانية الٍب يؤثر بعضها ُب بعض.كاال

كُب ىذا ا٤ببحث، سيتناكؿ الباحث أتثّب ٦بموعة من تلك ا٤بتغّبات على عمارة كعمراف ا٤بدينة  

رضي هللا الب الذم ٲبتد من الفتح العمرم حٌب تنازؿ ا٢بسن بن علي بن أيب ط ،خبلؿ العصر الراشدم

 ـ(. 662 -637ىػ/  41-16عن ا٣ببلفة ٤بعاكية بن أيب سفياف )عنهما 

 التغريات السياسية.  -

فريدة من نوعها، كمل تعقبها زايرة ٩باثلة ألم )بيت ا٤بقدس(  إليلياءكانت زايرة عمر بن ا٣بطاب 

تكن بيت ا٤بقدس حْب زارىا من ا٤بدف ُب الشاـ أك العراؽ أك ببلد فارس أك مصر أك مشاؿ إفريقيا، إذ مل 

، حيث تفوقت عليها ُب من حيث السكاف كاألٮبية االسَباتيجة ا٢بربية ا٣بليفة أىم ا٤بدف ُب جند فلسطْب
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 Palaestina، كقد كانت العاصمة كا٤بركز اإلدارم كالتجارم لفلسطْب األكىل )ذلك مدينة قيسارية

Primaكقد اكتست تلك الزايرة ( 1. 2)شكل ، (1)( حسب التقسيمات اإلدارية للعهد البيزنطي

الواضح، إذ توجو ا٣بليفة للمدينة ُب جيش كبّب قدر أبربعة آالؼ، كعسكر على  كالديِب ابلطابع السياسي

الذم يطل على ا٤بدينة من جهتها الشرقية، قبل أف ينحدر إىل ا٤بدينة كيستقبلو  (2)جبل طور زيتا )الزيتوف(

هدان ابألماف، كىو ما عرؼ ّب ما ًب االتفاؽ عليو من إعطاء سكاف ا٤بدينة ع، نظبطريركها كيسلمو ا٤بدينة

 العهدة العمرية". الحقان ابسم "

 

 أقساـ فلسطْب ُب العهد البيزنطي: 1. 2شكل 

                                                 

(1)  Islamic Transition in Palestine: An Archaeological -, The ByzantineGideon Avni  
Approach, (Oxford University Press, 2014), p.41. 

 .167، 165الشهاب ا٤بقدسي، مثّب الغراـ، ص (2)
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   Islamic Transition p-he Byzantine, TAvni,26..ا٤بصدر:

 

بصفتيو السياسية كالدينية؛   عمر كقد رافق تلك ا٤بنزلة السياسية الٍب منحت للمدينة، بزايرة 

للرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص، كأمّبو للمؤمنْب، ترفيع شأهنا إداراين ٔبعلها ا٤بركز اإلدارم إلقليمها، فحْب قاـ ا٣بليفة كخليفة 

 ، قسم ببلد الشاـ ا٤بفتوحة إىل كحدات إدارية عرفت ابألجناد؛بَبتيب شأف الببلد ا٤بفتوحة، كىو ُب ا١بابية

الرملة ككىلَّ عليو علقمة بن حكيم، كىو أحد قادة  هقسمْب: األكؿ مركز  جندان، كقسمها إىل جعل فلسطْب

، ككاف ىذا اإلجراء (1)الفتح، كالثاين مركزه إيلياء )بيت ا٤بقدس(، كجعل عليو علقمة بن ٦بزز ا٤بد١بي كاليان 

ٙبت سيطرة البيزنطيْب،  لضركرة عسكرية، إذ مل يكن فتح فلسطْب قد اكتمل، بل كانت أجزاء من الساحل

٩با يعِب أهنا تشكل خطران عسكراين ٧بتمبلن على ابقي ا١بند حديث الفتح، فلما ٛبكن ا٤بسلموف من إٛباـ 

ٝبيعها لسيادهتم، ًب إلغاء التقسيم كأيقر علقمة بن ٦بزز كاليان فتح الساحل الفلسطيِب كخضعت أجزاء ا١بند 

ىم الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص قيادة بعض جيوشو، كما كاله على فلسطْب كلها، كقد كاف من الصحابة ا لقادة الذين كالَّ

جعل  أبو بكر الصديق كعمر بن ا٣بطاب قيادة كاحد من ا١بيوش الٍب أرسلت لفتح فلسطْب، كُب كاليتو

 .(2)ـ(164ىػ/20مدينة بيت ا٤بقدس مقران لواليتو حٌب كفاتو ُب العاـ )

قدس، بل كاف من كالة فلسطْب ا٤ببيت كمل يكن علقمة الوحيد من الصحابة الذين تولوا إمرة 

، (3)ا٤بقدس"الذم كاف "كاليان على بيت  لصحابة مثل ٛبيم الدارمكبيت ا٤بقدس ُب عهدىا الراشدم كبار ا

 .(1)كعبادة بن الصامت الذم توىل قضاء بيت ا٤بقدس ككما عْبًٌ على كاليتها

                                                 

 .610، ص3الطربم، اتريخ، ج  (1)
عمر عبد السبلـ ، الكامل ُب التاريخ، ٙبقيق: علي بن دمحم الواحد الشيباين ا١بزرم، عز الدين ابن األثّب ؛67، ص4الطربم، اتريخ، ج (2)

؛ عثامنة، 196-191، ص41عساكر، اتريخ دمشق، جابن ؛ 359، ص2( جـ1997، 1ط، دار الكتاب العريب، )بّبكت، تدمرم
 . 22القدس كاإلسبلـ، ص

، علي دمحم البجاكم ، ٙبقيق:اإلستيعاب يف معرفة األصحاب، يوسف بن عبد هللا بن دمحم بن عبد الرب بن عاصم النمرم القرطيب (3)
 . 262، ص1؛ ٦بّب الدين، األنس ا١بليل، ج503، ص 2ـ(، ج1992، 1)بّبكت، دار ا١بيل، ط

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya

http://www.google.com.my/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Gideon+Avni%22&source=gbs_metadata_r&cad=7


86 

 

جند فلسطْب خصوصية ُب ترتيباتو اإلدارية كالسياسية، فحْب  هنع هللا يضر ا٣بليفة عمر بن ا٣بطابكمنح 

ٝبع أجناد الشاـ كجعلها كالية كاحدة، كأسند كاليتها ٤بعاكية بن أيب سفياف، كذلك بعد موت أخيو يزيد 

 كايل جند فلسطْب كبقيت صبلحية تعيْب ،بن أيب سفياف، استثُب جند فلسطْب كأبقاه جندان مستقبلن 

ٱبت  اها ا٣بليفة ُب ا٤بدينة ا٤بنورة، كىكذا ظل األمر حٌب توُب كايل فلسطْب عبد الرٞبن بن علقمة ُب عهد 

 . (2)ا٣بليفة عثماف بن عفاف، فضمت فلسطْب إىل كالية معاكية ُب الشاـ كصار ىو من يعْب كاليها

ا٤بقدس ُب صدر اإلسبلـ مسألة تتعلق  كيبقى ُب دراسة ا٤بكانة السياسية الٍب اكتسبتها بيت

ًب تعيينها عاصمة ١بند فلسطْب أـ ال، كيظهر ىذا التساؤؿ كاضحا فيما يقـو بو الباحثوف  إف كافبكوهنا 

الصهاينة من نفي كوهنا عاصمة كوسيلة للتدليل على أف ا٤بسلمْب مل يكونوا يهتموف اها، كإ٭با جاء االىتماـ 

فرضية ينقصها  ،مل تكن عاصمة ااها متأخران، كاالفَباض أبف ا٤بدينة تفقد أٮبيتها أك مكانتها أك رمزيتها إذ

ا٤بنطق، كيعوزىا اإلسناد التارٱبي، فحْب مل تكن مكة عاصمة للدكلة اإلسبلمية ُب صدر اإلسبلـ مل ينف 

كُب ا٤بقابل ٪بد من الباحثْب من يؤكد على أف بيت ا٤بقدس  ذلك اىتماـ ا٤بسلمْب اها، كعلو مكانتها، 

توفره ا٤بصادر من إشارات، كما ٘بود بو اآلاثر من دالئل ٗبا كانت عاصمة ١بند فلسطْب مستعينا بذلك 

، كتظل ا٢بقيقة الثابتة (3)٦بمع القصور اإلدارية األموية اجملاكر للمسجد األقصى من ا١بهة ا١بنوبية كال سيما

أف اىتماـ ا٤بسلمْب ببيت ا٤بقدس كعلو مكانتها كمعاملتها برمزية كخصوصية عالية سياسيا كإداراي كاف من 

    الفتح كظل على مدار العصور البلحقة..  قبل

                                                                                                                                               

دراسة كٙبقيق: شكر ، رواية أيب امليموف ب  راشداتريخ أيب زر ة الدمإقي ، عبد الرٞبن بن عمرك النصرم ا٤بشهور أبيب زرعة الدمشقي  (1)
  205(، ص٦بمع اللغة العربية، )دمشق، هللا نعمة هللا القوجاين

صنا ة التاريخ املستقبلي: مناذج بيت املقدس لتاسري األ داث للمزيد حوؿ ىذه ا٤بسألة، انظر: عبد الفتاح العويسي) ا٤بقدسي(،  (2)
 . 242-238(، ص20113، 1، )ا١بزائر، دار ا٣بلدكنية للنشر كالتوزيع، طاملعاصرة وتوجيهها

عبد القادر ٙبقيق: دمحم ، الكربىالطبقات ، أبو عبد هللا دمحم بن سعد بن منيع ا٥بامشي ابلوالء، البصرم، البغدادم ا٤بعركؼ اببن سعد (3)
فلسطني يف ، خليل عثامنة؛ 23، ص8، جالبداية والنهاية؛ ابن كثّب، 285، ص7ـ(، ج1990، 1، )بّبكت، دار الكتب العلمية، طعطا

 . 213( ص2000، 1(، )بّبكت، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، ط1099-634) مخسة قروف م  الاتح اإلسالمي  ٌب الغزو الارجني
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 جند فلسطْب بْب أجناد الشاـ ُب صدر اإلسبلـ: 2. 2شكل 

  .)بتصرؼ( 142صـ(، 1987، 1ىراء لئلعبلـ العريب، ط: حسْب مؤنس، أطلس اتريخ اإلسبلـ، )القاىرة، الز ا٤بصدر
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ىذه ا٤بكانة السياسية الٍب منحتها ا٣ببلفة اإلسبلمية لبيت ا٤بقدس مل تكن ٗبعزؿ عن ا٤بكانة الدينية 

النيب  بشَّربنا ُب مطلع ا٤ببحث السابق، كفتح ا٤بدينة قلبيان حْب  مرَّ للمدينة ُب الوجداف اإلسبلمي، كما 

 بفتحها دكف ابقي ا٤بدف سواء ُب إسرائو إليها كمعراجو منها إىل السماء، أك قولو صراحة بقرب فتحها.

انلت منو بيت ا٤بقدس  ،ـ(661-642ىػ/ 41 -21الشاـ ) ببلد على كُب عهد معاكية كواؿو 

ايرهتا كالَبدد رعاية ٛبيزت على ابقي مراكز األجناد ُب الشاـ كحم  كدمشق كطربية، فكاف يكثر من ز 

ا١بمعة فيو صبلة عليها كرٗبا أقاـ فيها ا٤بدد الطويلة، ككاف حريصان على أف يـؤ ا٤بسجد األقصى يقيم 

كمن ا٤بعلـو ُب التاريخ اإلسبلمي ما كانت ٛبثلو خطبة ا١بمعة كالعيدين من رموز  .(1)كٱبطب على منربه

 ب الشرعية لصاحبها. اكسإك  ،السيادة ُب البعد السياسي

كُب مرحلة الفتنة الٍب أصابت األمة اإلسبلمية بعد مقتل عثماف بن عفاف هنع هللا يضر، استفاد معاكية بن 

، فاتكأ عليها معاكية كاٚبذىا الشاـلببلد  ثقل سياسيا مثلتو بيت ا٤بقدس من رمزية دينية ك ٩ب أيب سفياف

ة ٕبشد ا٤بؤيدين كا٤بناصرين لو من أخذ معاكيحْب تو، كتصعيد مطالبتو بتسليم قتلة عثماف، قاعدة ٢برك

زعماء القبائل العربية ُب جندم األردف كفلسطْب، ككانت بيت ا٤بقدس مسرح نشاط حركتو الدعائية ككجهة 

فاٚبذىا مركزان سياسيان لو؛ يدير منها حركتو كٛبرده على علي بن أيب طالب، القادمْب لتأييده كالتحالف معو، 

ة للمسلمْب بعد استشهاد ا٣بليفة علي هنع هللا يضر، ٩با سيتم تفصيلو ُب ا٤ببحث الٍب انتهت إبعبلف نفسو خليف

 التايل. 

العرض السابق إىل أف ٦بموعة من ا٤بتغّبات السياسية السريعة قد حلت ببيت ا٤بقدس  ٬بل  من 

حداث منذ الفتح حٌب هناية العصر الراشدم، كانت فيها بيت ا٤بقدس ٧بوران مؤثران ُب ٦برايت تلك األ

، كاٚباذىا مقران للوايل كتعيينها جندا كتسمية كاؿو عليهاكا٤بتغّبات، فبدءان من دخوؿ ا٣بليفة بنفسو فاٙبان ٥با، 

                                                 

 .199؛ ابن ا٤برجى، فضائل بيت ا٤بقدس، ص77، ص1دمشق، جابن عساكر، اتريخ  (1)
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كاإلدارة، كانتهاءن بكوهنا مقر حركة معاكية كمركزان لنشاطو ا٤بعارض، مستفيدان من مكانتها الدينية لتعزيز 

 كضعو السياسي، ٍب مبايعتو خليفة اها.

 

 االجتما يةات التغري  -

كانية ستطرأ على ا٤بدينة كس اجتماعيةمنذ اللحظة األكىل للفتح اإلسبلمي، ظهر جليان أف تغّبات 

كيبدك ذلك أكثر كضوحان ٗبراجعة بنود العهدة العمرية، الٍب أعطاىا عمر بن  كتؤثر ُب بنيتها العمرانية،

ـ(، كىي على اختبلؼ ركاهتا كانقليها، إال أهنا 637ىػ/16ا٣بطاب لسكاف بيت ا٤بقدس حْب فتحها ُب )

، أكثر تفصيبلن من ـ(922ىػ/310)ت: لطربم٤بؤرخ االذم يقدمو اتتفق ُب اإلطار العاـ، كيبدك الن  

ـ(، كالببلذرم 822ىػ/207ايت الواردة لنا ُب مصادر سبقتو زمنيان، كالٍب أكردىا الواقدم )ت:الركا

ـ(، كقد كردت عندىم اإلشارة إىل العهدة اب٤بعُب اإلٝبايل دكف أف يهتموا إبيراد نصها، 892ىػ/279)ت:

لعهدة، كجاء ـ(، الٍب كانت من أكائل الركاايت الٍب نقلت ن  ا897ىػ/284أك ركاية اليعقويب )ت:

بن ا٣بطاب ألىل بيت ا٤بقدس، ، ىذا كتاب كتبو عمر بسمميحرلا نمحرلا هللا كىو كالتايل: "نصها ٨بتصران، 

كىو  (1)"آمنوف على دمائكم كأموالكم، ككنائسكم ال تسكن كال ٚبرب، إال أف ٙبدثوا حداثن عامان  إنكم

 ـ(، كىو: "بسم هللا940ىػ/328البطريق )ت:الن  الذم ساقو ا٤بؤرخ النصراين ابن يشبو إىل حد بعيد 

يلياء، أهنم آمنوف على دمائهم كأكالدىم كأموا٥بم ككنائسهم أال هتدـ كال من عمر بن ا٣بطاب ألىل مدينة إ

  .(2)"تسكن
كيتميز ن  العهدة عند الطربم أبنو يقدـ تفصيبلت تتعلق ابجملتمع ا٤بقدسي بعد الفتح كإعادة 

بسم اَّللَّ الرٞبن الرحيم اإلقامة ُب ا٤بدينة كا٣بركج منها، كجاء نصها كالتايل: " تشكيلو، فضبلن عن تنظيم
                                                 

  ؛ 37، ص2ج : اتريخ،اليعقويب (1)
 . 17، ص2ج التاريخ،ابن البطريق،  (2)
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ىذا ما أعطى عبد اَّللَّ عمر أمّب ا٤بؤمنْب أىل إيلياء من األماف، أعطاىم أماان ألنفسهم كأموا٥بم، 

ينتق  منها كال كلكنائسهم كصلباهنم، كسقيمها كبريئها كسائر ملتها، أنو ال تسكن كنائسهم كال هتدـ، كال 

من حيزىا، كال من صليبهم، كال من شيء من أموا٥بم، كال يكرىوف على دينهم، كال يضار أحد منهم، كال 

يسكن إبيلياء معهم أحد من اليهود، كعلى أىل إيلياء أف يعطوا ا١بزية كما يعطي أىل ا٤بدائن، كعليهم أف 

فإنو آمن على نفسو كمالو حٌب يبلغوا مأمنهم، ، فمن خرج منهم ]اللصوص[ ٱبرجوا منها الرـك كاللصوت

كمن أقاـ منهم فهو آمن، كعليو مثل ما على أىل إيلياء من ا١بزية، كمن أحب من أىل إيلياء أف يسّب 

بنفسو كمالو مع الرـك كٱبلي بًيىعهم كصلبهم فإهنم آمنوف على أنفسهم كعلى بيعهم كصلبهم، حٌب يبلغوا 

األرض قبل مقتل فبلف، فمن شاء منهم قعدكا عليو مثل ما على أىل إيلياء  مأمنهم، كمن كاف اها من أىل

، كمن شاء رجع إىل أىلو فإنو ال يؤخذ منهم شيء حٌب ٰبصد  من ا١بزية، كمن شاء سار مع الرـك

حصادىم، كعلى ما ُب ىذا الكتاب عهد اَّللَّ كذمة رسولو كذمة ا٣بلفاء كذمة ا٤بؤمنْب إذا أعطوا الذم 

ن لى ذلك خالد بن الوليد، كعمرك بن العاص، كعبد الرٞبن بن عوؼ، كمعاكية با١بزية شهد ععليهم من 

 .(1)"أيب سفياف ككتب كحضر سنة ٟبس عشرة

كإبعادة قراءة نصوص تلك العهدة، ٪بدىا ٙبدد عبلقة الفاٙبْب ا٤بسلمْب بسكاف بيت ا٤بقدس 

فئات ثبلث، الختبلؼ ا٤بوقف كاإلجراءات الٍب  ا٤بتواجدين فيها قبل كأثناء الفتح، كما تصنف السكاف إىل

 سيتم اٚباذىا ٘باه كل فئة، كىم، حسب العهدة، ثبلث فئات: الرـك ، كأىل إيلياء، كأىل األرض. 

 الرـو :  -

خبلؿ الفتح اإلسبلمي، كاف يعيش ُب إيلياء )بيت ا٤بقدس( أىلها كاحملتلوف الرـك األجانب، 

الذين مل يكونوا ينتموف إىل نفس ا٢بضارة أك الثقافة أك ا٣بلفية الدينية لسكاف إيلياء، كميزت 

، الصنف األكؿ يتكوف من أفراد ا٢بامية الركمانية )البيزنطية( الذين   العهدة بْب صنفْب من الرـك
                                                 

 .309، ص3ج اتريخ،الطربم،  (1)
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كانوا ٰباربوف ابسم اإلمرباطورية البيزنطية كأضيف إليهم اللصوص، كيبدك ىذا منطقيان إذ كاف  

كبلٮبا يعد سارقان فالبيزنطيوف ٧بتل لؤلرض كسارؽ إلرادة السكاف كسارؽ ٣بّبات األرض، كالثاين 

االعتداء على ، ككاف كبلٮبا عامبلن رئيسيان ُب خلق ا٤بشكبلت ك (1)سارؽ ٢باجيات أىل ا٤بدينة

مصاّب السكاف، كتقليل فرص االستقرار للمجتمع كىو يدخل مرحلة جديدة. ككاف اإلجراء ا٤بلـز 

 حسب العهدة ىو طرد ىذه الفئة )الرـك كاللصوص( من ا٤بدينة لتتحقق غاايت االستقرار. 

مْب للمدينة أما الفئة الثانية من الرـك )البيزنطيْب(؛ فقد كانوا من الزائرين أك التجار القاد

للعبادة أك ا٢بج أك زايرة أقاراهم كأصدقائهم أك قضاء مصا٢بهم ككافق توقيت زايرهتم كدخو٥بم 

ا٤بدينة مع فَبة الفتح. كىذه الفئة ًب ٚبيّبىا بْب البقاء كأداء الواجبات ا٤بالية )ا١بزية( الٍب عليهم  

 كسكاف ٧بليْب، أك الرحيل بسبلـ كالعودة إىل مواطنهم.

 ياء.أىل إيل -

كىم سكاف ا٤بدينة الدائمْب،كا٤بدنيْب كالزعماء الدينيْب، كأعطتهم العهدة ا٣بيار؛ إما البقاء 

ُب ا٤بدينة كأتدية ا١بزية مع ضماف حقهم ُب حرية دينهم كعقيدهتم، كصيانة أنفسهم كأموا٥بم 

يار كمساكنهم كدكر عبادهتم، بغض النظر عن ا٤بذىب الديِب ألم منهم "سائر ملتها"، كا٣ب

الثاين ىو الرحيل مع الرـك أبماف، كللواحد منهم ا٢بق ُب أخذ مالو ا٤بنقوؿ "يسّب بنفسو كمالو 

"، أما دكر العبادة فقد اشَبط إخبلئها "ٱبلي بيعهم كصليبهم".  مع الرـك

 أىل األرض. -

كىؤالء ىم الفبلحْب كالعامة، الذين يبدك أهنم كفدكا إىل إيلياء كمركز إلقليمهم، كمدينة 

سورة ٧بصنة، ينشدكف األماف فيها قبيل حصارىا كفتحها، ككاف تصنيفهم فئتْب: األكىل م

قدمت إىل ا٤بدينة قبل مقتل "فبلف" كال يظهر الن  اسم ذلك الشخ ، كيبدك أنو إما 
                                                 

 .76، صتقدًن بيت املقدسالعويسي،  (1)
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شخ  مشهور آنذاؾ ٕبادثة قتلو أك ٙبريفان ال٠بو كقع أثناء نسخ ٨بطوطات اتريخ الطربم  

. (1)فبلج كما يفَبض الباحث عبد الفتاح العويسي )ا٤بقدسي(كأف يكوف ا٠بو فبلؾ أك 

كيقدـ ماىر أبو منشار ٕبثان أحدث ال يوافق فيو تفسّب العويسي، كيستدؿ على رأيو أبف اسم 

"فبلف" كاف معركفان كأب ألحد قادة الفتح اإلسبلمي الذين تعاقبوا على حصار إيلياء )بيت 

ُب اترٱبو أف عمرك بن العاص استعمل على حصار ا٤بقدس(،كما تذكر ذلك ركاية الطربم 

كمسركؽ بن فبلف العكي، كذلك ُب مراحل ا٢بصار  ،الفراسي إيلياء كل من علقمة بن حكيم

، كعليو، حسب أبو منشار، (2)ـ(634ىػ/13األكىل الٍب زامنت فتح بيساف كأجنادين )

 . (3)ففبلف ليس من سكاف إيلياء أك من البيزنطيْب أك من اللصوص

كالذم يراه الباحث أف "فبلف" بغض النظر عن شخصيتو، ىو أحد الضحااي الذين قتلوا 

غدران على يد ٦بموعة من "أىل األرض" فاقتضت عقوبتهم أف يستثنوا من ا٣بيارات ا٤بمنوحة 

 ألىل األرض السابقْب ُب دخوؿ ا٤بدينة على تلك اجملموعة القاتلة.

ثبلثة: إما البقاء ُب ا٤بدينة كدفع ا١بزية كسكاف كقد منحت العهدة أىل األرض خيارات   

ا٤بدينة، أك الرحيل مع الرـك آمنْب، أك الرجوع إىل قراىم ُب ريف بيت ا٤بقدس، كجرت 

بل يؤخذ منهم شيء حٌب ٰبصد ٖبصوص ما عليهم من ضرائب للدكلة، "ف طمأنتهم

رزقهم كدخلهم على "، كُب ىذا عدؿ كإحساف كمراعاة ٢با٥بم إذ أهنم يعتمدكف ُب حصادىم

 الزراعة الٍب ال ٙبصل أرابحها إال حسب موا٠بها.

 

                                                 

 .78-77، صتقدًن بيت املقدسالعويسي،  (1)
 .605، ص3ج اتريخ،الطربم،  (2)
(3)Maher Y. Abu-Munshar, Islamic Jerusalem and Its Christians: A History of Tolerance 

and Tensions, (London, Tauris Academic Studies, 2007), pp.98,99. 
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 .وضع اليهود  قيل الاتح -

" فيبدك على كال يسكن إبيلياء معهم أحد من اليهودما تذكره ركاية الطربم حوؿ اليهود، بن  "

(، 2010)ت:ىذا ا١بملة الضعف، كأهنا مضافة كليست أصيلة، كىو ما تنبو لو ا٤بؤرخ عبد العزيز الدكرم 

كيدلل على رأيو أبف تفصيبلت كهذه القيود "ٚبرج عن ا٘باه ٭باذج الصلح ُب ذاؾ الوقت، كال تعكس 

تلك القيود ُب النصوص السابقة لركاية الطربم، كال تؤيدىا  كما مل يرد إشارة إىل  (1)سول ا٘باىات متأخرة"

قد منع اليهود من سكُب بيت ا٤بقدس. كال  أية ركاية اترٱبية ُب ا٤بصادر العربية تؤكد أف عمر بن ا٣بطاب

ٲبكن أف يكوف ىذا شرطان اشَبطو عمر بن ا٣بطاب ُب عهده ٍب ال يقـو بتنفيذه، كيفسر الدكرم كركد ىذه 

ا١بملة ُب ن  الطربم أهنا رٗبا تكوف من إنشاء مؤلفْب مسيحيْب تسللت إىل ركاة العهدة، حيث انفرد 

. ا٤بتوَب ُب (Michael I, The Syrian)يخائيل السرايين بذكر ىذا الشرط ا٤بؤرخ ا٤بسيحي م

 . (2)ـ(1199ىػ/595)

سبلمي ُب أضعف حاالهتم كأكثرىا ضآلة، كمن ا٤بعلـو اترٱبيان، أف اليهود كانوا ُب مرحلة الفتح اإل

كمل يكن ٥بم أم ثقل سياسي أك اجتماعي أك عددم، ٩با يعِب غياب أم أتثّب ُب األحداث، كىو األمر 

الذم يفسر إٮباؿ ركاايت الفتح اإلسبلمي للعنصر اليهودم ُب فلسطْب، كمرجع ىذا الغياب ما تعرض لو 

منذ القرف األكؿ بيت ا٤بقدس  ية كمنعهم من دخوؿ مدينةاليهود ُب فلسطْب من ضرابت قاصمة متتال

للميبلد، كما تعرضوا لو من ذبح على يد الركماف كالبيزنطيْب ُب اتيل القركف، كعندما غزا الفرس ببلد الشاـ 

، فلما كغّبىا من ا٤بدفبيت ا٤بقدس  سيحيْب ُبا٫باز اليهود إليهم، كارتكبوا ا٤بذابح ٘باه ا٤بـ، 613عاـ 

ككقف على حجم ـ(، 629ىػ/7)استعاد اإلمرباطور ىرقل فلسطْب كببلد الشاـ من الساسانيْب الفرس، 

ا٤بذابح كالتنكيل الذم مارسو اليهود على ا٤بسيحيْب، كبتشجيع من الكنيسة، أصدر ُب العاـ 

                                                 

 .133، ص القدس يف الاَبة اإلسالمية األوىلعبد العزيز الدكرم،  (1)
 املرجع ناسو. (2)
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كالايت اإلمرباطورية، كمل ـ( قراران إمرباطوراين بقتل اليهود أينما كجدكا ُب فلسطْب كُب غّبىا من 630ىػ/8)

، (1)تتوقف ىذه العملية إال بظهور طبلئع ا١بيوش اإلسبلمية الٍب دخلت الشاـ كأخرجت البيزنطيْب منها

 كىذا ما يفسر موقف اليهود ٘باه الفتح، فكاف موقف اليهود إٯبايب بشكل نسيب ٘باه حركة الفتوح.

دس بعد الفتح اإلسبلمي ٗبدة من الزمن، كقد دلت الركاايت على كجود بعض اليهود ُب بيت ا٤بق

كٙبديدان ُب العصر األموم كمجموعة صغّبة ضمن طاقم ا٣بدمات ُب ا٤بسجد األقصى، ككاف من مهامهم  

كنس األكساخ كترتيب عملية إضاءة القناديل، كما ٙبتاجو من عناية، كذلك ُب عهد عبد ا٤بلك بن مركاف 

 اف ابتداء إقامتهم، إف كاف ُب العصر الراشدم أـ بعده.، كىي ال ٙبدد زم(2)ـ(705-685ىػ/65-86)

بعد العرض السابق ألكضاع سكاف بيت ا٤بقدس عقب الفتح، يظهر جليان أف ا٤بدينة حصلت على  

فرصة ذىبية ُب ا٢بفاظ على قدر كبّب من نسيجها االجتماعي السابق دكف تدخل كاضح ُب تغيّب البنية 

أغراب عن ذلك  االجتماعية من قبل الفاٙبْب، إال ابشَباط خركج ا٤بقاتلْب البيزنطيْب الذين ىم ُب األصل

التكوين العريب، كفتح الباب ٤بن أراد ترؾ ا٤بدينة برغبتو دكف إكراه، أما اليهود ، فتم التعامل معهم حسب 

 مبدأ أهنم رعااي الدكلة كمن أىل الذمة شأهنم ُب ذلك شأف ا٤بسيحيْب. 

 

 وضع املسلمني  قيل الاتح. -

كانت سياسة ا٣بلفاء الراشدين ُب الفتوح؛ أال يَبكوا الببلد ا٤بفتوحة دكف إدماج الفاٙبْب فيها، كمل 

يكن ىذا اإلجراء ٨بتلفان مع بيت ا٤بقدس، كقد كردت إشارات ُب ا٤بصادر أف ا٣بليفة عمر بن ا٣بطاب قد 

يم فلسطْب إىل كحدتْب أشرؼ بنفسو على إسكاف الفاٙبْب ُب بيت ا٤بقدس، حيث قاـ عقب الفتح بتقس

فجعل علقمة ٍبن حكيم على نصفها كأنزلو الرملة، كعلقمة ٍبن ٦بزز على نصفها كأنزلو إيلياء، فنزؿ كل "
                                                 

 القرل أـ جامعة ٦بلة، اإلسالمي الاتح م  الإاـ يهود موقف؛ عبد هللا الشريف، 164-161، صقروف، فلسطني يف مخسة عثامنة (1)
 .499-498، ص80، ع16، جابهكآدا العربية كاللغة الشريعة لعلـو
 .75-74، صفضائل بيت املقدس، بن ا٤برجىا (2)
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أف عمر رضى هللا عنو، ، ك ُب موضع آخر تشّب ا٤بصادر أنو "(1)"كاحد منهما ُب عملو ُب ا١بنود الٍب معو

. كُب ترٝبة الصحايب (2)"إىل بيت ا٤بقدس من ا١بابيةأبماف أىل إيلياء، كأسكنها ا١بند شخ  ٤با بعث 

٧بدكدة شارات أخرل أف موجات إ، كترد (3)الشاـ ببيت ا٤بقدس"ثوابف بن ٔبدد أنو "من ا٤بدد الذين نزلوا 

 . (4)قدمت من العراؽ إىل بيت ا٤بقدس ُب زمن الفتنة بْب معاكية كعلي من ا٤بوالْب ٤بعاكيةمن ا٥بجرة 

كٙبفل ا٤بصادر اإلسبلمية بذكر أفراد الصحابة كالتابعْب الذين أقاموا ببيت ا٤بقدس، كشكلوا النواة 

األكىل للتواجد اإلسبلمي ا٤بستقر ُب ا٤بدينة، كاجتهد الباحث أسامة ٝبعة األشقر ُب تتبع ما أ٠باه 

ثل قاضي بيت ا٤بقدس "العائبلت ا٤بقدسية اإلسبلمية األكىل"، كحصر ٦بموعةن من ىؤالء الصحابة، م

 ةكإداري إسهامات تعليميةاف لو كقد كك كفقيهها، الصحايب عبادة بن الصامت الذم امتد نسلو فيها، 

، الذم كانت لو ذرية كبّبة ببيت ا٤بقدس، كعائلة فّبكز ، كمنهم الصحايب شداد بن أكسة ىناؾكاضح

كسبلمة بن قيصر ا٢بضرمي، كذم األصابع، كأيب الديلمي، كعائلة أيب رٰبانة، كأيب سودة، كسواد بن غزية، 

 . (5)حفصة ا٢ببشي، كعائلة أـ الدرداء الصغرل، كغّبىم من العوائل

ىذا نتذكر أف كٯبدر بنا، حْب ا٢بديث عن ا٤بسلمْب الوافدين لبيت ا٤بقدس عقب الفتح، أف 

ت ا٤بقدس، فا١بزء بيئة سكاف بيك ٨بتلفان كثّبان عن الديِب ا١بديد، مل يكن غريبان أ-العنصر االجتماعي

األكسع من سكاف بيت ا٤بقدس كريفها ا٤بفتوح كاف من العرب أمثا٥بم، كعليو فهم يشَبكوف مع الفاٙبْب ُب 

جوانب كثّبة، كرٗبا كاف االختبلؼ الوحيد ىو الدين، أما اللغة؛ فكانت اللغة العربية ىي السائدة، كال 

                                                 

 .313 ،312، ص2، جاالكتااء ؛ أبو الربيع ا٢بمّبم،610، ص3، جاتريخالطربم،  (1)
  املصادر ناسها. (2)
 .296، ص7ج الطبقات،ابن سعد،  (3)
 .27ص فلسطني يف مخسة قروف،عثامنة،  (4)
مدينة بيت املقدس يف القرف اإلسالمي األوؿ، ظالؿ الصحابة والتابعني وأىل ايكم ٤بزيد من التفصيل، انظر: أسامة ٝبعة األشقر،  (5)

 .217-181(، ص2012، 1)دمشق، مؤسسة فلسطْب للثقافة، ط والداينة يف بيت املقدس،
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نية كاليواننية الٍب استخدمت ألغراض دينية ُب الكنائس يعِب ذلك عدـ كجود لغات أخرل كالسراي

 .  (1)كالطقوس

 

 أ ر التغريات السياسية واالجتما ية  لى العمراف.     -

بعد استعراضنا ١بملة من ا٤بتغّبات السياسية كاالجتماعية الٍب حلت ببيت ا٤بقدس خبلؿ عهدىا 

أف  لى العمراف بشكل عاـ، كٲبكن القوؿع الراشدم، ٲبكن الوقوؼ على ٝبلة من آاثر ىذه التغّبات

اإلشارات  ٩با استدعى استقراء، أثر تلك ا٤بتغّباتعن كمباشرة ا٤بصادر اإلسبلمية مل تقدـ صورة كاضحة 

 لنخل  إىل اآلاثر التالية: ، كربطها ابلفهم العاـ للسياؽ التارٱبي،القليلة الواردة ُب ا٤بصادر اإلسبلمية

 أواًل: يف اجلانيل السياسي. 

ُب منح ا٤بدينة فرصة فريدة ُب ا٢بفاظ على مقوماهتا  ،كاف فتح ا٤بدينة صلحان، عامبلن مهمان  -

الٍب حافظت على  ،العمرانية الدفاعية كالسور كا٢بصوف، كابقي مبانيها ككنائسها العظيمة

خ كالرحالة البشارم عظمتها كأانقتها لفَبات طويلة، بعد الفتح، ففي معرض تعليل ا٤بؤر 

قبة الصخرة على ىيئتها األخاذة ٝباالن عبد ا٤بلك لبناء  (ـ990ىػ/ ٫380بو : )ت ا٤بقدسي

ذلك كاف خشية افتتاف الناس بعظمة قبة كنيسة القيامة داخل بيت  أفكعظمةن، يذكر كزخرفةن 

 . (2)ا٤بقدس

تغّبان ُب طبيعة ا٤بدينة العمرانية كما حدث ُب  ،مل يستوجب التغّب السياسي ا٢باصل للمدينة -

، بل (3)كتفرض ىويتها العمرانية كا٤بعماريةكانت أتٌب على ا٤بدينة ،  فتوحات سابقة للمدينة

                                                 

 .128-122، صمدينة بيت املقدساألشقر،  (1)
 .159(، صـ1788، )ليدف، مطبعة بريل، ، أ س  التقاسيم يف معرفة األقاليمدمحم بن أٞبد البشارم ا٤بقدسي (2)
 ". طور العمراين قبل الفتح اإلسبلميسة: "الت٤بزيد من التفصيل، انظر: ا٤ببحث الثالث من الفصل األكؿ من الدرا (3)
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ٗبا ٰبتويو من رموز  ،حافظ الفاٙبوف على عمراهنا، كأبقوا على الطراز ا٤بعمارم للمدينة

أك اإلسبلمية ما مل ٪بد ُب ا٤بصادر ا٤بسيحية حيث داينة الفاٙبْب كعقيدهتم، الف كإشارات ٚب

التنظيمي أك الديِب. ُب ا٤بقابل، بدأ الفاٙبوف تدخل ُب طابع ا٤بدينة ا٤بعمارم  يدؿ على

ٗبمارسة حقهم السيادم كالديِب ُب تنظيف مكاف الصخرة كإنشاء ا٤بسجد، بيت عبادهتم 

ذلك كاضحان ُب األخبار ا٤بتعلقة كصبلهتم، دكف االعتداء على أم من ا٤بباين القائمة، ٪بد 

 .(1)ببناء عمر بن ا٣بطاب ا٤بسجد األكؿ )مسجد عمر(

ساىم ٭بو ا٤بكانة السياسية للمدينة، ُب عهدىا الراشدم، ُب استحداث عناصر عمرانية  -

جديدة، كبركز مصطلحات عمرانية ذات داللة إدارية كسيادية، مثل "دار معاكية" كىو كاحد 

إدارة ببلد الشاـ ُب اترٱبها اإلسبلمي، كجاءت اإلشارة إليها عند ٦بّب  من أىم الذين تولوا

الدين ا٢بنبلي، ُب كتابو ا٤بوسوعي "األنس ا١بليل بتاريخ القدس كا٣بليل"، عند حديثو عن 

، ككانت الدار عبارة عن ٦بمع عمراين (2)الزاكية الوفائية أهنا كانت تعرؼ قدٲبان بدار معاكية

كاإلدارة األساسية، ابإلضافة إىل جناح خاص لسكن األمّب كأىلو، يضم مؤسسات ا٢بكم 

كىي تذكر بدار عثماف الٍب كانت مقر ا٣ببلفة ُب ا٤بدينة، كالٍب ارتبطت ُب التاريخ اإلسبلمي 

 .(3)كاشتهرت "بيـو الدار"

 البد أف ا٤بسلمْب قد استفادكا من ا٤بباين كالعمائر الٍب أخبلىا البيزنطيوف حسب العهد -

، كيعتقد الباحث أف ىذه االستفادة كانت ٧بدكدة، )العهدة العمرية( لبيت ا٤بقدس ا٤بمنوح

ألف القدس حافظت على سكاهنا األصليْب، ألف الفئات الٍب ًب إخراجها من ا٤بدينة، ٧بدكدة 

كيعتقد الباحث أف تلك الدكر كالعمائر ، األغراب ٛبثلت ُب رجاؿ ا٢بكم كاإلدارة البيزنطيْب
                                                 

 انظر ا٤ببحث التايل من ىذا الفصل.  (1)

 .37،ص2ج، األن  اجلليل٦بّب الدين،  (2)

 . 24، صالقدس واإلسالـعثامنة،  (3)
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مت لؤلغراض اإلدارية، أك مرافق عامة، أك كمساكن لكبار ا٤بوظفْب كالعاملْب ُب استخد

 ا٤بدينة كإقليمها.

 

 اثنياً: يف اجلانيل االجتما ي.

كاف دخوؿ آالؼ ا٤بسلمْب كعائبلهتم إىل ا٤بدينة، كسكاف جدد مقيمْب، كليسوا عابرين، قد  -

للمدينة، ٩با يستدعي أف تقـو ا٣ببلفة أك جعل منهم عنصران ىامان كمؤثران ُب البنية االجتماعية 

من ينوب عنها ُب بيت ا٤بقدس، كالوالة، بتنظيم أحواؿ ىذا ا٤بكوف االجتماعي، كتلبية 

متطلباتو، فهم ٕباجة للمسجد، الذم يشغل كظائف متعددة ُب الفكر كالعمارة اإلسبلمية، 

كالسوؽ، أك تلك ا٤برافق ا٤برتبطة كاألحياء السكنية، كا٤برافق األخرل ا٤برتبطة بنشاطهم اليومي  

اب٣بصوصية الدينية كاالجتماعية كا٤بقربة لدفن مواتىم حسب شرائعهم كثقافتهم، كىي أمور 

ٙبتاج ٚبطيطان عمرانيان دقيقان، ألف استحداثها ُب مدينة قائمة كعامرة كبيت ا٤بقدس، ٰبتاج إىل 

لمْب تلك ا٤بنشآت كا٤برافق، قدر كبّب من االىتماـ كالَبكيز، كقد أقامت الدكلة للمس

كخصصت ٥با الفراغات البلزمة لتحقيق كظيفتها، فدلت اإلشارات ُب ا٤بصادر على كجود 

أحياء جديدة، كمسجد جديد، كما أف عمر بن ا٣بطاب قد خص  للمسلمْب مكاانن 

يقيموف فيو سوقهم، كاٚبذ ا٤بسلموف مقربة ٤بواتىم ُب ا١بانب الشرقي من ا٤بدينة. كسيقـو 

 الباحث بتناك٥با تفصيليان ُب ا٤ببحث التايل.

تفاعل ا٤بسلموف الفاٙبوف مع سكاف بيت ا٤بقدس، كقد أتثركا اهم ُب بعض  -

ا١بوانب، كانعكس ىذا عمرانيان، بعد كقت قصّب نسبيان، فتحدثنا الركاايت أف أحد كالة بيت 

توُب بعد الفتح بثبلث أك أربع ا٤بقدس ُب عهد عمر بن ا٣بطاب، كىو عياض بن غنم، الذم 
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ٍقًدًس ٞبىَّامناـ(، قد "641-640ىػ/ 20-19سنوات، )ت:   ، كا٢بماـ(1)"ابٍػتػىُبى بًبػىٍيًت اٍلمى

ُب العادة يكوف مكاف االستحماـ العاـ حيث تتوفر فيو ا٤بياه الساخنة كخدمة ا٤بستحمْب 

٤بسلموف ُب بيت ا٤بقدس، لكن إبزالة أكساخهم، كتطييب أبداهنم، كيبدك أنو أكؿ ٞباـ اٚبذه ا

ىذا األمر أغضب ا٣بليفة عمر بن ا٣بطاب، كعنَّف عياض على اٚباذه ذلك ا٢بماـ، كأخذ 

منو تعهدان بعدـ العودة مرة أخرل، كىذا ليس مستغرابن من سلوؾ عمر بن ا٣بطاب، الذم  

كس ع كاف أيخذ نفسو ابلشدة كٰباسبها بدقة، كيزىد ُب كثّب من مظاىر الراحة، كحاكؿ

 حسب ما اشتهر عنو ُب سّبتو.قاليم ذلك على كالتو ُب األجناد كاأل

كيبدك أف ىذا ا٢بماـ توقف استخدامو لفَبة كجيزة بسبب منع عمر، ٍب عاد إىل العمل 

( أنو كجد ببيت ـ990ىػ/ ٫380بو : )تُب عهود الحقة، فيذكر البشارم ا٤بقدسي 

، كيبدك (2)عياض عليها ٞباـ للمدينة كأركقةا٤بقدس ثبلث برؾ عظيمة، إحداىا تدعى بركة 

، ففي القرف )العاشر ا٥بجرم/ طويلةتلك ا٢بماـ لفَبة  لزالزؿ كا٢بركب الصليبية، مل تبقأف ا

السادس عشر ميبلدم(، ذكر ٦بّب الدين ا٢بنبلي، ابن بيت ا٤بقدس، أنو مل يهتد لشيء يدؿ 

 .(3)على تلك الربكة، فلم يستطع ٙبديد موقعها

  

                                                 

 .435، ص59، جاتريخ دمإق؛ ابن عساكر، 218صاتريخ، أبو زرعة،  (1)
 .168ص  أ س  التقاسيم،ا٤بقدسي،  (2)
 . 59، ص2ج األن  اجلليل،٦بّب الدين،  (3)
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  بحث الثالث:امل

 التغريات السياسية وأ رىا  لى العمراف يف العصر األموي

 

،  شكلت ا٢بقبة األموية عبلمة فارقة ُب اتريخ قدس على ا٤ببيت مدينة ك ببلد الشاـ على العمـو

ـ(، كفيلة أبف 750-662ىػ/ 132-41ن )الفَبة الٍب قاربت القرف من الزمكجو خاص، ككانت تلك 

سواء على الصعيد السياسي كما يلحق بو  ٗبكانة كقدسية بيت ا٤بقدس،تصيغ كاقعان جديدان كمتميزان ٤بدينة 

كما ينتجو من مفاىيم  كا٤بعمارم، أك على الصعيد العمراين ،اقتصادية كاجتماعيةإٯبابية من تغّبات 

، ك٤با كاف من منهجنا ُب دراستناكىو ٧بل الَبكيز ُب كالتصورات، كفلسفات كمبافو تعكس تلك ا٤بفاىيم 

كالدينية ا٤بكونة لو ٗبعزؿ عن السياقات السياسية كاالجتماعية كالعمارة رس العمراف دٍ أال يي ه الدراسة ىذ

 ياسية الٍب مرت على ا٤بدينة ُب تلك الفَبةمن ىذا ا٤ببحث: تلمس التطورات السكاف الغرض كا٤بؤثرة فيو،  

ككيف ساٮبت أك أتثرت اب٤بشهد السياسي العاـ للدكلة األموية، ابستقراء اترٱبي متتابع، كقد أمكننا ذلك 

 من الوقوؼ على التايل:

 

 يف مر لة الاتنة.  بيت املقدس -

ا٤بهم أف نبْب عبلقة كألف التاريخ ليس حلقات منفصلة عن بعضها، كإ٭با سلسلة مَبابطة فإنو من 

قدس قبل أف يتحوؿ األمر إىل قياـ دكلتهم ٗببايعة معاكية بن أيب سفياف خليفةن للمسلمْب األمويْب ببيت ا٤ب

أيًٝبل ما ـ(، فيما عرؼ بعاـ ا١بماعة، ٍب حصر ا٣ببلفة ُب البيت األموم كراثةن. كك662ىػ/41عامة عاـ )

 سِب الفتنة، بعد ُب الفصل السابق؛ فإف بيت ا٤بقدس كانت حاضرة بقوة ُب ا٤بشهد السياسي كتفاعبلتو ُب

مقتل ا٣بليفة عثماف، إذ كانت أحد القواعد القوية الٍب ارتكز عليها معاكية بن أيب سفياف ُب معارضتو 
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كتوىل ا٣ببلفة من بعده علي  هنع هللا يضر، حْب قتل عثماف، كتفصيل ذلك أنو هنع هللا يضر علي بن أيب طالبكحربو ضد 

من الوالة ككبار  كمعو عدد، كاف معاكية بن أيب سفياف كاليان على الشاـ، فطالب هنع هللا يضر بن أيب طالب

ٍردىاًء، كىأىبيو أيمىامىةى، الذين كانوا ُب ببلد الشاـ كبيت ا٤بقدس، مثل " الصحابة عيبىادىةي ٍبني الصَّاًمًت، كىأىبيو الدَّ

من  بسرعة إنفاذ القصاصعليَّ بن أيب طالب  ،(1)"التَّابًًعْبى  كىعىٍمريك ٍبني عىبىسىةى، كىغىيػٍريىيٍم ًمنى الصَّحىابىًة كىًمنى 

قتلة بصفتو كليان للدـ، إذ كاف من قرابة ا٣بليفة عثماف، مستدالن على ال، أك تسليمو قتلة عثماف بن عفاف

ۗ  َوَمْ  قُ " ذلك بقولو تعاىل: ـَ اّللَُّ ِإالَّ اِبْيَقِّ ِتَل َمْظُلوًما فَػَقْد َجَعْلَنا ِلَولِيِِّو َواَل تَػْقتُػُلوا النػَّْاَ  الٍَِّب َ رَّ

 االستجابة، كقد رفض ا٣بليفة علي بن أيب طالب (3()2)"ُسْلطَااًن َفاَل ُيْسِرْؼ يف اْلَقْتِلۖ  ِإنَُّو َكاَف َمْنُصورًا

كتثبيت  ،أف األىم آنذاؾ كاف توحيد كلمة ا٤بسلمْبمؤداىا؛  ،لطلبو كطلب غّبه من الصحابة ٤بصلحة رآىا

قتل ، ك٘برؤىم على كسيطرهتم عليها ،أركاف ا٣ببلفة الٍب أصابتها ىزة قوية بدخوؿ ا٤بتمردين ا٤بدينة ا٤بنورة

 ؛كتسارعت أحداث الفتنةكال زالوا يتمتعوف ٔبانب كبّب من القوة كالتأثّب، ا٣بليفة عثماف هنع هللا يضر، رأس الدكلة 

البيعة لعلي إعطاء ُب رفض أكثر ، ٍب برز دكر معاكية ـ(656ىػ/36ُب العاـ ) فوقعت معركة ا١بمل الشهّبة

ُب العاـ انت بينهما كقعة صفْب فك، بن عفاف كاشَباط القصاص من قتلة عثماف ،بن أيب طالب

 بْب جيش الشاـ التابع ٤بعاكية كالرافض لبيعة علي حٌب يقت  من قتلة عثماف، كبْبـ(؛ 657ىػ/37)

رافض ٣بركج معاكية عن البيعة كاستحقاقاهتا، كما انضول ٙبت كل جيش من جيش العراؽ التابع لعلي كال

بْب ا٤بسلمْب كدخو٥بم ُب حركب  االنقساـ، كقد كاف لتلك ا٤بعارؾ أسوأ األثر ُب توسيع (4)األتباع كا٢بلفاء

 امتدت آاثرىا ٢بقب طويلة ُب التاريخ اإلسبلمي. ،بينية كمكائد

                                                 

 .255، ص7، جالبداية والنهايةابن كثّب،  (1)
 . 33سورة اإلسراء: آية  (2)
دار إحياء ، )القاىرة، مراجعة: الدكتور ٝباؿ الدين الشياؿ، عبد ا٤بنعم عامر، ٙبقيق:األخبار الطواؿ، أبو حنيفة أٞبد بن داكد الدينورم (3)

 . 477، ص39ج اتريخ دمإق،ابن عساكر،  ؛199(، ص1960، 1، طالبايب ا٢بليب كشركاه عيسى -الكتب العريب 
تناكلت مصادر التاريخ اإلسبلمي تفاصيل أحداث تلك الفتنة كاختلفت فيها الركاايت اختبلفان كبّبنا حد التناقض، كظهرت النزعات  (4)

كا٤بصاّب احمللية لكل الركاايت بشكل جلي، كىي موضع ٕبث كاستقصاء كنقد مستمر من الباحثْب كاحملققْب، كمن ا٤بصادر الٍب تناكلت تلك 
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يتعلق ٗبوضوع الدراسة، ٗبا مثلتو بيت ما ا نهيهمنا م، كأحداثهاكبعيدان عن تفاصيل تلك الفتنة 

ثقل سياسي ٤بعسكر األمويْب كعلى رأسهم معاكية، كٝبوع غفّبة من أىايل ببلد ا٤بقدس من رمزية دينية ك 

 ت تدين ابلوالء لو منذ عرفتو كاليان عليها ُب عهدم عمر بن ا٣بطاب كعثماف بن عفاف،الٍب كانالشاـ، 

مطلع أحد تو، كتصعيد مطالبتو بتسليم قتلة عثماف، يظهر ذلك جليان من ليها كاٚبذىا قاعدة ٢بركعفاعتمد 

ا اَّللَّي أصحاب "يصفهم أبهنم ك ألىل الشاـ يعبأىم قبل معركة صفْب، خطبو  ًة الًٍَّب جىعىلىهى اأٍلىٍرًض اٍلميقىدَّسى

لَّ اأٍلىنًٍبيىاًء كىالصَّا٢بًًْبى ًمٍن ًعبىاًدًه،  ا أىٍىلى الشَّاـً كىرىًضيػىهيٍم ٥بىىا، كىرىًضيػىهىا ٥بىيمٍ ٧بًى كركم أف معاكية ، (1)... "فىأىحىلَّهى

إف هللا فاتح لكم  :( إذ قاؿملسو هيلع هللا ىلص)بينا أان عند رسوؿ هللا قائبلن: "خطيبان األقصى كقف أبنصاره ُب ا٤بسجد 

ٯبتيب إليها خّبتو من  ،فإهنا خّبة هللا من أرضو ،عليك ابلشاـ :قاؿ ،خر يل: فقاؿ رجل، ك٩بكن لكم

وصوؿ معاكية للخبلفة، تصفو أبنو لتضفي بعدان تنبؤاين ُب اترٱبو، كىي كُب ركاية يسوقها الطربم  .(2)"عباده

الفتنة أك أتثرت اها  مرحلة ، كال شك أهنا من األدبيات الٍب ظهرت خبلؿ(3)"أمّب األرض ا٤بقدسة"

 .من الصعب القبوؿ اها عل، ٩با ٯبكابلصراع الدائر ُب حينو

                                                                                                                                               

ـ(، 1993، 7، طدار النفائس، )القاىرة، أٞبد راتب عرموش، ٙبقيق: الاتنة ووقعة اجلمل، سيف بن عمر األسدم األحداث، انظر:
، ٙبقيق: عبد السبلـ دمحم ىاركف، )القاىرة، ا٤بؤسسة العربية ا٢بديثة للطبع كالنشر وقعة صاني؛ نصر بن مزاحم ا٤بنقرم، 183-35ص

 كما بعدىا.  320، 4، جاتريخ، الطربمكما بعدىا؛  140، صار الطواؿاألخب، الدينورمىػ(؛ 1382، 2كالتوزيع، ط
 . 136، ص8ج البداية والنهاية،ابن كثّب،  (1)
، ٙبقيق: ٧بمود إبراىيم، ضمن: )فضائل بيت القدس ُب ٨بطوطات عربية كتاب فيو فضائل بيت املقدسإبراىيم بن ٰبٓب ا٤بكناسي،  (2)

، ط ، ابن عساكر؛  309ـ(، ص1985، 1قدٲبة، دراسة ٙبليلية كنصوص ٨بتارة ٧بققة، )الكويت، ا٤بنظمة العربية للَببية كالثقافة كالعلـو
 . 120-116بيت ا٤بقدس، ص. كا٢بديث "صحيح" حسب ٙبقيقات الباحثْب. أيوب، موسوعة 77، ص1، جاتريخ دمإق

ًد ٍبًن عىٍبًد اَّللًَّ، عن اىب . كٛباـ ركاية الطربم: "560، 559، ص4، جاتريخالطربم،  (3) ، عىٍن ٧بيىمَّ ، عىٍن سىٍيفو كىتىبى ًإيلىَّ السَّرًمُّ، عىٍن شيعىٍيبو
يػٍئنا، فل عثماف، قاؿ: كاف النيب ص قىٍد بعث عمران  : ًإىلى عماف، فسمع ىنالك من حرب شى ما رىأىل مصداقو كىىيوى ىينىاؾى أرسل ًإىلى ذىًلكى ا٢برب، فػىقىاؿى

: ر  : ٍبيَّ من؟ قىاؿى : الًَّذم كتب إليك يكوف بعده، كمدتو قصّبة، قىاؿى جل من قومو حىدًٌٍثًِب بوفاه رسوؿ هللا ص، كأخربين من يكوف بعده؟ قىاؿى
: طويلة، ٍبيَّ  : فما مدتو؟ قىاؿى : فمن يلي بعده؟مثلو ُب ا٤بنزلة، قىاؿى : غيلة، قىاؿى : رجل من قومو مثلو ًُب قى  يقتل قاؿ: غيلو أـ عن مبل؟ قىاؿى اؿى

: ذىًلكى أشد، فمن يلي بعده؟ قى  : عن مئل قىاؿى : أغيلة أـ عن مئل؟ قىاؿى : طويلة، ٍبيَّ يقتل، قىاؿى : فما مدتو؟ قىاؿى : رجل من قومو ا٤بنزلة، قىاؿى اؿى
: غيلة، ٍبيَّ ال يركف ينتشر عليو الناس، كتكوف عى  : أغيلة أـ عن مبل؟ قىاؿى لىى رأسو حرب شديدة بْب الناس، ٍبيَّ يقتل قبل أف ٯبتمعوا عىلىٍيًو، قىاؿى

: أىًمّب األرض ا٤بقدسة، فيطوؿ ملكو، فيجتمع أىل تًلىكى الفرقة كىذىًلكى االنتشار عىلىٍيًو، ٍبيَّ  : فمن يلي بعده؟ قىاؿى  ".ٲبوت مثلو قىاؿى
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كأخذ معاكية ٕبشد ا٤بؤيدين كا٤بناصرين لو من زعماء القبائل العربية ُب جندم األردف كفلسطْب، 

انبو، مثل  كقد حفظت ا٤بصادر قوائم متفرقة أب٠باء القبائل الفلسطينية الٍب شاركتو ُب مطالبتو كقاتلت إىل ج

نشاط حركتو الدعائية ككجهة القادمْب ل ان مسرحفكانت  ؛بيت ا٤بقدس أماك ، (1)كندة كجذاـ ك٣بم ككلب

ُب  (2)لتأييده كالتحالف معو، ككاف منهم الصحايب عمرك بن العاص الذم كاف معتزالن ُب ضيعة لو ُب السبع

 .(4)بعد كفاة عثماف كانصره بقوة ،(3)عهد عثماف بن عفاف، ٍب قدـ إىل معاكية كٙبالف معو

كقد أثر ىذا الدكر الذم لعبتو بيت ا٤بقدس ُب التحشيد كاالصطفاؼ مع معاكية، ُب موقف الفريق ا٤بعتزؿ 

للفتنة الذم رأل ُب الذىاب لبيت ا٤بقدس ما يوقعو ُب ا٢برج أك االصطفاؼ إىل فريق معاكية، فنقل عن 

كلكن أكره  ة ابلشاـ، لسرين أف آٌب بيت ا٤بقدس، فأىل منو بعمرة،لوال أف معاكيعبد هللا بن عمر قولو: "

، كىذا سعد بن أيب كقاص (5)"أف آٌب الشاـ، فبل آتيو، فيجد علي، أك آتيو، فّباين تعرضت ٤با ُب يديو.

ألف أصلي ُب مسجد يعلن امتناعو عن الصبلة ُب بيت ا٤بقدس زمن الفتنة، رغم ما لو من فضل، قائبلن: "

 . (6)"ركعتْب أحب إيل من أف آٌب بيت ا٤بقدس مرتْب فأصلي فيوا٣بيف 

                                                 

صى الباحث ىاين أبو الرب قوائم من تلك القبائل الفلسطينية كاف منها األزد ، ككنانة، ك٣بم، كجذاـ، كخثعم، كقد عد كالء تلك أح (1)
، )فلسطْب، مطبعة ا٤بنار اتريخ فلسطني يف صدر اإلسالـالقبائل لو من أسباب انتصاره على علي ُب صفْب. للتوسع انظر: ىاين أبو الرب، 

 . 317-316(، ص2002، 1ا٢بديثة، ط
 السبع: من نواحي فلسطْب، كىي ٚبتلف عن بّب السبع الشهّبة.  (2)
 (.2انظر ن  الوثيقة ُب قسم ا٤ببلحق، ملحق رقم ) (3)
ذيرم أٞبد بن (4) ، 1، )بّبكت، دار الفكر، طٙبقيق: سهيل زكار كرايض الزركلي، أنساب األشراؼ، ٰبٓب بن جابر بن داكد البىبلى

األن  ٦بّب الدين،  ؛128، ص8، جالبداية والنهايةابن كثّب، .؛ 560، ص4، جاتريخ؛ الطربم، 283-282، ص2ـ(، ج1996
 .263، ص1ج ،اجلليل
، )بّبكت، من احملققْب إبشراؼ الشيخ شعيب األرانؤكط ، ٙبقيق: ٦بموعةسري أ الـ النبالء،  بن أٞبد بن عثماف بن قىاٲٍباز الذىيبدمحم (5)

، )بّبكت، األ الـ ،خّب الدين بن ٧بمود بن دمحم بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي ؛235، ص 3ـ، ج1985، 3مؤسسة الرسالة، ط
 .108، ص4(، ج2002، 15دار العلم للمبليْب، ط

ت، دار ، )بّبك عبد ا٤بلك عبد هللا دىيش، ٙبقيق: خبار مكة يف قدًن الدىر و ديثوأ ،دمحم بن إسحاؽ بن العباس الفاكهي أبو عبد هللا (6)
 .240، صمدينة بيت املقدس؛ أسامة األشقر، 267، ص4ىػ(، ج1414خضر، 
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أما فريق علي بن أيب طالب، فقد دعا إىل اإلحجاـ عن زايرة بيت ا٤بقدس، كركم ُب ىذا الصدد أف علي 

بن أيب طالب قد منع أنصاره من الذىاب إىل بيت ا٤بقدس، كرغَّبهم ُب الصبلة ٗبسجد الكوفة ذاكران فضبلن  

 . (1)، رٗبا فاؽ فضل ا٤بسجد األقصىكبّبان لو

كإف بدا منطقيان منع علي ألنصاره من الذىاب لبيت ا٤بقدس كقت الفتنة مع معاكية، فإف ما ذكر 

من ركاية منسوبة لعلي ُب فضل مسجد الكوفة، يبدك جليان أهنا من الركاايت ا٤بوضوعة الٍب أقحمت نفسها 

 ُب مسابقة التفاضل بْب البلداف كاألماكن. 
ككاف ا٢بدث األىم بعد انتهاء معركة صفْب، كفشل التحكيم بْب الفريقْب، عندما قرر ا٣بوارج قتل 

، فكانت (2)من اعتربكىم رؤكس الفتنة؛ علي بن أيب طالب، كمعاكية بن أيب سفياف، كعمرك بن العاص

حيث مكاف إقامة  (4)، إىل بيت ا٤بقدس(3)الربؾ بن عبد هللا التميميكجهة ا٤بتكفل بقتل معاكية كىو 

معاكية، ٩با يعِب أنو كاف من ا٤بعركؼ للعراقيْب كغّبىم، أف معاكية مقيم ُب بيت ا٤بقدس، فا٣بوارج قد 

اٚبذكا قرار القتل كىم ُب العراؽ، ٍب مضى ا٤بتكفل بقتل معاكية إىل بيت ا٤بقدس، ٩با يعِب أف خرب إقامة 

 إقامتو ُب بيت ا٤بقدس طويلة كمستقرة.  معاكية ىناؾ قد كصل العراؽ كانتشر كثبت لديهم أف 

                                                 

، )بّبكت، دار صادر، د.ت.(، آاثر البالد وأخبار العباد؛ زكرايء بن دمحم بن ٧بمود القزكيِب، 492، ص4، جمع م البلدافايقوت،  (1)
لسبلـ فأاته رجل فقاؿ اي أمّب ا٤بؤمنْب ىذه راحلٍب كزادم أريد عند علي عليو ا كنت جالسان : ركل حبة العرين قاؿ. كٛباـ الركاية: 250ص

ىذا البيت أعِب بيت ا٤بقدس فقاؿ عليو السبلـ كل زادؾ كبع راحلتك كعليك اهذا ا٤بسجد يعِب مسجد الكوفة فإنو أحد ا٤بساجد األربعة 
من حيث ما أتيتو كىي انزلة من كذا ألف ذراع كُب زاكيتو فار ركعتاف فيو تعدالف عشرا فيما سواه من ا٤بساجد كالربكة منو إىل اثِب عشر ميبل 

التنور كعند األسطوانة ا٣بامسة صلى إبراىيم عليو السبلـ كقد صلى فيو ألف نيب كألف كصي كفيو عصا موسى كالشجرة اليقطْب كفيو ىلك 
منو يـو القيامة سبعوف ألفا ليس عليهم حساب  يغوث كيعوؽ كىو الفاركؽ كفيو مسّب ١ببل األىواز كفيو مصلى نوح عليو السبلـ كٰبشر

 ".!!ككسطو على ركضة من رايض ا١بنة كفيو ثبلث أعْب من ا١بنة تذىب الرجس كتطهر ا٤بؤمنْب لو علم الناس ما فيو من الفضل ألتوه حبوان 
 .216-213، صاألخبار الطواؿ، الدينورم (2)
عمر بن مظفر بن عمر بن دمحم ابن أيب ؛ 255، ص 3، جالكامل يف التاريخقيل إف ا٠بو ا٢بجاج كأف الربؾ لقبو، انظر: ابن األثّب،  (3)

، 7، جالبداية والنهاية؛ ابن كثّب، 154، ص1ـ(، ج1،1996، )بّبكت، دار الكتب العلمية، طاتريخ اب  الوردي"، ابن الوردم"الفوارس
 .361ص
، )بّبكت، مؤسسة الرسالة، أكـر ضياء العمرم، ٙبقيق: املعرفة والتاريخ، سفياف بن جواف الفارسي الفسوم، أبو يوسف يعقوب بن (4)
 .143، ص59، جاتريخ دمإق؛ ابن عساكر، 413، ص1ـ(، ج1981، 2ط
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ـ(، فإف عمرك بن العاص قد ٪با قدران، 661ىػ/40كفيما ٪بح ا٣بوارج ُب قتل علي بن أيب طالب )

إذ أانب عنو آخر للصبلة مكانو ٤برض أصابو ليلتها، أما معاكية بن أيب سفياف؛ فإف ا٣بارجي الربؾ بن عبد 

، "فلما سجد السجدة األكىل، انبطح أحدىم ]أم (1)ا٤بسجد األقصىهللا قد ترب  أثناء صبلتو الفجر ُب 

الربؾ[ على ظهر ا٢بىرىسي الساجد بينو كبْب أمّب ا٤بؤمنْب، حٌب طعن معاكية ُب مأكمتو
ٖبنجر ُب يده،  (2)

 .(3)فانصرؼ معاكية كقاؿ للناس: أٛبوا صبلتكم"

إصابتو عن طموحو، كمل تؤثر على قدرتو ُب كيبدك أف معاكية تعاَب سريعان من جرحو، إذ مل توقفو 

إكماؿ مسّبتو السياسية؛ فبخلو منصب ا٣ببلفة، سارع فأعلن معاكية نفسو خليفة كأمّبان للمؤمنْب من على 

منرب ا٤بسجد األقصى ُب مدينة بيت ا٤بقدس، كاجتمع لبيعتو عدد كبّب من أتباعو كمن الصحابة، كقد ابيعو 

أجنادىا، كدلت األخبار على قدـك كفد من العراؽ يبايعو ببيت ا٤بقدس، على ذلك أىل الشاـ ٗبختلف 

كاستمر معسكره يكرب كيقول حٌب ظفر ببيعة العامة بعد أف تنازؿ لو ا٢بسن بن علي عن ا٣ببلفة ُب العاـ 

 .(4)ا٤بعركؼ ُب ا٤بصادر ابسم عاـ ا١بماعة  ـ(،662ىػ/41)

عاكية بن أيب سفياف، كعليو كانت حاضرة أك كيبدك أف بيت ا٤بقدس ٙبولت إىل مكاف إقامة م

عاصمة للدكلة الناشئة الٍب أعلنها معاكية، كمركزان سياسيان لو؛ يدير منها دكلتو كرٗبا استمر ذلك لفَبة من 

الزمن قبل أف ينتقل إىل دمشق كيتخذىا عاصمة أك مركزان للخبلفة، كقد دلت األخبار على استقبالو كفدان 

 . (5) بيت ا٤بقدسمن العراؽ يبايعو ُب

                                                 

 .143، ص59، جاتريخ دمإق؛ ابن عساكر، 413، ص1ج املعرفة والتاريخ،، الفسوم (1)
 ( 20، ص12، جلساف العرب، اللحمة على رأس الورؾ. )انظر: ابن منظور، ةالعجيز  ا٤بأكمة: (2)
 .143، ص16ج اتريخ دمإق،، عساكر ابن (3)
ىػ(، 1397، 2، )دمشق، دار القلم، طٙبقيق: أكـر ضياء العمرم، اتريخ خلياة، خليفة بن خياط الليثي العصفرم أبو عمرانظر:  (4)
 كما بعدىا.  155، ص3؛ الطربم، اتريخ، ج203ص
، 8، ٦بلة كلية الَببية األساسية، جامعة ا٤بوصل، ٦بلد القدس يف املصادر العربية يف العصر العباسيطارؽ سلطاف، صهيب الغضنفرم،  (5)

 . 228-208(، ص2008، )4عدد 

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



116 

 

كأكدت إحدل ا٤بصادر التارٱبية األرمنية حدكث مبايعة معاكية ُب بيت ا٤بقدس، كمن ا٤بعلومات 

أف ا٣بليفة معاكية  (1)(Maronite Chronicleالٍب أضافتها، حسب ما ذكره مؤلف ا٢بولية األرمنية )

نائس كا٤بزارات ا٤بسيحية ا٤بقدسة؛ بعد أف تلقى بيعة الناس ُب ا٤بسجد األقصى، قاـ ٔبولة على بعض الك

"فصعد إىل كنيسة ا١بلجلة كصلى فيها، ٍب انتقل إىل كنيسة ا١بسمانية، كانتقل منها كزار قرب القديسة مرًن 

 .(2)كصلى"

كرغم ٞباسة الباحث خليل عثامنة ٥بذه الركاية كتقدًن تفسّب لتلك ا٣بطوة أبهنا "رسالة أراد معاكية 

ا ا٤بسيحيْب من أىل بيت ا٤بقدس، بل رعااي الدكلة ٝبيعان، أف خليفة اإلسبلـ من خبل٥با أف يطمئن اه

ا١بديد يكن ُب نفسو ا٤بودة كاالحَباـ للعقائد الدينية األخرل، كأنو سيظل الضامن كا٢بامي للكنيسة، األمر 

، يرل (3)الذم كرد ُب كتاب األماف الذم كقًٌع برعاية ا٣بليفة عمر يـو دخل ا٤بسلموف مدينة القدس"

الباحث أف ىذه الركاية على أٮبية مضموهنا البد أف يتسلل الشك إىل النفس ٘باىها، كٙبتاج مزيدان من 

 الفح  كاالختبار، ألسباب عديدة، ٲبكن إٝبا٥با ابلتايل:

تفرد ذاؾ ا٤بصدر األرمِب بذكرىا، كمل تذكرىا أم من ا٤بصادر اإلسبلمية ا٤بتاحة، بل أهنا مل تقدـ  -

 كافية عن بيعة معاكية ُب ا٤بسجد األقصى. تفاصيل 

كضوح ا٤بصلحة ا٤بباشرة العائدة على ا٤بسيحيْب من ىذه الركاية، ففضبلن عن كوهنا ترفع شأف  -

ا٤بسيحيْب ُب اجملتمع، فهي تذكران ابلركاية الضعيفة الٍب ساقتها مصادر سراينية أخرل كًب مناقشتها ُب 

                                                 

ـ(. 1930-1836دكو )حققها ا٤بستشرؽ األ٤باين نول (1)

(2)Robert G. Hoyland, Seeing Islam as others saw it, Princeton, New Jersey, (1997) 
p.136. 

 .26، صس واإلسالـعثامنة، القد (3)
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مر بن ا٣بطاب لكنائس بيت ا٤بقدس كإصداره عهود األماف ا٤بتفرقة الٍب الفصل السابق، كا٤بتعلقة بزايرة ع

 . (1)أعطاىا للمسيحيْب كصبلتو ىناؾ

الباحث للحذر من ا٤بسارعة إىل تصديق تلك الركاية، معرفتنا ابلظركؼ  كمن العوامل الٍب تدعو -

السياسية الٍب أحاطت ببيعة معاكية الٍب كانت ٙبتم عليو ا٤بسارعة إىل توطيد بيعتو كٛبتينها مع األقاليم، 

لنسبة كمعا١بة أمر الرافضْب لبيعتو فضبلن عن التهديدات ا٣بطّبة األخرل كا٣بوارج، كىي أكلوايت بدىية اب

 لسياسي ٧بنك كخبّب مثل معاكية. 

كمن اإلنصاؼ أف نشّب إىل حقيقة اثبتة، أبف ارتباط معاكية ببيت ا٤بقدس مل يكن ان٘بان عن 

الظرؼ التارٱبي ا٤برحلي ا٤بتمثل ابلفتنة كأحداثها، أك إعبلف نفسو خليفة، بل كاف أقدـ من ذلك، فتذكر 

ا٤بقدس، حْب تنازع مع معاكية بن أيب سفياف، غضب كترؾ الركاايت أف عبادة بن الصامت، قاضي بيت 

مدينة بيت ا٤بقدس رافضان مساكنة معاكية ُب بلد كاحد، كتوجو إىل ا٣بليفة عمر بن ا٣بطاب هنع هللا يضر ُب ا٤بدينة 

، كىذه ا٢بادثة تشّب بوضوح أف إقامة معاكية ُب بيت ا٤بقدس كانت دائمة كمل تكن ٦برد زايرة (2)شاكيان 

 اف ما تنقضي. سرع

قدس برمزيتها كقدسيتها غائبة عن تلك األحداث كالتفاعبلت ا٤بهمة ُب إذف، مل تكن بيت ا٤ب

تشكيل الدكلة األموية، كٙبوؿ النظاـ السياسي ُب اإلسبلـ من دكلة الراشدين إىل دكلة األمويْب، إذ أسس 

خبلؼ ما عهده ا٤بسلموف ُب نظاـ سياسي جديد كاف أبرز خصالو توريث ا٣ببلفة ُب نفس البيت على 

العصر الراشدم، كتنامى شعور األمويْب أبف ىذه ا٤بدينة من مقومات ٛبيزىم كمنحهم الشرعية الدينية ٩با 

-662ىػ/ 60-41سينعكس إٯباابن على عمراف ا٤بدينة كاالىتماـ اها، سواء ُب عهد معاكية كخليفة )

يوف قد اٚبذكا من دمشق حاضرة لدكلتهم، فيما بعد، ( أك من سيأٌب بعده من ا٣بلفاء. كإف كاف األمو 680
                                                 

 انظر: ا٤ببحث األكؿ من الفصل الثاين من ىذه الدراسة.   (1)
 . 225، صاتريخأبو زرعة،  (2)
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إال إف ىذا مل يؤثر سلبان على مدينة بيت ا٤بقدس عمرانيان، بل شهدت فَبة األمويْب أتلقان عمرانيان كمعماراين 

ُب سائر ببلد الشاـ حٌب ابديتها، كخيصَّت بيت ا٤بقدس ابلعديد من ا٤بنشآت كاإلضافات الٍب ٞبلت طابعان 

ة الدكلة كحرصها على اكتساب الشرعية كالرمزية الدينية، ُب ٧بيط مليء ابلتحدايت للدكلة عىكىس قو 

 األموية، حسب ما سيتضح تفصيبلن ُب ا٤بباحث التالية.

 

  القة األمويني ببيت املقدس.  -

كمل ينتو دكر بيت ا٤بقدس سياسيان عند تلك ا٤برحلة الٍب أسس األمويوف فيها دكلتهم، بل استمر   

ىا حاضران ُب سّبة ا٣بلفاء كعبلقتهم اها، سواء إقامتهم فيها، أك أخذىم البيعة ُب مسجدىا األقصى، دكر 

كرٗبا تعدل األمر لتكوف مقران للخبلفة )بعض الزمن( كٲبكن مبلحظة ىذا االىتماـ جليان من خبلؿ حرص 

، سواء بصورة مستقلة أك ضمن خلفاء بِب أمية على تعيْب أمراء البيت األموم لوالية بيت ا٤بقدس كإدارهتا

، فا٣بليفة األموم مركاف بن ا٢بكم، عْب ابنو عبد ا٤بلك كاليان على جند فلسطْب، (1)حدكد جند فلسطْب

 . (2)فأقاـ ُب بيت ا٤بقدس كاٚبذىا مقران لو

كبعد كفاة مركاف كانت ظركؼ بيعة كلده عبد ا٤بلك حرجة كمشااهة للظركؼ الٍب مرت اها بيعة 

فقد جاءت بعد فتنة كادت تقضي على الدكلة األموية، حْب ا٫بازت معظم كالايت الدكلة معاكية، 

اإلسبلمية إىل عبد هللا بن الزبّب، الذم اندل نفسو خليفة بعد موت يزيد بن معاكية بن أيب سفياف، كرد 

(، كقد ـ684-683ىػ/ 65-64الشاميوف ٗببايعة مركاف بن ا٢بكم، الذم مل تكمل مدة خبلفتو العاـ؛ )

، (3)لعب أىل فلسطْب دكران كبّبان كفعاالن ُب نقل ا٣ببلفة إىل الفرع ا٤بركاين ا٤ببتدمء اب٣بليفة مركاف بن ا٢بكم

                                                 

 ( ُب الفصل السابق. 2.2انظر شكل ) (1)
 .216، صفلسطني يف مخسة قروف؛ عثامنة، 317، ص1، جاملعرفة والتاريخالفسوم،  (2)
 .89، صاتريخ فلسطني يف صدر اإلسالـللتوسع حوؿ ىذا الدكر: ينظر: أبو الرب،  (3)
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، كقد استمرت فَبة خبلفتو (1)كٍب كانت بيعة عبد ا٤بلك بن مركاف اب٣ببلفة ُب بيت ا٤بقدس ُب شهر رمضاف

، كشهد عهده أعظم مأثرة معمارية عكست (2)ـ(705-685ىػ/86-65ما يزيد عن العشرين عامان )

اىتمامو ببيت ا٤بقدس، فكانت قبة الصخرة ٗبا شكلتو من إضافة نوعية كمتميزة للتاريخ ا٤بعمارم اإلنساين، 

 الٍب تعد أقدـ أثر إسبلمي ابؽ على حالو األكؿ، كستكوف ٧بل دراستنا ُب قادـ الفصوؿ. 

ابنو سليماف  كما أنو عْب،  (3)ف كاليان على فلسطْبكاختار عبد ا٤بلك أخاه أابف بن مركاف ليكو  

، كيبدك أف ا٣بليفة عبد ا٤بلك قد انتدب ا٢بجاج (5)مقيمان ببيت ا٤بقدسككاف ، (4)بن عبد ا٤بلك كاليان عليها

سور بيت ا٤بقدس فجعل فيو ابابن اب٠بو، كآخر ابسم عبد ا٤بلك ُب ترميم عماؿ ليقـو أب (6)بن يوسف الثقفي

 . (7)طلبو بناءن على

 صورةعلى أحد كجهيها  عملةبيت ا٤بقدس أف ضرب قدير عبد ا٤بلك بن مركاف ٤بكانة كبلغ من ت

ا٣بليفة ٰبيط اها عبارة "دمحم رسوؿ هللا" ، كعلى الوجو اآلخر كلمٍب "إيليا فلسطْب"، كإيليا ىي االسم 

 .  (8)السابق لبيت ا٤بقدس، كال تزاؿ قطع من ىذه العملة ٧بفوظة إىل اليـو

                                                 

 .261، ص اتريخ خلياةابن خياط،  (1)
، )القاىرة، دار الصاكم، د.ط، عبد هللا إ٠باعيل الصاكم، ٙبقق: التنبيو واإلشراؼ، سعودمبو ا٢بسن على بن ا٢بسْب بن على ا٤بأ (2)

 .216، صفلسطني يف مخسة قروف؛ عثامنة، 479-476، ص3، جسري أ الـ النبالء، الذىيب؛ 269د.ت(، ص
ـ(، 1992، 2ة، ا٥بيئة ا٤بصرية العامة للكتاب، ط، )القاىر ٙبقيق: ثركت عكاشة ،املعارؼ، أبو دمحم عبد هللا بن مسلم بن قتيبة الدينورم (3)
 .354ص
 . 311، صاتريخ خلياةخليفة،  (4)
 . 187، ص9، جالبداية والنهايةابن كثّب،  (5)
 (، كمل أقف على ما يؤيد ذلك ُب ا٤بصادر.216، صفلسطنييذكر عثامنة أف ا٢بجاج قد توىل إمارة فلسطْب )عثامنة،  (6)
، ٙبقيق: إحساف عباس، ) بّبكت، دار وفيات األ ياف وأنباء أبناء الزماف، أٞبد بن دمحم بن أيب بكر بن خلكاف أبو العباس مشس الدين (7)

، الكإكوؿ ،اهاء الدين دمحم بن حسْب العاملي؛ 256، 11، جالبداية والنهاية ؛ ابن كثّب،235-234، ص1ـ(، ج1900صادر، 
 . 31، ص2ـ(، ج19998، 1تب العلمية، طٙبقيق: دمحم عبد الكرًن النمرم، )بّبكت، دار الك

(8)Anna Tiner, A Period of Transition: Early Islamic and Umayyad Coinage, 

(Pepperdine University, All Undergraduate Studen Research, 2014) p.9. 

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



111 

 

ـ(، ذىب إىل 715-705ىػ/96-86كعندما توىل الوليد بن عبد ا٤بلك ا٣ببلفة بعد موت أبيو )

بيت ا٤بقدس ليستقبل ا٤بهنئيْب ككفود ا٤ببايعْب، فذكر الفرزدؽ أنو قدـ من موطنو ُب العراؽ )منبت النخل( 

 . (1)بن عبد ا٤بلك اب٣ببلفةإىل بيت ا٤بقدس )منبت الزيتوف( ليكوف ضمن الوفود ا٤بهنئة كا٤ببايعة للوليد 

ـ(، فكاف ٣ببلفتو عبلقة قوية ببيت 717-715ىػ/99-96أما ا٣بليفة سليماف بن عبد ا٤بلك )

حْب أاته خرب كفاة أخيو الوليد  (2)ا٤بقدس على ا٤بستول السياسي، إذ تشّب الركاايت أنو كاف ٗبدينة الرملة

٤بقدس الستقباؿ الوفود ا٤ببايعة لو اب٣ببلفة، كقد ـ(، فانتقل إىل ا٤بسجد األقصى ببيت ا715ىػ/96عاـ )

رتب لذلك ٦بلسان عظيمان ُب ساحة ا٤بسجد األقصى ٙبت قبة الستقباؿ كفود ا٤ببايعْب، كثقت ىذا ا٢بدث 

كاف ٯبلس ُب قبة ُب حيث  ، "كأتتو الوفود ابلبيعة، فلم يركا كفادة كانت أىنأ منهاعدد من الركاايت: "

قد بسطت البسط بْب يدم قبتو، عليها النمارؽ كالكراسي، ، ك ٩با يلي الصخرةاألقصى سجد ا٤بصحن 

فكل من  ككتاب الدكاكين، مواؿ كالكساء،األ كٔبانبو، على الكراسي كجوه الناس كأكابر الوفودلس فج

 .(3)يغادر اجمللسسألو شيئنا كتب لو قبل أف 

لس ُب ا٤بسجد األقصى، حْب قدـ كأشار الفرزدؽ إلقامة ا٣بليفة سيماف بن عبد ا٤بلك ىذا اجمل

 إليو مهنئان قائبلن: 

 (5)ضػػػبللػػػها (4)كاب٤بسجد األقصى اإلماـ الذم اىتدل       بو من قلوب ا٤بمَبين

                                                 

. كٛباـ البيت:  نصحي 483ـ(، ص1987، 1ط، شرح كضبط: علي فاعور، )بّبكت، دار الكتب العلمية، ديواف الارزدؽالفرزدؽ،  (1)
 لكم قاد ا٥بول من ببلده       إىل منبت الزيتوف من منبت النخل

 (. 185، ص3، جمع م البلداف(؛ كقيل ابلسبع. )انظر: ا٢بموم، 313، صفضائل قيل ابلبلقاء. )انظر: ابن ا٤برجى، (2)
 بن مكـر ؛ دمحم202، ص9، جالبداية والنهاية؛ ابن كثّب، 345، صاـمثري الغر ؛ الشهاب ا٤بقدسي، 313، صفضائلابن ا٤برجى،  (3)

كآخركف، )دمشق، دار الفكر للطباعة كالتوزيع  ركحية النحاس ، ٙبقيق: خمتصر اتريخ دمإق، بن على، أبو الفضل، ٝباؿ الدين ابن منظور
 . 209، ص6، جاتريخ اإلسالـ ؛ الذىيب،281، 1، جاألن  اجلليل؛ ٦بّب الدين، 172، ص10ـ(، ج1984، 1كالنشر، ط

 (  866، صاملع م الوسيطا٤بمَبين: الشاكًٌْب، امَبل ُب الشيء شك فيو. )٦بمع اللغة العربية،  (4)
 . 425، صديواف الارزدؽالفرزدؽ،  (5)
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كمن اإلشارات ا٤بهمة ُب الداللة على شأف مدينة بيت ا٤بقدس عند األمويْب ُب ىذا السياؽ، أف 

أم بيت –كمنها ، بيت ا٤بقدس عاصمة للخبلفة بدال من دمشقا٣بليفة سليماف قد ابشر إبجراءات ٙبويل 

تح القسطنطينية، لكنو عدؿ عن ذلك ٤بقتضيات التدبّب العسكرم بعد نول إنفاذ جيشو لف -ا٤بقدس

ُب ىذا  تذكر، (1)بن عبد ا٤بلككأخيو مسلمة  ،نصّب موسى بناثنْب من كبار قادة الفتوح؛ مشاكرات مع 

ابإلقامة ببيت ا٤بقدس كاٚباذىا منزالن،  ىمَّ ارٱبية أف سليماف بن عبد ا٤بلك "الت الصدد عدد من ا٤بصادر

  .(2)"كٝبع الناس كاألمواؿ فيها

عهد  طيلةاستمرت ك عاصمة للخبلفة جعلت كٰباجج الباحث خليل عثامنة أبف بيت ا٤بقدس 

ـ(، مستندان 720-717ىػ/ 101-99) سليماف بن عبد ا٤بلك، كأكائل عهد ا٣بليفة عمر بن عبد العزيز

ُب عهد  الوالايت عماؿكبار موظفي ا٣ببلفة ك   أمر عمر بن عبد العزيز ٔبمعإىل الركاية الٍب تتحدث عن 

حسب –. ٩با يعِب (3)ُب ا٤بسجد األقصى كيستحلفهم عند الصخرةليحاسبهم  سليماف بن عبد ا٤بلك

ق الدكلة كالقيود الر٠بية ُب بيت ا٤بقدس كمقر أك أف ىذا يستدعي ابلضركرة كجود سجبلت ككاثئ -عثامنة

 عاصمة للخبلفة، فضبلن عن كوادر احملاسبة كالتدقيق الٍب يفَبض أهنا تقيم ابلقرب من تلك الدكاكين.

ال تعِب أنو مل يتخذ بيت ُب دابق مشايل حلب،  ة سليماف بن عبد ا٤بلككفا يضيف عثامنة أبفك 

فقد كانت إقامتو ىناؾ لدكاع عسكرية، إذ إف دابق كانت معسكران للقوات األموية الٍب ا٤بقدس عاصمة، 

ٚبرج كل عاـ تقريبان فيما يعرؼ ٕبمبلت الصوائف لغزك عمق األراضي البيزنطية، فبعد أف اٚبذ ا٣بليفة قرار 

ينتظر النتائج  غزك القسطنطينية، خرج من بيت ا٤بقدس كتوجو إىل دابق ٢بشد القوات ٥بذه الغزكة كأخذ

                                                 

ال شك أف اٚباذ دمشق أك ا١بزء الشمايل من ببلد الشاـ كقاعدة لبلنطبلؽ ٫بو فتح القسطنطينية أجدل من بيت ا٤بقدس من الناحية  (1)
 العسكرية لعامل ا١بغرافية كتوافر اإلمدادات.  

األن  . العليمي: 209ص ،6، جاتريخ اإلسالـ؛ الذىيب، 202، ص9، جالبداية والنهاية؛ ابن كثّب، 313، صفضائل ابن ا٤برجى، (2)
 . 402، ص3، جخمتصر اتريخ دمإق؛ ابن منظور، 281، 1، جاجلليل
 . 236، ص1ج األن  اجلليل،٦بّب الدين،   (3)
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فظل مقيمان اهذا ا٤بعسكر لكن تعثر ا٢بملة اضطره إىل االنتظار الطويل شتاءن بعد شتاء، حٌب كافتو ا٤بنية 

 .(1)ىناؾ

ابإلقامة  كالذم توصل لو الباحث، أف ٦برايت األحداث تدؿ على أف ىمَّ سليماف بن عبد ا٤بلك

عِب ابلضركرة أهنا استمرت عاصمة للخبلفة طيلة ُب بيت ا٤بقدس، كشركعو ٔبمع "الناس كاألمواؿ" ال ي

" فقط، كأردفت ذلك مباشرة اب٢بديث عن سّبه إىل  حياتو، إذ تعددت الركاايت الٍب ٙبدثت عن "ىمٌو

دمشق، كمل تشر ركاايت اترٱبية أك أدبية صراحة إىل إقامتو طويبلن بعد البيعة ببيت ا٤بقدس، إقامة يقتضي 

ة ا٣بليفية منها، مثل؛ ٙبريك ا١بيوش، كاستقباؿ كإرساؿ السفارات، كتعيْب معها ٩بارستو أعماؿ السياد

الوالة كاألمراء، كما إىل ذلك، كىي من األمور الٍب اىتمت اها مصادر التاريخ اإلسبلمي، كىذا ال ينق  

من قدر بيت ا٤بقدس الٍب شهدت تتوٯبو خليفةن، كاىتمامو اها من قبل كمن بعد، لكن كما أسلفنا أف 

لطبيعة ا١بغرافية كقلة مصادر ا٤بياه، كبعدىا عن ا٥بدؼ العسكرم جعلو يعدؿ عن رأيو. كالغريب أف عثامنو ا

نفسو قد سبق كذكر قبل ٧باججتو تلك أف سليماف بن عبد ا٤بلك قد بُب دار ا٣ببلفة ُب دمشق، كجعل ٥با 

 .!!  (2)قبة صفراء

قدس، ٧بافظان على ما اشتهر بو من زىد ككاف ا٣بليفة عمر بن عبد العزيز يَبدد على بيت ا٤ب

كٚبفف من ا٤بظاىر، رغم منصبو، فّبكم أبو سناف: " كاف عمر بن عبد العزيز إذا قدـ بيت ا٤بقدس نزؿ 

ككاف إذا أكل إىل الدار الٍب أان فيها، ٍب قاؿ: اي أاب سناف، ال يطبخن أحد من أىل الدار قدران حٌب أخرج، 

مقصورة على الصبلة كالعبادة، دكف  ، ككانت زايرتو للمسجد األقصى(3)"فراشو قرأ بصوت لو حسن حزين

                                                 

 .29، صالقدس واإلسالـعثامنة،  (1)
 .24، صالقدس واإلسالـعثامنة،  (2)
 . 238، ص45، جاتريخ دمإق ؛ ابن عساكر،379، ص5، جالطبقات الكربىابن سعد،  (3)
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القياـ بزايرات بدعية مثل ا٤بتصوفة كالعامة، حٌب أف طريقتو تلك أاثرت إعجاب اإلماـ األكزاعي )ت: 

 . (1)ـ( فاسًب اها كداـك عليها774ىػ/157

كسبق أف مر بنا اجتماع عمر بن عبد العزيز بعماؿ ا٣بليفة السابق لو، سليماف بن عبد ا٤بلك عند 

الصخرة، كاستحبلفهم، كيبدك أف سياساتو ا٤بتشددة قد انسحبت على بيت ا٤بقدس، كأىلها، حيث تفرقت 

الٍب اتبعها عمر  ُب ا٤بصادر نصوص تشّب إىل أتثر بيت ا٤بقدس كأىلها ابلسياسات، كاإلصبلحات ا٤بالية

( من دفعو ـ769ىػ/152)ت:بن عبد العزيز، مثل ما حدث مع قارمء بيت ا٤بقدس إبراىيم بن أيب عيبلة 

، ككذلك تعيْب العامل الزاىد أبو طلحة ا٣بوالين كاليان على (2)الزكاة كقيمة ا١بزية معان عن أرض كانت ٕبوزتو

 . (3)بيت ا٤بقدس

أبف بيت ا٤بقدس قد شهدت فَبة ذىبية ُب العبلقة مع األمويْب كبعد العرض السابق، ٲبكن ا١بـز 

بدءان بعهد معاكية كليس انتهاء بعهد عمر بن عبد العزيز، إذ حافظوا على مكانتها ُب قلوب ا٤بسلمْب، 

 كٲبكن إٝباؿ أىم مبلمح تلك العبلقة ابلتايل: 

 إعبلف استخبلؼ معاكية كقياـ الدكلة األموية من ا٤بسجد األقصى. .1
                                                 

قاؿ يزيد بن السمط: خرجت  . كالركاية بتمامها توضح طريقتو ُب الصبلة كزايرة ا٤بسجد:210، ص65، جاتريخ دمإقابن عساكر،  (1)

ء مع األكزاعي إىل بيت ا٤بقدس، فقاؿ يل: اي أاب السمط، ال ٚبرب أحدان ٗبكاين ىا ىنا، ٍب أتى جبان من تلك ا١بباب، فاستقى دلوان من ما

جاءه انس فقالوا: اي شيخ، اتق هللا، أتتوضأ ُب ا٤بسجد، فلم يلتفت إليهم، ٍب أتى الصخرة، فجعلها كراء ظهره، كصلى ٜباف ركعات. فتوضأ، ف

قاؿ: ٍب صلينا فيو ٟبس صلوات، ٍب التفت إيل فقاؿ: اي أاب السمط، ىذا فعل عمر بن عبد العزيز حْب دخل ىذه البلدة، كمل أيت شيئان من 

 .تلك ا٤بواطن

ـ(، 1988، ٙبقيق: خليل دمحم ىراس، )بّبكت، دار الفكر، كتاب األمواؿ، أبو عيبيد القاسم بن سبلـٌ بن عبد هللا ا٥بركم البغدادم (2)
عاملو على فلسطْب،  -أك ابن أيب عوؼ شك أبو عبيد  -كتب عمر بن عبد العزيز إىل عبد هللا بن عوؼ . كٛباـ الركاية:  170، ص1ج

، ٍب يؤخذ منها زكاة ما بقي بعد ا١بزية ، قاؿ ابن أيب عبلة : أان ابتليت ن ا٤بسلمْب: أف يقبض منها جزيتهاأرض ٔبزيتها مفيمن كانت بيده 
 .بذلك ، كمِب أخذ

 .220، ص4، جالثقاتابن حباف،  (3)
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 أخذ ا٣بلفاء البيعة فيها.  .2

 ٚبصي  كاليتها أبمراء البيت األموم أك كبار قادهتم. .3

 خصها ٗبنشآت معمارية فريدة ٚبلد ذكر األمويْب كتعزيز قدسيتها كقبة الصخرة كا٤بسجد القبلي. .4

 إكراـ أىلها كاالستعانة اهم ُب األعماؿ ا١بليلة.   .5

 

 . العهد األمويبيت املقدس يف أواخر  -

ـ( بعد كفاة عمر بن عبد 724-720ىػ/105-101ا٣ببلفة يزيد بن عبد ا٤بلك )قدـ إىل 

العزيز، كال ٙبفل ا٤بصادر بكثّب أخبار عن عبلقتو ببيت ا٤بقدس، منها إشارة أنو نول زايرة ا٤بسجد األقصى 

بناء قبة الصخرة،   ى، الذم أشرؼ عل(1)ببيت ا٤بقدس، كطلب صحبة العامل الفلسطيِب رجاء بن حيوة

 .   (2)قيل أنو توُب ُب إزبد )من قرل دمشق( كىو ُب طريقو إىل بيت ا٤بقدس، كقيل غّب ذلكك 

ـ( لبيت ا٤بقدس ُب 743-724ىػ/125-105زايرة ىشاـ بن عبد ا٤بلك ) تثبتككذلك 

، دكف تفاصيل تشّب إىل مدل اىتمامو اها، رغم طوؿ فَبة (4)خبلفتو نفسومدة أك ُب  (3)خبلفة كالده

 الٍب بلغت العشرين عامان.خبلفتو 

مات ملك بِب أمية، كتوىل كأدبر أمر ا١بهاد ُب كيلخ  ابن كثّب ا٢باؿ بعد موت ىشاـ أبنو " 

من سبع سنْب، كلكن ُب اختبلؼ  ، كإف كانت قد أتخرت أايمهم بعده ٫بوان سبيل هللا كاضطرب أمرىم جدان 

                                                 

 .215، ص2، جاملعرفة والتاريخالفسوم،  (1)
 .168، 1ج مع م البلداف،ايقوت،  (2)
 . 231، ص62جاتريخ دمإق، ابن عساكر،  (3)
 . 165، ص1ـ(، ج1935، )بّبكت، تصوير: دار الكتب العلمية عن طبعة مسط الألأ يف شرح أماأ القاأأبو عبيد البكي األكنىب،  (4)
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 فاستلبوىم نعمتهم كملكهم، كقتلوا منهم خلقان  ،كىيج، كما زالوا كذلك حٌب خرجت عليهم بنو العباس

 . (1)"كسلبوىم ا٣ببلفة

ككجزء من ببلد الشاـ، أثر ىذا األمر على فلسطْب كبيت ا٤بقدس، كأتثرت فلسطْب ابضطراب 

البيت األموم كنشوب الصراع فيو، حٌب تطور األمر إىل قياـ ا٢بكم بن ضبعاف بن ركح بن زنباع ا١بذامي، 

-127بن دمحم، آخر خلفاء بِب أمية ) ابالنضماـ إىل العباسيْب، كا٣بركج على مركافمع أىل فلسطْب 

ـ(، فأرسل مركاف إليو يزيد بن سليماف بن عبد ا٤بلك ٢بربو، كرده إىل الطاعة، فالتقى 750-744ىػ/132

يد بن ، فهيـز ا٢بكم، كانتقل ٔبيشو إىل بيت ا٤بقدس كأغلقها ُب كجو يز (2)ا١بيشاف عند هنر أيب فطرس

، لكن ىذا االنتصار مل يغّب شيئان ُب حركة تقدـ العباسيْب بقيادة (3)سليماف، فحاصرىا يزيد حٌب افتتحها

 عبد هللا بن علي، الذين طاردكا ا٣بليفة مركاف بن دمحم من الشاـ إىل مصر حٌب قتلوه ىناؾ.

ء األمويوف من أىل دخلت بيت ا٤بقدس عهدان جديدان ٙبت كالية الدكلة العباسية، أما األمرا 

فلسطْب كالشاـ فقد تعرضوا جملزرة كبّبة على يد العباسيْب ُب قلعة قدٲبة قرب هنر أيب فطرس، كبذلك قضي 

، كٖبركج بيت ا٤بقدس كببلد الشاـ من ا٢بقبة األموية، كدخو٥با (4)على آخر فلو٥بم ُب فلسطْب كالشاـ

الىتماـ الذم اعتادت عليو، إذ اٚبذ العباسيوف من العهد العباسي، تفقد بيت ا٤بقدس جزءان كبّبان من ا

                                                 

 .387، ص9، جالبداية والنهاية( ابن كثّب: 1)
( هنػػر أيب فيطػػػرس: بضػػػم الفػػػاء كسػػػكوف الطػػػاء كضػػػم الػػػراء، ٠بػػػي ُب العهػػػد الركمػػػاين ابسػػػم مدينػػػة )انتبػػػاترس( ا٤بنشػػػأة عليػػػو، ك٠بػػػاه العػػػرب أيب 2)

مػيبلن مشػايل  (12) يبعػدفطرس، كعرؼ ُب حقب الحقة ابسم الطواحْب، كفيما بعد ابسم هنر العوجاء، كيسمى ُب عصران هنػر الّبكػوف. 
مػػن الشػػرؽ إىل الغػػرب، كيصػػب ُب ٕبػػر الػػرـك )ا٤بتوسػػط(، منابعػػو مػػن رأس العػػْب، كيعػػد أطػػوؿ أهنػػار فلسػػطْب السػػاحلية. الرملػػة، ك٦بػػراه 
 ؛ 133، صموسو ة فلسطني اجلغرافية؛ قسطنطْب ٟبار: 315، ص5، جمع م البلداف؛ ايقوت: 116، صالبلداف اليعقويب:

Sharon, M., Nahr Abi Futrus, The Encyclopedia of Islam, vol. 7, pp. 910-911.  
 .209، ص65، جاتريخ داإقابن عساكر، ( 3)
، اتريػخ فلسػطني يف العصػر العباسػيحوؿ هنايػة الدكلػة األمويػة ُب فلسػطْب كقيػاـ الدكلػة العباسػية، ينظػر بتوسػع: شػريف أمػْب أبػو مشالػة، ( 4)

 .54-21(، ص2011، 1)القاىرة، مكتبة جزيرة الورد، ط
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العراؽ حاضرة لدكلتهم، فنالت اىتمامهم ككاف ٥با النصيب األكرب ُب العمراف، أما ببلد الشاـ كأجنادىا 

 . (1)فنظركا إليها بعْب الريبة كالشك

األمويْب ُب ا١بملة كُب خاٛبة ىذا ا٤ببحث، ٲبكن القوؿ أف بيت ا٤بقدس كانت ٧بل اىتماـ ا٣بلفاء 

كُب غالب سِب الفَبة األموية، ىذا األمر كاف لو أثر مباشر ككاضح على العمراف الكمي كالنوعي للمدينة، 

كٙبويلها إىل عاصمة للخبلفة، أك عاصمة للجند على أقل تقدير، كمل تعاف ا٤بدينة إال ُب أكاخر سنوات 

بلؿ كاضطراابت كمنازعات، أفقدهتا القدرة على استمرار ا٢بقبة األموية، نظران ٤با مرت بو الدكلة من اخت

  االىتماـ اب٤بدينة حٌب خركج العباسيْب عليهم بثورهتم، معلنْب دكلتهم ا١بديدة.









  

                                                 

، مكتبػة جزيػرة الػورد، ، )القػاىرةاتريػخ فلسػطني يف العصػر العباسػي، ينظر بتوسع: شريف أمػْب أبػو مشالػة، العباسيْب بفلسطْبعن عبلقة ( 1)
 .(2011، 1ط
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 الاصل الثالث

 يف صدر اإلسالـبيت املقدس  تطور  مراف و مارة

 

 
 يف العهد الراشدي و مارة بيت املقدس مراف املبحث األوؿ: 

 الثاين:  مراف و مارة بيت املقدس يف العهد األموي املبحث
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 :املبحث األوؿ

  مراف و مارة بيت املقدس يف العهد الراشدي

 
التغّبات السياسية كاالجتماعية الٍب حلت ٗبدينة بيت ا٤بقدس، ك٦بتمعها تبْب ُب الفصل السابق 

ٕبيث أصبح ىناؾ حاجة ملحة ٤برافق ا١بديد خبلؿ العصر الراشدم، ككيف أثر ذلك عمرانيان على ا٤بدينة، 

تليب احتياجات كخصوصيات سكاف ا٤بدينة، دكف أف ٱبل ا٤بسلموف بعهد الفتح ا٤بمنوح لسكاف ا٤بدينة 

األصليْب، كُب ىذا ا٤ببحث سيتم تناكؿ ا١بوانب العمرانية الٍب أحدثها ا٤بسلموف ُب ىذ العهد، أك ما ٲبكن 

 بيت ا٤بقدس"، كىو ما سيتم تناكلو ُب ىذا ا٤ببحث. تسميتو "بواكّب العمراف اإلسبلمي ُب 

 

 اجلامع: جامع  مر يف املس د األقصى.   -

قدس فاٙبان، ا٤ببيت عقب دخولو مدينة هنع هللا يضر كاف من أىم اإلجراءات الٍب اٚبذىا عمر بن ا٣بطاب 

بيت ا٤بقدس  مل يغادركىي عشرة أايـ حسب أكثر الركاايت تقديران، أنو رغم قصر ا٤بدة الٍب قضاىا ىناؾ، 

كتعددت الركاايت ، أك على األقل حدد مكانو كخطتو )٨بططو(، أسس ا٤بسجد للمسلمْب فيهاحٌب 

بشكل كبّب حوؿ ظركؼ بنائو ا٤بسجد الذم عرؼ ابسم "مسجد عمر"، أك ما ٲبكن اعتباره مصلى 

عليها، ٩با الركاة صاّب مثر أ٤بسجد األقصى، كال ٱبلو تعدد الركاايت من ا منطقة ا٤بسلمْب األكؿ ُب

 يستدعي مزيدان من التحرم كالتدقيق ُب تناك٥با. 

ٲبكن القوؿ أف أقدـ الركاايت الٍب كصلتنا عن بناء ىذا ا٤بسجد، مل هتتم ابلتفاصيل الٍب ذكرهتا 

ـ( ُب 767ىػ/150ده مقاتل بن سليماف )ت:ركاايت متأخرة عنها، فمن أكىل الركاايت ا٤ببكرة ما أكر 

كخرب بيت تفسّبه أبف بيت ا٤بقدس كاف خراابن إىل أف عمره ا٣بليفة عمر بن ا٣بطاب هنع هللا يضر، فقاؿ: "
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ـ( 822ىػ/207، كيقدـ الواقدم )ت:(1)"ًدس فلم يعمر حىٌبَّ بناه ا٤بسلموف ُب زماف عيمىر بن ا٣بىطَّابقٍ ا٤ب

ثنْب ككاف دخولو يـو اإل]لبيت ا٤بقدس[ دخل إليها " أيضان، أبف عمر بن ا٣بطابركاية أخرل، ٨بتصرة 

كىو موضع مسجده فتقدـ كصلى ىو كأصحابو ، من جهة الشرؽ كخط اها ٧براابن ، قاـ اها إىل يـو ا١بمعةأك 

 .(2)"صبلة ا١بمعة

عن ظركؼ البناء  كىكذا، نرل أف ىاتْب الركايتْب ا٤ببكراتف، مل تقدما لنا معلومات تفصيلية

بشيء من الٍب تتحدث عن ظركؼ بناء ا٤بسجد، كاختيار موقعو، كاختيار ا٤بكاف، ٍب نلحظ ظهور الركاايت 

ـ(، 839ىػ/224ما يقدمو أبو عبيد القاسم بن سبلـ )ت:ا٤بتأخرة الركاايت تلك كلعل أقدـ التفصيل، 

: ايى أىابى كفيها: " ، فػىقىاؿى ، أىتػىٍعًرؼي مىٍوًضعى الصٍَّخرىًة؟ فػىقىاؿى أىٍذريعه ًمنى ا٢بٍىاًئًط الًَّذم جىاءى عيمىري كىمىعىوي كىٍعبه ًإٍسحىاؽى

: كىًىيى يػىٍومىًئذو مىٍزبػىلىةه فىحى  ديىىا، قىاؿى ا ًذرىاعنا، ٍبيَّ اٍحتىًفٍر، فىًإنَّكى ٘بًى ا كىكىذى نَّمى كىذى فىريكا فىظىهىرىٍت ٥بىيٍم، يىًلي كىاًدم جىهى

؟ فػىقىاؿى عيمىري ًلكىعٍ  : أىٍينى تػىرىل أىٍف ٪بىٍعىلى اٍلمىٍسًجدى لىةى  -بو : اٍلًقبػٍ : اٍجعىٍلهىا خىٍلفى الصٍَّخرىًة،  -أىٍك قىاؿى فػىقىاؿى

ـي، كىًقبػىلىةى ٧بيىمَّدو صىلَّى هللاي عىلىٍيًو كىسىلَّمى، فػىقىاؿى  لىةى ميوسىى عىلىٍيًو السَّبلى : ًقبػٍ لىتػىٍْبً هيوًديَّةى ايى : ضىاىىٍيتى اٍليػى فػىتىٍجمىعي اٍلًقبػٍ

: فػىبػىنىاىىا ُب ميقىدَّـً اٍلمىٍسًجدً  ا قىاؿى يػٍري اٍلمىسىاًجًد ميقىدَّميهى ، خى  .(3)"أىابى ًإٍسحىاؽى

ا٤بعركؼ اببن البطريق  (Eutychius)كيقدـ ا٤بؤرخ النصراين، بطريرؾ االسكندرية، أفتيشيوس 

ـ(، ركايةن تفصيليةن أخرل ٚبتلف كليةن عن ركاية أيب عبيد السابقة، ٘بعل من بطريرؾ 940ىػ/328)ت:

ـ( ىو من أشار على عمر بن ا٣بطاب ُب 638/ىػ17( )ت:Sophroniusصفركنيوس )بيت ا٤بقدس 

ة فتح بيت ا٤بقدس، جلس كأصحابو ُب كنيس حْبمكاف بناء ا٤بسجد، كمفاد ركايتو الطويلة، أف عمر 

القيامة، ٍب أراد أف يصلي، فعرض عليو صفركنيوس الصبلة مكانو ُب كنيسة القيامة فرفض، فعرض عليو 

                                                 

، ٙبقيق: عبد هللا ٧بمود شحادة، )بّبكت، دار إحياء ، تاسري مقاتل ب  سليمافأبو ا٢بسن مقاتل بن سليماف بن بشّب األزدم البلخى (1)
 . 132، ص1ىػ(، ج1423، 1الَباث، ط

 . 233، 1، ج، فتوح الإاـالواقدم (2)
 . 202، صكتاب األمواؿ، أبو عيبيد (3)
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الصبلة ُب كنيسة قسطنطْب فرفض، ٍب صلى خارج كنيسة مار قسطنطْب على كاحدة من درجاهتا، معلبلن 

د من ا٤بسلمْب ُب ذلك حٌب ال أيخذ ا٤بسلموف الكنيسة كمسجد، ككتب لصفركنيوس كتاابن أبال يصلي أح

ىذا ا٤بوضع )درجة الكنيسة( إال فرادل، ككتب لو كتاابن بذلك، "ٍب إف عمر قاؿ لو: قد كجب يل عليك 

حق كذماـ، فأعطيِب موضعان أبِب فيو مسجدان، فقاؿ لو البطرؾ: أان أعطي أمّب ا٤بؤمنْب موضعان يبِب فيو 

هللا يعقوب عليها ك٠باىا يعقوب ابب السماء،  مسجدان عجز ملوؾ الرـك عن بناه، كىي الصخرة الٍب كلم

كىي ُب كسط األرض، ككانت ىيكبلن لبِب إسرائيل ككانوا بنو ]ىكذا[ ك٠باىا بنو إسرائيل قدس القدس 

إذا صٌلوا تكوف كجوىهم إليها على أف تكتب يل سجبلن أف ال يبُب ُب بيت  كحيثما ،يعظموهناإسرائيل 

طاب لو اهذا سجبلن كدفعو إليو، ككانوا الرـك ٤با تنصركا تب عمر بن ا٣بغّب ىذا ا٤بسجد كحده، فكا٤بقدس 

فَبؾ كرموا على  ،كبنت ىيبلنة أـ قسطنطْب الكنائس ُب بيت ا٤بقدس كاف موضوع الصخرة كحو٥با خراب

خذ صفركنيوس بيد عمر بن ا٣بطاب فأكقفو على أالصخرة الَباب حٌب صار فوقها مزبلة عظيمة.... ك 

عمر بطرؼ ثوبو فمؤله تراابن رمى بو ُب كادم جهنم، فلما نظركا ا٤بسلمْب إىل عمر بن ا٣بطاب  ا٤بزبلة فأخذ

تراس ثياب كاألالا٤بسلمْب حٌب ٞبل الَباب ُب حجره كُب  ءقد ٞبل الَباب ُب حجره مل يتأخر أحد من ىؤال

: نبِب ا٤بسجد كنصّب  كُب الزانبيل كاألجانْب، حٌب نقوا ا٤بوضع كنظفوه كاستبانت الصخرة. فقاؿ قـو

خر ا٤بسجد. فبُب عمر ا٤بسجد آالصخرة ُب القبلة، فقاؿ عمر: ال بل نبِب ا٤بسجد كنصّب الصخرة ُب 

 .(1)كصّب الصخرة ُب آخر ا٤بسجد"

الركايتاف األخّباتف كغّبٮبا من الركاايت البلحقة كالٍب يذكرىا الطربم، تتفقاف ُب كجود شخ  

 اختيار مكاف ا٤بسجد األكؿ "مسجد عمر"، لكنهما تفَبقاف ُب ٙبديد عمل كدليل ككاف ا٤بوجو لعمر ُب

ىوية ىذا الشخ ، ففي حْب ٘بعلو الركاية األكىل كعب األحبار ذك األصوؿ اليهودية، تدعي الركاية الثانية 

                                                 

 . 18-17، ص2، جالتاريخابن البطريق،  (1)
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(، ككبل الركايتاف يبدك عليهما الضعف، ٩با ٯبعلهما Sophroniusنيوس )صفرك بيت ا٤بقدس  أنو بطريرؾ

 مقبولتْب، لعدة أسباب، منها: غّب 

أكالن: مل تكن بيت ا٤بقدس ٦بهولة للعرب قبل اإلسبلـ أك الفتح، فهم يعرفوهنا جيدان، ككاف بعض أشراؼ 

العرب يقيموف فيها، ككما كانوا كثّبم الَبدد عليها للتجارة أك اإلقامة، خبلؿ رحلة الصيف ا٤بذكورة ُب 

قريش، كترد كثّب من األ٠باء كاإلشارات الٍب تؤيد ذلك لكنها متفرقة القرآف الكرًن، كٙبديدان ُب سورة 

، كلعل أىم ما يؤشر على أف عمر مل يكن ٕباجة ٤بن يدلو (1)كمبثوثة ُب ا٤بصادر اللغوية كاألدبية كالتارٱبية

أف يصفو ٥بم، ٍب  على مكاف الصخرة ىو معرفة العرب ٗبكاف ا٤بسجد األقصى، بدليل طلبهم من النيب ملسو هيلع هللا ىلص

أتكيدىم على صحة كصفو، ففي ا٢بديث بعد أف ٱبرب النيب أىل مكة برحلتو إىل بيت ا٤بقدس، يسألونو: 

، فػىقىاؿى كىىىٍل تىٍستىًطيعي أىٍف تػىنػٍعىتى لىنىا اٍلمىٍسًجدى؟ كىُب اٍلقىٍوـً مىٍن قىٍد سىافػىرى ًإىلى ذىًلكى اٍلبػىلىًد، كىرىأىل اٍلمىسٍ " ًجدى

ا زًٍلتي أىنٍػعىتي حىٌبَّ اٍلتػىبىسى عىلىيَّ بػىٍعضي النػٍَّعتً رىسيوؿي  ، فىمى : هللًا صىلَّى هللاي عىلىٍيًو كىسىلَّمى: " فىذىىىٍبتي أىنٍػعىتي "، قىاؿى

كىافى مىعى "فىًجيءى اًبٍلمىٍسًجًد كىأىانى أىٍنظيري حىٌبَّ كيًضعى ديكفى دىاًر ًعقىاؿو أىٍك عيقىٍيلو فػىنػىعىتُّوي، كىأىانى أىٍنظيري إًلى  : " ى ٍيًو"، قىاؿى

هللًا لىقىٍد أىصىابى  : "فػىقىاؿى اٍلقىٍوـي: أىمَّا النػٍَّعتي فػىوى ا نػىٍعته ملٍى أىٍحفىٍظوي " قىاؿى  .(2)"ىىذى

اثنيان: إف الصخرة الٍب تزعم الركايتاف أف كعبان أك صفركنيوس قد دالَّ عمر عليها، كانت كاضحة 

ا٤بسجد األقصى حاليان )صخرة بيت هي قمة التل الذم يقـو عليو كٲبكن رؤيتها بسهولة زمن الفتح، ف

(، فمن الصعب التسليم Mount of Moriah( أك ما يعرؼ ببعض ا٤براجع األجنبية ابسم )ا٤بقدس

أبهنا كانت مغطاة ابلكامل لدرجة أف يتعذر التعرؼ عليها، كما أف أحد الذين زاركا ا٤بدينة ُب القرف الرابع 

 Bordeauxالفَبة الركمانية ُب عهد اإلمرباطور قسطنطْب، كىو ا٢باج بوردك ) ا٤بيبلدم، خبلؿ

                                                 

، فلسطني يف مخسة قروفللمزيد عن عبلقة عرب ا١بزيرة بفلسطْب كبيت ا٤بقدس كاستقرارىم اها كمعرفتها قبل الفتح، ينظر: عثامنة،  (1)
 . 18-12ص
، )بّبكت، مؤسسة حسن عبد ا٤بنعم شليب، ٙبقيق: السن  الكربيالنسائي،  أٞبد بن شعيب؛ 29-28، ص5، جاملسند ابن حنبل، (2)

 . 147، ص10(، ج2001الرسالة، 
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Pilgrim) كىو الوصف الذم ينطبق على   ،(1)ٙبدث عن رؤيتو قمة ا١ببل، كقد بدت كحجر مثقوب

( مَب، كيقع أسفل منها  13.50*17.70الصخرة ا٤بشرفة الٍب تشكل قمة جبل ا٢بـر أببعاد حوايل )

 . (2)( أمتار3( مَب مربع كمتوسط ارتفاعو )4.5كهف مساحتو حوايل )

لدل اثلثان: تثّب الظركؼ التارٱبية كالسّبة الذاتية لشخصية كعب األحبار العديد من الشكوؾ 

، فالواقدم  ـ( الذم ٙبدث عن ٚبطيط عمر بن ا٣بطاب 822ىػ/207)ت:الباحث، كدكره ا٤بزعـو

للمسجد، مل يذكر شيئان عن دكر كعب األحبار ُب إٯباد الصخرة، بل ذكر ما ينفي ذلك، رغم ذكره 

ل، ككاف ٤بعلومات متعلقة بكعب كإسبلمو، فذكر أنو شخصية يهودية تتمتع بعلم كاسع أبخبار بِب إسرائي

كجوده ُب إحدل قرل فلسطْب أثناء الفتح، ٍب أنو قدـ على عمر ببيت ا٤بقدس ليعلن إسبلمو، فكاف عمر 

، ٩با يؤكد ما ذىبنا إليو من غرابة أف يكوف لو دكر ُب (3)"عند الصخرة"أبصحابو قد فرغ للتو من صبلتو 

ن، جنوب ا١بزيرة العربية، كمل يدخل ٙبديد الصخرة أك ا٤بسجد كموضعو. كما أف كعبان كاف من يهود اليم

 ، فكيف لو أف يدؿ غّبه على معامل مدينة مل يعهدىا.(4)بيت ا٤بقدس قبل الفتح

رابعان: ما ذكره ابن البطريق، من قصة إرشاد صفركنيوس لعمر إىل ا٤بكاف الذم ٰبسن أف يقيم فيو 

ا٤بسجد، بعد طلب عمر منو ذلك، كالتفاصيل الكثّبة غّب ا٤بنطقية كتعدد التعهدات الٍب كتبها كسلمها 

ظاىرة فيها، فضبلن عن عمر لصفركنيوس، كالصبلة على درجة ابب الكنيسة فردان فردان، فالنزعة ا٣بيالية 

كضوح الغرض الديِب من سوؽ تلك الركاايت الٍب ٚبتلف كلية عن ركح األحداث كالسياؽ التارٱبي للركاية، 

                                                 

(1)Hunt Janin, Four Paths to Jerusalem: Jewish, Christian, Muslim, and Secular 
Pilgrimages, 1000 BCE to 2001 CE, (McFarland, 2002), p. 60. 

رسالة  القيم اجلمالية وىندسة العمارة يف مس د قبة الصخرة املإرفة وسبل االستاادة منها يف العمارة املعاصرة،خالد مطلق عيسى،  (2)
 .62ـ(، ص 2011ما جستّب غّب منشورة )غزة، ا١بامعة اإلسبلمية، 

  K.A.C. Creswell, A short Account of Early Muslim Architecture, (Beirut, librairie du 
Liban, 1968), p. 17. 

 .235-233، ص1، جفتوح الإاـالواقدم،  (3)
 . 489، ص3ج سري أ الـ النبالء،الذىيب،  (4)
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إضافة إىل ما سبق، فإف تلك الركاية ال تسردىا أم من ا٤بصادر اإلسبلمية ا٤ببكرة الٍب كانت أقرب إىل 

كال ٲبكن إغفاؿ الدافع الديِب كراء قياـ اليهود فها، بشكل قريب، بل ٚبال ا٢بدث، ال بشكلها ا٢بايل أك

تأليف مثل ىذه القص ، خصوصان حالة الصراع التقليدم بْب اليهود كالنصارل، أك حٌب بكالنصارل 

 النصارل أنفسهم.

كيبقى القوؿ أف اختيار ىذا ا٤بكاف ليقيم عليو ا٤بسلموف مسجدىم األكؿ بعد فتح بيت ا٤بقدس 

رقية من مدينة بيت ا٤بقدس، كيرل الباحث ىيثم الرطركط أف منطقة ا٤بسجد األقصى جاء ُب ا٢بافة الش

حيث أقاـ عمر ا٤بسجد األكؿ فيها، كانت تقع خارج حدكد ا٤بدينة البيزنطية أم إىل الشرؽ منها، كقد  

قاـ إثر ثورة ـ  70( عاـ Titusس )طالقائد الركماين تيكانت منطقة مهدمة ك٨ببلة منذ تدمّبىا من قبل 

اها اليهود، فعمد عمر إىل إزالة األنقاض كتسوية ا٤بنطقة إلقامة ا٤بصلى ا١بديد "مسجد عمر"، كىو بذلك 

ٰبقق التزامان عاليان ابلعهدة الٍب منحها للنصارل أبف يبِب ا٤بسجد خارج حدكد ا٤بدينة )إيلياء(، كيعيد إحياء 

كُب الوقت نفسو، ٱبالف ىذا اإلجراء ما اعتاد عليو ا٤بسلموف  مسرل النيب دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ُب ا٤بسجد األقصى،

من إقامو مسجد ا٤بدينة ا١بامع ُب مركزىا؛ مثل ما حدث ُب دمشق، كغزة، كانبلس، بل أقامو ُب 

 . (1)طرفها

 

 موقع جامع  مر.   -

ـ(، أف مسجد عمر كاف ُب ا١بهة الشرقية ذاكران من أف عمر قد 822ىػ/207ذكر الواقدم )ت:

القاسم بن سبلـ أبو عبيد  ، كذكر(2)"كىو موضع مسجده، من جهة الشرؽ خط اها ٧براابن "

                                                 

(1 )  Al-Ratout, The Architectural, pp.220-221. 

 . 233، 1، جفتوح الإاـالواقدم،  (2)
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ـ( ُب معرض ركايتو عن ظركؼ اختيار موقع ا٤بسجد أف عمر بن ا٣بطاب 839ىػ/224)ت:

من منطقة ا٤بسجد األقصى(، بل اختار الصخرة )أم ُب ا١بهة الشمالية رفض بناء مسجده خلف 

ري مسجده، أم على ا٢بد ا١بنويب ٤بنطقة ا٤بسجد األقصى قائبلن: "مقدمة ا٤بسجد ليبِب  يػٍ خى

"، كعليو يكوف موقع مسجد عمر األكؿ ُب فػىبػىنىاىىا ُب ميقىدَّـً اٍلمىٍسًجدً  ... ،اٍلمىسىاًجًد ميقىدَّميهىا

 معُب موقعو ال يتعدل كثّبان ا١با ا١بهة ا١بنويبة من منطقة ا٤بسجد األقصى، كٲبكن ا١بـز أنو كاف

القبلي ا٢بايل ألسباب منها الركايتاف السابقتاف عن موقعو، كما أف الركاايت اإلسبلمية مل تذكر أف 

ا٤بسلمْب قد نقلوا مسجد عمر من مكانو، كمن ا٤بعركؼ أف ا٤بسلمْب قد اعتادكا على توسعة 

 ررة.ا٤بساجد مع احملافظو على موقعها األكؿ كما حدث مع ا٤بسجد النبوم ُب توسعاتو ا٤بتك

 

 موقع مسجد عمر ُب منطقة ا٤بسجد األقصى ُب العهد الراشدم : 1. 3شكل 

 ا٤بصدر: إعداد الباحث
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كيشّب الباحث الرطركط إىل أنو من الضركرم التنبو أبف منطقة ا٤بسجد األقصى كانت  

كابلتايل فإف مسجد  الثامن ا٤بيبلدم،أطبلالن زمن الفتح، كالتسوية ا١بنوبية مل تكن قائمة قبل القرف 

 The Doubleعمر كاف ُب مستول ابب النيب )تسميو ا٤براجع األجنبيو الباب ا٤بزدكج: 

Gate (1)(، أم أنو منخفض أكثر من ستة أمتار عن مستول أرضية ا٤بسجد األقصى حاليان. 

 

 .  مر س دم  مارة -

لعل الوصف ك مل ٙبفل ا٤بصادر اإلسبلمية األكىل بذكر تفاصيل أك كصف ٤بسجد عمر كعمارتو، 

( األسقف أركولف Gaul)  الوحيد ا٤بتوفر ٤بسجد عمر، ىو ما ذكره ا٢باج الفرنسي القادـ من ببلد الغاؿ

(Bishop Arculf( حْب زار مدينة بيت ا٤بقدس حوايل عاـ )أم ُب أكائل عهد670ىػ/ 50 ،)ـ 

ـ( كٙبديدان ُب عهد معاكية بن أيب سفياف كأكؿ خليفة أموم، 750-661ىػ/ 132-41الدكلة األموية )

ا٤بسجد أبنو ُب منطقة السور الشرقي للمدينة، إذ "أقاـ ا٤بسلموف بيتان مربعان للصبلة، مبنيان   فوصف موقع

بلؿ القدٲبة، ىذا مكاف بطريقة خشنة، كذلك برفع العوارض كاأللواح ا٣بشبية على بعض بقااي األط

 . (2)عبادهتم، كيقاؿ أنو يتسع لثبلثة آالؼ رجل"

                                                 

(1)   Al-Ratout, The Architectural, pp.422-423. 

(2)Thomas Wright, Early Travels in Palestine: Comprising the Narratives of Arculf, 
Willibald, Bernard, Saewulf, Sigurd, Benjamin of Tudela, John Maundeville, de la 
Brocquiere, and Maundrell, (London, Bohn, 1848), pp.1-2; James Rose Macpherson, 
The Pligramaige of Arculfus in the Holy Land, (London, Palestine Pilgrimes’ Text 

. 5-Socity,1895), pp.4 
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الوصف السابق الذم يقدمو أركولف ٤بصلى ا٤بسلمْب األكؿ ُب منطقة ا٤بسجد األقصى، يكشف 

 عن عدد من ا١بوانب ا٤بعمارية للمسجد ٲبكن الوقوؼ عليها كالتايل: 

ناء ا٤بتبع ُب ا٤بسجد متأثران ابلعناصر احمللية، . من حيث األسلوب ا٤بعمارم، مل يكن أسلوب الب1

فرغم أف تقنية البناء السائدة ُب فلسطْب آنذاؾ قائمة على استخداـ ا٢بجارة، كاىتماـ شديد ُب الشكل  

كما ُب الكنائس البيزنطية، إال أف ا٤بسلمْب قد بنوا ا٤بسجد بتقنيات ٨بتلفة ٛبثلت ابستخداـ مواد من 

على بقااي مبافو مهدمة من فَبات سابقة، بطريقة بسيطة مل هتتم ابلزخرفة أك األخشاب الٍب رفعوىا 

، كال شك أف (1)الفخامة، ٩با دعى أركولف لوصفو اب٣بشونة أك الفظاظة حسب الَبٝبات اإل٪بليزية لرحلتو

يت ب ىذا الوصف القاسي فيو انعكاس نفسي بعد أف زار أركولف عددان من الكنائس ا٤بسيحية ا٤بنتشرة ُب

 كالٍب امتازت بقوة البناء كاألانقة.ا٤بقدس 

. يظهر أتثر كاضح ُب أسلوب بناء ا٤بسلمْب ٤بسجد عمر بنمط بناء ا٤بسجد النبوم من حيث 2

التخطيط كعناصر اإلنشاء الٍب امتازت ابلبساطة، فكاف ٨بطط ا٤بسجد ُب عهد النيب مربعان )مائة ذراع ُب 

مَبان مربعان، أما من حيث عناصر اإلنشاء، فقد جعلت  2500مائة ذراع( أم تبلغ مساحتو حوايل 

أساساتو من ا٢بجارة كجدرانو من اللنب كأعمدتو من جذكع النخل، كبلغ ارتفاع سقفو سبعة أذرع، كقد ًب 

كاب٤بقارنة، نرل أتثران كاضحان اب٤بسجد (. 2. 3)انظر شكل . (2)تغطية أركقة الصبلة كترؾ فناؤه مكشوفان 

سلوب البناء سواء ُب ا٤بخطط كالشكل أك تقنية البناء، حٌب ُب ا٤بساحات، فعلى اعتبار أف النبوم ُب أ

مسجد عمر كاف يتسع لثبلثة آالؼ رجل، حسب ركاية أركولف، كبتقدير ا٤بساحة الٍب يشغلها ا٤بصلي 

 (3000*  0.77( مَبان مربعان، تكوف ا٤بساحة الكلية للمسجد )0.77سم( أم )110سم *70الواحد )

                                                 

(1)Wright, Early Travels, pp.4-5.  

 . 42-41ـ(، ص1996، 1، )ا٤بدينة ا٤بنورة، طاتريخ املس د النبويدمحم إلياس عبد الغِب،   (2)
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مَبان  2500مَبان مربعان كىي قريبة من مساحة ا٤بسجد النبوم البالغة حوايل  2310فتبلغ مساحة ا٤بسجد 

 مربعان.   

كٲبكن القوؿ أف ىذه البساطة ُب البناء كالعمارة أتٌب متوافقة مع طبيعة العهد الراشدم الذم كاف 

، كما أهنا متوافقة مع شخصية عمر بن ا ٣بطاب اب٣بصوص الذم كاف ٲبيل إىل عهد فتوح كجهاد ابلعمـو

 التقشف كالزىد.  

 

 ٤بسجد النبوم ُب ا٤بدينة ا٤بنورة ُب العهد الراشدم: ا2. 3شكل 

جامعة  -ا٤بصدر: فريد ٧بمود شافعي، العمارة اإلسبلمية كماضيها كحاضرىا كمستقبلها، )الرايض، عمادة شئوف ا٤بكتبات

 .2ـ(، ص1982، 1طا٤بلك سعود، 
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 التنظيم العمراين للمدينة يف العهد الراشدي. -

ٲبكن للباحث أف يلتقط بعض اإلشارات الواردة ُب ثنااي ا٤بصادر اإلسبلمية ليتلمس النشاط 

العمراين للمدينة ُب عهدىا الراشدم، كخصوصان ما يتعلق اب١بانب التنظيمي، كتوزيع كتعيْب الفراغات ذات 

 ىذا األمر ٲبكن ٙبديد ثبلثة مرافق كالتايل:  النفع العاـ، كُب

 األسواؽ:   -

ينقل ابن ا٤برجا ركاية فريدة إبسنادىا الذم ينتهي إىل الصحايب سبلمة بن قيصر، الذم كاف كاليان 

على بيت ا٤بقدس ُب عهد عمر بن ا٣بطاب هنع هللا يضر، كقد توُب كدفن اها كاستمر عقبو بفلسطْب، حسب ما 

كقف ُب  ،٤با فتح بيت ا٤بقدس -هنع هللا يضر-أف عمر بن ا٣بطاب ، كٛباـ ركاية سبلمة، "(1)الَباجمتذكره كتب 

رأس السوؽ ُب أعبله، فقاؿ: ٤بن ىذا الصف؟ يعِب: صف سوؽ البزازين، فقالوا: للنصارل. قاؿ: ٤بن ىذا 

م، كىذا ٥بم، يعِب: الصف الغريب الذم فيو ٞباـ السوؽ؟ فقالوا: للنصارل. فقاؿ بيده ىكذا: ىذا ٥ب

النصارل، كىذا لنا مباح. يعِب: السوؽ األكسط الذم بْب الصفْب. يعِب: السوؽ الكبّب الذم كاف فيو قبة 

لنهاية العهد ا٤بملوكي أك بداايت كيبدك أف ىذا التنظيم كالتخصي  استمر كقتان طويبلن، كرٗبا  .(2)"الرصاص

ـ(، ُب كتابو األنس 1521ىػ/927الدين ا٢بنبلي )ت: العثماين، نستدؿ على ذلك من قوؿ ٦بّب العهد

يرىاد بًًتلكى األا١بليل بتاريخ القدس كا٣بليل: "
ثىة الٍ كىالًَّذم يظهر أىف ا٤ب ف تلك أف ك اآلٍوجيودىة مسوىاؽ الثَّبلى

 البكاستجد مىكىاهنىا كصاؼ القىًدٲبىة ذىبت ألى ا
ى
هللا أعلمنياف ا٤ب .(3)"وجيود ُب عصران كى

   
                                                 

دائرة ، ٙبقيق: لساف امليزاف ،أبو الفضل أٞبد بن علي بن دمحم بن أٞبد بن حجر العسقبلين؛ 168، ص3، جالثقات ابن حباف،( 1)
 .62، ص3ـ(، ج1971، 2للمطبوعات، ط ، )بّبكت، مؤسسة األعلميا٥بند –رؼ النظامية اا٤بع
 .70، صفضائل بيت املقدسابن ا٤برجى،  (2)
 .51، ص2، جاألن  اجلليل٦بّب الدين،  (3)
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 األ ياء )اجملاورات السكنية(:  -

رغم قلة اإلشارات حوؿ النمو العمراين للمدينة ُب العهد الراشدم، إال أنو ٲبكن للباحث أف 

يفَبض أف إسكاف الفاٙبْب كاف ُب العهد الراشدم أشبو اب٤بخيمات العسكرية ُب البداية، ٍب أنشؤكا 

ى رأيو ٗبا تقدمو احملبلت )األحياء( لبلستقرار ُب ا٤بدينة مستفيدين من اتساع ريف ا٤بدينة، مستدالن عل

ًبتو الفتح "الركاايت التارٱبية، منها ما تذكره كاحدة من ركاايت  اًلدى ٍبنى اثى رى ٍبنى ا٣بٍىطَّاًب بػىعىثى خى أىفَّ عيمى

ٍقًدسً اٍلفىهٍ  : فػىقىاتػىلىهيٍم فىأىٍعطىٍوهي أىٍف يىكيوفى  ًميَّ ًإىلى بػىٍيًت اٍلمى ، كىعيمىري اًب١بٍىابًيىًة، فػىقىاؿى ٥بىيٍم مىا أىحىاطى ًبًو ُب جىٍيشو

يػىٍعنىاكي  ا، ًحٍصنػيهىا، عىلىى شىٍيءو يػيؤىدُّكنىوي، كىيىكيوفي لًٍلميٍسًلًمْبى مىا كىافى خىارًجنا ًمنػٍهىا، فػىقىاؿى خىاًلده: قىٍد ابى ٍم عىلىى ىىذى

تىبى ًإىلى عيمىرى ٱبيٍربيهي اًبلًَّذم صىنىعى  اًلكى أىٍف ًقٍف عىلىى حى "اَّللَّي لىوي، فىكىتىبى إًلىٍيًو:  ًإٍف رىًضيى بًًو أىًمّبي اٍلميٍؤًمًنْبى، كىكى

ـى عىلىٍيكى  يػىعىهيٍم عىلىيٍ "حىٌبَّ أىٍقدى ٍقًدًس عىلىى مىا ابى انىوي فػىفىتىحيوا لىوي بػىٍيتى اٍلمى ـى عيمىري مىكى اًلده عىٍن ًقتىا٥ًبًٍم، كىقىًد ًو ، فػىوىقىفى خى

ًبتو  فهذه الركاية تشّب بوضوح إىل أف سكاف ا٤بدينة استأثركا ٗبا ٰبيط اب٤بدينة على أف  ،(1)"خىاًلدي ٍبني اثى

ٲبنحوا ا٤بسلمْب حق التصرؼ ُب تلك ا٤بساحات الريفية الٍب تلي ذاؾ احمليط، ٩با يعِب أف ا٤بسلمْب 

أف دسي البشارم ا٤بق فيقوؿبيت ا٤بقدس، ُب ربض سيستفيدكا منها ُب إنشاء أحياء جديدة كمحلة سلواف 

على فقرائها عْب ا٤باء اجملاكرة ٥با كا٤بسماة اب٠بها  ـ( قد أكقف656ىػ/35)ت:  ا٣بليفة عثماف بن عفاف

 (.3. 3 ، )انظر شكل(2)"عْب سلواف"

قد ، حسب العهدة، ةالدكر ا٤بػيٍخبل أبفخليل عثامنة  ما ذىب إليو ا٤بؤرخكبذلك ٱبالف الباحثي 

مع عمر بن ا٣بطاب، ٍب دفعة اثنية من ا١بنود الذين   الذين نزلوا ا٤بدينةأربعة آالؼ من ا٤بقاتلة استوعبت 

، كىذا طرح (3)كانوا مع علقمة بن ٦بزز، كدفعات اتلية من اإلمدادات الٍب حلت على ا٤بدينة كأقامت اها

                                                 

 . 201، صاألمواؿ ،أبو عيبيد (1)
 . 171، صأ س  التقاسيما٤بقدسي،  (2)
 .27، صفلسطني عثامنة، (3)
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نود استوعبت دفعة كاحدة آالؼ ا١بقد بعيد عن ا٤بنطق كال تؤيده الدالئل، فليس لنا أف نتصور أف ا٤بدينة 

 بعائبلهتم.

 

 : منطقة األحياء ا١بديدة ُب العهد الراشدم، كىي حيث كقف عْب سلواف. )ا٤بصدر: الباحث(3. 3شكل 

 

 ة. املقرب  -

احتاج ا٤بسلموف إىل مقابر خاصة اهم، كىي من الشعائر الٍب ارتبطت ابلدين، كال ٲبكن أف 

يشَبكوا اها مع غّبىم من ا٤بلل، كقد دلت األخبار أف ا٤بسلمْب قد رتبوا أرضان من بيت ا٤بقدس خارج 

يدان ُب ا١بهة أسوار ا٤بدينة لتكوف مقربة لدفن مواتىم، كقد كانت ا٤بقربة ُب حد ا٤بسجد األقصى، كٙبد

الشرقية منو، إذ يقع ا٤بسجد على الزاكية الشرقية ا١بنوبية من ا٤بدينة، كال ندرم حدكدىا ُب العصر الراشدم 

لكنها ُب العصر ا٢بايل ٛبتد من ابب األسباط حٌب الزاكية ا١بنوبية الشرقية من ا٤بسجد، )انظر الشكل(، 
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ة"، نسبة إىل ابب الرٞبة الواقعة ٔبانبو، كلعل قراها من كقد ٠باىا ٦بّب الدين ا٢بنبلي: "مقربة ابب الرٞب

ا٤بسجد انبع من رغبة سكاف ا٤بدينة، أك غّبىم ٩بن قدـ أك نقل جثمانو خصوصان ليدفن ُب بيت 

، أف يكونوا قريبْب من ا٤بسجد تربكان كطلبان للرٞبة، كقد نقلت لنا ركاايت متفرقة أنو دفن فيها (1)ا٤بقدس

ـ(، 677ىػ/58ـ(، ككذلك شداد بن أكس )ت:654ىػ/34)ت: (2)بن الصامت الصحابياف: عبادة

ب : "ـ(1521ىػ/927)ت:الذم يذكر عنو ٦بّب الدين ا٢ببلي  كقربه ظىاىر بًبػىٍيت اٍلميقىٌدس يزار ُب مقربه ابى

ت سور اٍلمىٍسًجد اأٍلىٍقصىى منذ العهد  إنشاء ا٤بقربة كٙبديد مكاهنا ، ٩با يدعم القوؿ أبف(3)"الرٍَّٞبىة ٙبى

  (4. 3)شكل  الراشدم.

 

 موقع مقربة الرٞبة ُب العهد الراشدم حيث دفن عبادة بن الصامت كشداد بن أكس رضي هللا عنهما :4. 3شكل 

                                                 

تتعدد اإلشارات حوؿ حرص ا٤بسلمْب على الدفن ُب بيت ا٤بقدس سواء ابنتقا٥بم إليها ُب آخر حياهتم، أك نقل جثماهنم إليها، مثل ما  (1)
ٙبقيق: دمحم حسن دمحم حسن ، كتاب الوالة والقضاة، أبو عمر دمحم بن يوسف بن يعقوب الكندم فعل اإلخشيديوف كغّبىم، كلؤلمثلة انظر: 

؛ 435 ، ص59، جاتريخ دمإق؛  ابن عساكر، 214ـ(، ص 2003، 1طدار الكتب العلمية، ، ) بّبكت، ٞبد فريد ا٤بزيدمإ٠باعيل، كأ
، ق: دمحم عبد القادر عطاٙبقي ،السلوؾ ملعرفة دوؿ امللوؾ، أٞبد بن علي بن عبد القادر، أبو العباس ا٢بسيِب العبيدم، تقي الدين ا٤بقريزم

 .226، ص3، ج308، 1ـ(، ج1997، 1ط ،دار الكتب العلمية)بّبكت، 
 .419، ص2، جاملعرفة والتاريخالفسوم،  (2)
 .263، ص1ج األن  اجلليل،٦بّب الدين ،  (3)
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 ا٤بصدر : الباحث

 

 

مدينة بيت كُب ختاـ ىذا ا٤ببحث، يتبْب جليان مبلمح النشاط العمراين كا٤بعمارم الذم شهدتو 

ُب عهدىا الراشدم بدءان من ٙبديد مكاف ا٤بسجد األقصى كإقامتو بشكلو األكيل البسيط، دكف ا٤بقدس 

أتثر ابلعمارة اجملاكرة، كذلك قياـ ا٤بسلمْب بتخصي  الفراغات للمنافع العامة من مقربة كسوؽ ك٦باكرات 

لعمرانية ُب مستواىا سكنية، كيتضح ُب ىذا ا٤ببحث أيضان أف ا٤بسلمْب استطاعوا أف يلبوا احتياجاهتم ا

االجتماعي كالركحي كالوظيفي، كأف يبدأكا بتشكيل ا٥بوية العمرانية كا٤بعمارية ٤بدينة بيت ا٤بقدس، ُب إطار 

 مكوف من أربعة أضبلع كانت كالتايل: 

 أكالن: االلتزاـ ببنود كنصوص العهدة العمرية كما اقتضتو من إجراءات كترتيبات الحقة.

١بانب الوظيفي للعمراف على ا١بانب البصرم )الشكلي( ٩با انعكس ُب صورة اثنيان: االىتماـ اب

 من البساطة كالزىد. 

 اثلثا: االستقبلؿ ُب األساليب اإلنشائية، ٩با يعِب أف مساحة التأثر ابلعمارة احمللية كانت قليلة.

زة حضارية مل رابعان: البحث عن فضاءات جديدة للنشاط العمراين ٗبا ال يلغي اآلخر، كُب ىذا مي

ابلغزاة كالفاٙبْب يقـو على تدمّب إرث األمة بيت ا٤بقدس  مثيبلن من قبل إذ كاف عهدبيت ا٤بقدس  تشهد ٥با

 السابق كرٗبا نزعو من أساسو.
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 :املبحث الثاين

 بيت املقدس يف العهد األموي.  مراف و مارة 

 

دل االىتماـ كالتبجيل العظيم الذم أكاله غالب م -من خبلؿ الفصل السابق –ابت جليان 

خلفاء ككالة الدكلة األموية ٘باه بيت ا٤بقدس، كىو ما انعكس عليها ُب هنضة عمرانية كمعمارية ٫باكؿ 

تتبعها كالكشف عن تفاصيلها كاترٱبها من خبلؿ ىذا ا٤ببحث، معتمدين على ما حفظتو بطوف ا٤بصادر 

ابطن األرض من آاثر دلت على عمراف كعمارة تلك ا٢بقبة من اتريخ  من أخبار كركاايت، كما جادت بو

 بيت ا٤بقدس. 

كالبد من التذكر أبف االضطبلع بشرؼ رعاية بيت ا٤بقدس كالقياـ على شأهنا، كاف من كسائل 

تدعيم شرعية األمويْب كخبلفتهم، إذ كرد ُب بعض كتب الفقو أف من شركط صحة ا٣ببلفة، امتبلؾ 

سجد ا٢براـ كا٤بسجد األقصى، ففي ركاية منسوبة إىل ٰبٓب ابن التابعي الفلسطيِب أبو عمرك ا٤بسجدين؛ ا٤ب

. (1)"كمسجد بيت ا٤بقدس ،مسجد ا٢براـ؛ ليس من ا٣بلفاء من مل ٲبلك ا٤بسجدينالسيباين يقوؿ فيها: "

ليها الرحاؿ كال شك أف أحاديث كمركايت فضل ا٤بسجد األقصى، كجعلو من ا٤بساجد ا٤بعدكدة الٍب يشد إ

قد عززت توجو األمويْب ابلقياـ بنهضة عمرانية ُب ا٤بسجد األقصى الذم كاف ٧بطة رئيسية لزايرات 

ا٤بتعبدين كا٢بجاج إليو من كافة أصقاع أرض ا٣ببلفة، كال عجب أف تلك النهضة مل تقتصر على العمارة 

اف ا٤بدين كاإلدارم الذم اٚبذ الدينية ُب ا٤بسجد األقصى من مصلى كقباب كمداخل، بل امتدت للعمر 

مكانو ُب ا٤بنطقة ا١بنوبية ا٤ببلصقة للمسجد األقصى كما دلت على ذلك االكتشافات األثرية، كسيتناكلو 

 ىذا ا٤ببحث ابلدراسة كالتحليل. 

                                                 

 . 104ىػ(، ص1412، 1، ) القاىرة، مكتبة التوحيد، طٙبقيق: ٠بّب أمْب الزىّبم، الاًبنعيم بن ٞباد ا٤بركزم،  (1)
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 تطور العمراف يف منطقة املس د األقصى. -

ما تسميو أك  (Al-Aqsa Mousque Enclaveاألقصى )منطقة أك ٦بمع ا٤بسجد شهدت 

اىتمامان أمواين انعكس عليو ٕبجم النشاط العمراين، على ىيئة مبافو  (1)ا٤بصادر ا٤بتأخرة "ا٢بـر الشريف"

كإنشاءات تليب الوظائف ا٢بيوية للمسجد، كمفهـو ا٤بسجد األقصى كما سيتناكلو الباحث، ىو كل ما دار 

حولو سور ا٤بسجد، كما اشتملت عليو الساحات من ا١بامع القبلي، كقبة الصخرة، كقبة السلسلة، كغّبٮبا 

الٍب بقيت على حا٥با أك  كالصهاريج، سواء (، كاآلابرBasementsلقباب، كالبواابت، كالتسوايت )من ا

ككاف أعظمها ببل منازع تلك الٍب شيدىا ا٣بليفة عبد ا٤بلك بن مركاف، كاتبعو على عمارهتا بقيت آاثرىا، 

 لك.كاالعتناء اها ا٣بلفاء األمويوف من بعده، كال سيما ابنو الوليد بن عبد ا٤ب

ك٩با ٯبدر ذكره ُب ىذا ا٤بقاـ، أف ٝبيع ا٤براجع كالدراسات األجنبية، الٍب اطلع عليها الباحث 

خبلؿ ىذه الدراسة تشّب إىل ا٤بسجد األقصى ابسم )ا٢بـر الشريف(، بينما تشّب للجامع القبلي ابسم 

يلي، كُب ىذا األمر الكثّب ا٤بسجد األقصى، كىو ما تتبناه الدكائر ا٢بكومية التابعة لدكلة االحتبلؿ اإلسرائ

لبلحتبلؿ، -من ا٣بطورة الٍب هتدد ابقي ا٤بقدسات ُب ا٤بسجد األقصى، إذ تصوًٌغ ىذه ا٤بفاىيم ا٣باطئة 

على قبة الصخرة كغّبىا من ا٤بعامل، بدعول إقامة معبد  كاالستيبلءتقاسم ا٤بسجد  -كا٢بركات ا٤بتطرفة

 يهودم مكاهنا.

غّب مقصود ُب ا٤بصادر اإلسبلمية بْب ا٤بسجد األقصى )ٗبفهومو  كقد الحظ الباحث أيضان خلطان 

الصحيح( كبْب ا١بامع القبلي الذم يقع على جدار القبلة من ا٤بسجد األقصى، األمر الذم انعكس سلبان 

عل دقة كثّب من الكتاابت كاألٕباث الٍب تناكلت ا٤بسجد ابلدراسة ُب الفَبات ا٤بتأخرة، ٩با استدعى من 

                                                 

 . 297، ص2، جليلاألن  اجلانظر مثبلن: ٦بّب الدين ،  (1)
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ُب نصوص ا٤بصادر كٙبليلها كاختبارىا كمقارنتها ابلواقع، لفض  معاف النظرإبهدان إضافيان الباحث ج

ككجد الباحث أف الرحالة  ،االختبلط كٙبديد ا٤بقصود من الن ، إف كاف ا٤بسجد األقصى أـ ا١بامع القبلي

ـ( كاف حذران من الوقوع ُب ذلك ا٣بلط، فأطلق 990ىػ/380كا٤بؤرخ دمحم بن أٞبد ا٤بقدسي )ت: ٫بو 

اسم "ا٤بغطى" أم ا٤بسقوؼ على ا١بامع القبلي، ٛبييزان لو عن ا٤بسجد األقصى ا٤بكشوؼ ُب غالبو، حالو 

 . (1)مغطى منها ا١بزء القبليحاؿ ا٤بساجد األكىل حيث كانت عبارة عن ساحة مكشوفة 

كٲبكن القوؿ أف أىم مبلمح التطور ا٤بعمارم الذم شهده ا٤بسجد األقصى ُب العهد األموم ىو 

ٙبديده بشكل دقيق كتوسعتو إىل ا١بهة الشمالية، حسب ما دؿ على ذلك قوؿ ابن خلدكف ُب اترٱبو: 

"قصىزاد عبد ا٤بلك ُب ا٤بسجد األ كُب سنة ٟبس كستْب من ا٥بجرة" . كقد (2)، كأدخل الصخرة ُب ا٢بـر

أيدت تلك الركاية الكشوؼي األثرية الٍب أجريت على منطقة ا٤بسجد األقصى كتبْب اها أف السور الشمايل 

ٱبتلف عن بقية األسوار؛ الشرقية، كا١بنوبية، كأجزاء كبّبة من السور الغريب، الٍب بنيت على أساسات 

حجم ا٢بجارة، كطريقة قصها كهتيئتها فضبلن عن العبلمات ا٣باصة اها، كُب أقدـ، كأمكن ٛبييز ذلك ٗبقارنة 

، (3)ىذا ينقل ا٤بقدسي: "كأما ا٤بسجد األقصى فهو على قرنة البلد الشرقي ٫بو القبلة أساسو من عمل داكد

طوؿ ا٢بجر عشرة أذرع كأقل، منقوشة موجهة مؤلفة صلبة، كقد بُب عليو عبد ا٤بلك ٕبجارة صغار حساف 

أم: جعلوا لو شيريفات. كُب العهد األموم كاف للمسجد مداخل متعددة، حٌب أف بعض  (4)كشرفوه"

، لكن األٕباث األثرية تثبت عددان أقل من ىذا، كرٗبا أرادت اهذا العدد (5)الركاايت توصلها إىل ٟبسْب ابابن 

                                                 

 (. 3للمقارنة مع مساجد صدر اإلسبلـ، انظر ملحق رقم ) (1)

 .270، ص 2، د.ت(، جدار إحياء الَباث العريب ، )بّبكت، اتريخ ،بن خلدكف ا (2)

ليات دلت الكشوؼ كاألٕباث األثرية أف ىذه ا٢بجارة تعػود للفػَبة الركمانيػة ا٤بتػأخرة، كيبػدك أف ا٤بقدسػي متػأثر اهػذه الركايػة بػَباث اإلسػرائي (3)
 الٍب كانت رائجة ُب حينو. 

 . 168، صأ س  التقاسيما٤بقدسي،  (4)

.  281، ص1، جاألن  اجلليل٦بّب الدين ،  (5)
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ج ُب ساحات ا٤بسجد األقصى أبواب ا١بامع القبلي مع أبواب ا٤بسجد، كما انتشرت آابر ا٤بياه كالصهاري

إىل أربعة كعشرين بئران، ربط بينها شبكة من القنوات، كذلك فإف عددان من ا٤بطاىر قد  كبلغ عددىا عشرين

أحاطت اب١بامع، كاحتول ا٤بسجد على عدد قليل من القباب الٍب اسخدمت لغرض الوقاية من ا٢بر كا٤بطر  

 .  (1)كمظبلت

ٙبدد شكلو ُب العهد األموم ابلتوسعة الشمالية، كبقي على ما  بقي القوؿ أف ا٤بسجد األقصى قد

ـ، 281منحرؼ، أطواؿ أضبلعو كالتايل: ا١بنويب: ( على شكل شبوEnclaveكمنطقة ٧بددة )ىو عليو  

أما ، (2)( مَبان مربعان 142000ـ، كٗبساحة إٝبالية تعادؿ )491ـ، الغريب:462ـ، الشرقي:310الشمايل:

 قصى األموية، فهي كالتايل:أىم معامل ا٤بسجد األ

 

 .)املغطى( القبلي اجلامع .1

كىو قاعة الصبلة الرئيسية ُب ا٤بسجد األقصى، ترتكز على ا١بدار ا١بنويب للمسجد 

بلغت ، اب٘باه القبلة، كىي عبارة عن أركقة متجاكرة، امتدت طوليان من ا١بنوب إىل الشماؿ

يتوسطها ركاؽ أكثر ارتفاعان من السبعة ٟبسة عشر ركاقان،  ،حسب الدراسات األثرية كالتارٱبية

الشرقية كالسبعة الغربية، كعليو تكوف مساحة ا١بامع القبلي ُب عهده األموم ضعف مساحة 

 (6. 3، 5. 3 ا١بامع القبلي ا٢بايل أك يزيد. )انظر الشكل

                                                 

  املصدر ناسو. (1)
، 18، ٦بلة جامعة القدس ا٤بفتوحة لؤلٕباث كالدراسات، ع،  التطور املعماري ملدينة القدس يف الاَبة اإلسالميةمركاف أبو خلف (2)
.40-11(، ص2010)
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كيظهر ُب الصورة أنو مكوف من سبعة أركقة أكسطها أعلى من البقية،  ا١بامع القبلي ُب الوقت ا٢بايل،: 5 .3شكل 

 (1036-1021ىػ/427-411كا١بامع ا٢بايل، من بناء ا٣بليفة الفاطمي الظاىر إلعزاز دين هللا )

 

ٚبيلو بناء على آاثر إعادة البناء الٍب قاـ اها ا٣بليفة منظور ٚبيلي ا١بامع القبلي ُب العهد األموم، ًب إعادة : 6. 3شكل 

 العباسي على نفس ىيئة ا٤بسجد األكؿ، كيظهر فيو ٟبسة عشر ركاقان 

 .Creswell: Architecture, Encyclopedia of Islam, vol.1, p.618) )ا٤بصدر:
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( األكؿ ُب منطقة ا٤بسجد األقصى، يبدك امعبعد أتسيس عمر بن ا٣بطاب للمصلى )ا١باترٱبيان، 

 كصفو الرحالة أركولف حٌب أكائل العهد األموم، ك٤بَّا على حالو دكف تطور ملحوظ ُب عمارتوبقي أنو 

(Arculf) ُب عهد معاكية بن أيب سفياف تبْب أنو ينتمي من حيث األسلوب إىل بيت ا٤بقدس  الذم زار

معاكية ٔبهود عمرانية ُب ا٤بسجد األقصى، فينقل ا٤بطهر ا٤بقدسي العصر الراشدم، لكن ذلك ال ينفي قياـ 

ٍب معاكية بن أيب سفياف كبو ابيعوه  ،عمره عمر بن ا٣بطاب هنع هللا يضرُب ىذا الصدد أف ا٤بسجد األقصى "

صل ا٤بتو الدين ا٢بنبلي أف معاكية قد أنشأ ٧براابن "ٔبوار الباب القاضي الفلسطيِب ٦بّب  ذكر، ك (1)"للخبلفة

، كالبد أف تعمّب معاكية مل يقتصر عل (Double Gate)أم الباب ا٤بزدكج  (2)" الزاكية ا٣بنثنيةإىلمنو 

أخبار متعددة ُب مصادر غّب ، كما كردت احملراب، بل تعداه إىل توسعة استدعت إنشاء ىذا احملراب

 .(3)لو ُب ا٤بسجد األقصى تشّب إىل إصبلحات إسبلمية

ُب العهد األموم إبعمار متْب كفخم كٝبيل، تناسب مع ما حل اب٤بدينة  كنىًعم ا١بامع القبلي

كمنطقة ا٤بسجد األقصى من هنضة عمرانية أموية، حٌب كيصف أبنو "كاف أحسن من جامع دمشق"
أم  (4)

ا٤بسجد األموم الشهّب الذم بناه الوليد بن عبد ا٤بلك، غّب أف الزالزؿ كتعاقب عمليات إعادة تعمّبه، 

تو األموية، كمل يتبق شاىدان عليو كعلى صفتو سول بعض اإلشارات ُب ا٤بصادر، كمن ا٤بعركؼ أخفت صور 

أنو قاـ على جزء كاسع من ا١بهة ا١بنوبية من ا٤بسجد األقصى، كاألغلب أف موقع الركاؽ األكسط ُب 

ية، بعد زايرة عدانف أبو د ر األموم، كيؤكد الباحثا١بامع ا٢بايل ىو نفسو موقع الركاؽ األكسط ُب العص

                                                 

. 87، ص4ـ(، ج2013، )بور سعيد، مكتبة الثقافة الدينية،البدء والتاريخا٤بطهر بن طاىر ا٤بقدسي،  (1)
  . 12، ص2، جاجلليلاألن  ٦بّب الدين ،  (2)
(3)Hoyland, Seeing Islam, p.222. 

.  168، صأ س  التقاسيما٤بقدسي،  (4)
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ميدانية، كفح  أثرم للركاؽ، أف "منطقة القبة فوؽ احملراب كما ٰبيط اها ال زاؿ أمواين صامدان ٗبا فيو 

  (7. 3 . )انظر الشكل(1)الفسيفساء بديعة الصنعة"

 

 ا٣بنثنية، كالباب ا٤بزدكج الوارد ذكرٮبا أعبله. : موقع ا١بامع القبلي ابلنسبة للمسجد األقصى، كموقع الزاكية 7. 3شكل 

 ا٤بصدر: الباحث

 

 . الركاؽ األكسط ُب ا١بامع القبلي، كيظهر فيو الزخارؼ الفسيفائية األموية: 8. 3شكل 

 اتريخ البناء. -

                                                 

، ٦بلػػة ا١بامعػػة اإلسػػبلمية، سلسػػلة الدراسػػات اإلنسػػانية، اجمللػػد ، املصػػلى القبلػػي يف املسػػ د األقصػػى يف العهػػد األيػػويبعػػدانف أبػػو ديػػة (1)
  .1083-1053، ص2010، 12الثامن، ع 
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اختلفت ا٤بصادر ُب ٙبديد ا٣بليفة األموم الذم توىل ىذه النقلة ُب إعمار ا١بامع القبلي بْب 

-86)كخليفتو الوليد بن عبد ا٤بلك ـ(، 705-685ىػ/86-65)عبد ا٤بلك بن مركاف 

كابلتايل ينتقل ا٣ببلؼ إىل اتريخ اإلنشاء، كلعل أقرب ا٤بصادر الٍب  ـ(،715-705ىػ/96

، ككذلك (1)ـ(852ىػ/238د ا٤بلك، ا٤بؤرخ األندلسي حبيب السلمي )ت: نسبت البناء إىل عب

ُب كتابو "أحسن التقاسيم  أشار ، الذمـ(990ىػ/ ٫380بو : )تا١بغراُب كالرحالة ا٤بقدسي 

عن سبط ـ( 1372ىػ/774)ت: كنقل ابن كثّب ، (2)ٗبعرفة األقاليم"، إىل قياـ عبد ا٤بلك بتعمّبه

ـ( صاحب كتاب "مرآة الزماف"، نسبة البناء إىل عبد ا٤بلك بن 1256ىػ/654ا١بوزم )ت: ابن

 كاتبعهم ُب ذلك عامل، (5)ـ(1469ىػ/874)ت: ، كما أكرد ذلك ابن تغرم بردم (4()3)مركاف

، مبينا أف عبد ا٤بلك ـ(1521ىػ/927)ت:كقاضيها، ٦بّب الدين ا٢بنبلي العليمي بيت ا٤بقدس 

 .(6)ـ(686ىػ/ 66أكؿ سِب خبلفتو، كٙبديدان عاـ )شرع ُب بنائو 

ُب ا٤بقابل، فإف عددان من ا٤بصادر نسبت البناء إىل الوليد بن عبد ا٤بلك، رٗبا يكوف أك٥با 

نقل كمن بعده، ، (7)ُب كتابو الكامل ُب التاريخ ـ(1232ىػ/630 :)تما جاء عند ابن األثّب 

                                                 

  .  137ـ(، ص2008، 1، )بّبكت، ا٤بكتبة العصرية، طالتاريخعبد ا٤بلك بن حبيب السلمي األندلسي، ( 1)
. 168، صأ س  التقاسيما٤بقدسي،  (2)
 .308، ص8ج البداية والنهاية،ابن كثّب،  (3)
تتعلق ببناء قبة الصخرة كىي شبيهة ٗبا نقلو   (Amikam Eladكقد كقف الباحث على ٙبقيق لقطعة من ٨بطوط مرآة الزماف نشرىا ) (4)

 ابن كثّب عن سبط ابن ا١بوزم، كمنها: 
 "السنة الثانية كالسبعوف من ا٥بجرة  

 كفيها كمل بناء قبة الصخرة كا١بامع األقصى
 كقد ذكران أف عبد ا٤بلك ابن مركاف شرع ُب بنائها ُب سنة تسع كستْب". انظر: 

Elad, Amikan, Why did Abd Al-Malik Build the Dome of The Rock? A re-examination 
of the Muslim sources, (), p.53. 

كزارة الثقافة كاإلرشاد القومي، دار  ، )مصر،الن ـو الزاىرة يف ملوؾ مصر والقاىرة، يوسف بن تغرم بردم بن عبد هللا الظاىرم ا٢بنفي (5)
 . 183، د.ت(، ج، صالكتب
 .269، ص1، جن  اجلليلاأل٦بّب الدين،  (6)
 .  70، ص4، جالكاملابن األثّب،  (7)
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، ُب كتابو الفخرم ُب اآلداب السلطانية( ـ1309ىػ/ 709 :ت)ابن الطقطقا ركايتو بنصها 

ئًًفًهمٍ " ذاكران: ، كىمىٍسًجدى  ؛كىافى اٍلوىلًيدي ًعٍندى أىٍىًل الشَّاـً ًمٍن أىٍفضىًل خىبلى بػىُبى اٍلمىسىاًجدى، مىٍسًجدى ًدمىٍشقى

نى  ـي، كىاٍلمىٍسًجدى اأٍلىٍقصىى، كىكىضىعى اٍلمى ،اٍلمىًدينىًة، عىلىى سىاًكًنهىا السَّبلى  كا٤بؤرخ ككذلك ا٤بلك ،(1)..."ائًرى

نسب إعمار ا١بامع إىل الوليد بشكل قطعي  ـ(1331ىػ/732)ت: الفداء  واأليويب ا٤بؤيد أب

إىل أف توىل ]أم مسجد عمر[ كبقى ذلك ا٤بسجد كأنو أقامو بعد أف ىدـ مسجد عمر، يقوؿ : "

، (2)"بن عبد ا٤بلك األموم، فهدـ ذلك ا٤بسجد، كبُب على األساس القدًن ا٤بسجد األقصى الوليد

، كقد تبُب ىذا الرأم (3)ـ( ُب اترٱبو1348ىػ/749الوردم )ت:ذلك قوالن كنصان ابن ككافقو ُب 

عن العمارة اإلسبلمية ُب عصرىا  ُب دراستو (4)(Creswellعامل اآلاثر كا٤بؤرخ كريزكيل )

، مدعمان رأيو بواثئق اندرة كمهمة، كىي مراسبلت مكتوبة على أكراؽ الربدايت (5)اإلسبلمي ا٤ببكر

ـ، ُب قرية كـو أشقوة ا٤بصرية، تعود إىل كايل 1901ا٤بصرية ابللغة اليواننية، ًب اكتشافها عاـ 

كفيها عدة بردايت ٚب   (6)ىػ(95 -90مصر ُب عهد الوليد بن عبد ا٤بلك، قرة بن شريك )

ففي الربدية األكىل ، (7)(1403ك، 1336ك، 1334: رقم ربدايتالمنها )بيت ا٤بقدس، مدينة 

                                                 

 ، )بّبكت،الاخري يف اآلداب السلطانية والدوؿ اإلسالمية، دمحم بن علي بن طباطبا ابن الطقطقا؛ 70، ص4، جالكاملابن األثّب،  (1)
 . 128، ص (.دار صادر، د.ت

"، )مصر، ا٤بطبعة ا٢بسينية، اتريخ أيب الاداء"املختصر يف أخبار البإر ، ا٤بلك ا٤بؤيد عماد الدين إ٠باعيل بن علي بن ٧بمود أبو الفداء  (2)
 . 38، ص1ـ(، ج1940، 1ط
 . 33، ص1، جاتريخابن الوردم،  (3)
كتوثيػق العمػارة اإلسػبلمية ُب ـ(: مػؤرخ كآاثرم إ٪بليػزم، عمػل علػى اكتشػاؼ K. A. C. Creswell( )1879-1974كريزكيػل ) (4)

-1947مصػػػر كفلسػػػطْب خػػػبلؿ الربػػػع األكؿ مػػػن القػػػرف العشػػػرين، شػػػغل منصػػػب عضػػػو ٦بلػػػس أمنػػػاء ا٤بتحػػػف اإلسػػػبلمي ُب القػػػدس )
 Early Muslim)ك (The Muslim Architecture of Egypt) :وُب كتابيػػ أعمالػػو معظػػم تـ(، نشػر 1967

Architecture). 
(5) K.A.C. Creswell, Early Muslim Architecture, Oxford: Clarendon press, 1969,pp. 

373-374. 

 . 65ص ،، والة مصر وقضاهتاالكندم (6)

 ( من الدراسة. 4لبلطبلع على بردايت القدس: انظر ملحق رقم ) (7)
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لبيت  كيطالبو إبرساؿ عماؿ ،مدينة أشقوة رئيسى يك، ر قرة بن شىػ( ٱباطب فيها 91ا٤بؤرخة ُب )

القدس... إذا جاؾ كتايب فأنفذ ما فيو ٩با ىو : "ُب فػىعىلة كصنَّاع للبناء ُب (1)ا٤بقدس، كترٝبة نصها

 مدرج ُب حاشيتو، كأرسل مع رسولك الرجاؿ

بيت ا٤بقدس، كليأخذكا الطريق الربية إىل  كالشباف ا٤بذكورين القادرين على أداء العمل. 

كأعطهم أجرىم كمعيشتهم. كابعث مع رسولك نفسو الذىب لنفقتهم الثِب عشر شهران ليؤديو عند 

 اف البناء. كال تتواف ُب إرساؿ ىؤالء الصناع لئبل ٰبيق بك ا٣بطر". كصولو مك

 كُب ا٢باشية كتبت األعداد ا٤بطلوبة كاألجور كالتايل: 

   "الفعلة: رجبلف، لكل منهما 
 

 
 ا دينار 



 داننّب لكل منهما. 8داننّب لكل منهما. ا٤بعيشة:  8األجر: 

 نفقة الطريق: 

 
 .  (2)دينار لكل منهما" 

ىػ( فقد نصت صراحة على أف 91( ا٤بؤرخة أيضان ُب عاـ )1403: رقم )بردية أما

 ا٤بطلوب عماؿ للعمل ُب "جامع القدس" كترٝبتها كالتايل: 

 "بسمميحرلا نمحرلا هللا 

 من قرة بن شريك إىل بسيل صاحب أشقوة

 فإين أٞبد هللا الذم ال إلو إال ىو، أما بعد، 

  القدس، كدار أمّب ا٤بؤمنْب..."فمعيشة الفعلة كالصناع ١بامع 

                                                 

ًب اقتباس الَبٝبة من دراسة الدكتور جاسر بن خليل أبو صفية ا٤بعنونة "بػردايت قػرة بػن شػريك العبسػي دراسػة كٙبقيػق"، كىػي مػن أحػدث  (1)
صػفية مػن الدراسات العربية كرٗبا األجنبية على ىذه الربدايت، كمل أنخذ ابلَبٝبات الٍب نقل عنها كريزكيل نظرا ٤بػا كجػده الباحػث ُب دراسػة أبػو 

 د ٩بيز كشامل ٤با سبق من دراسات كترٝبات على الربدايت.    جه

، 1)السػػػعودية، مركػػػز ا٤بلػػػك فيصػػػل للبحػػػوث كالدراسػػػات اإلسػػػبلمية، ط بػػػردايت قػػػرة بػػػ  شػػػريك العبسػػػيجاسػػر بػػػن خليػػػل أبػػػو صػػػفية،  (2)
 .275(، ص2004
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 كجاء ُب العنواف ا٣بارجي )على الظهر(:

 "قرة بن شريك        بسيل صاحب أشقوة 

 . (1)أرسل مع أيب حساف الربيد ُب فعلة كصنَّاع للقدس"

كرغم قوة الدليل الذم قدمتو الواثئق، إال إف الباحث يرل كجاىة الرأم األكؿ القائل بنسبة إعمار 

 القبلي إىل عبد ا٤بلك كليس الوليد لؤلسباب التالية:ا١بامع 

 :)تابن األثّب ك  وليد للجامع القبليتعد ا٤بصادر الٍب ٙبدثت عن إنشاء ال .1

كحبيب متأخرة ابلنسبة لتلك الٍب نسبتو لعبد ا٤بلك   ـ(1232ىػ/630

، إذ (ـ990ىػ/ ٫380بو : ت) ا٤بقدسيك  ـ(852ىػ/238)ت: السلمي 

 قركف من الزمن. أربعةبينهما 

كا٤بقدسي، البناء إىل عبد ا٤بلك من ا٤بكاف كبيئتو،   تنسب قرب ا٤بصادر الٍب .2

، الذم ألف ُب فضائل بيت ا٤بقدس ـ(11ىػ/5)ت: ؽ كأبو بكر الواسطي

 ٦بّب الدين ا٢بنبلي، ك ـ(1363ىػ/ 765)ت: ا٤بقدسي  كالشهاب

 ىا. خربك قد ك  ،ينتسبوف للمدينة ىم، ك ـ(، 1521ىػ/927)ت:

الدقة، خلل ُب تعاين ا٤بعلومات الٍب قدمتها ا٤بصادر الٍب نسبت البناء للوليد من  .3

مثل اتريخ أيب الفداء كاتريخ ابن الوردم، فجعبل من قبة الصخرة مثبلن كغّبىا 

من ا٤بعامل ُب ا٤بسجد األقصى، الٍب ال شك ُب نسبتها لعبد ا٤بلك )عن طريق 

 من أعماؿ الوليد.  (2) الركاايت كنقش اتريخ اإلنشاء عليها(

                                                 

 .276، صبردايت قرةأبو صفية،  (1)

 ة.سيتم مناقشتها الحقان ُب مطلب قبة الصخر  (2)
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ٙبدثت عن أعداد  ،يو بنسبة البناء للوليدأالواثئق الٍب ٰباجج اها كريزكيل على ر  .4

ٕباجة  ال تفً  قليلة من العماؿ )اثنْب من العماؿ ك٪بار(، كىي ال شك أعداده 

 ا١بامع القبلي من العماؿ إلعماره. 

للصيانة، كقد كردت ٲبكن تفسّب ما كرد ابلربدايت من طلب للعمالة أبنو  .5

إشارات كاضحة أبف ا١بامع قد تعرض ألضرار ُب عهد الوليد، يذكر ٦بّب الدين 

ا٢بنبلي أنو "بعد انتقاؿ ا٣ببلفة إىل ا٤بنتقم هلل الوليد بن عبد ا٤بلك، اهندـ شرقي 

ما اهندـ  ىا٤بسجد كمل يكن ُب بيت ا٤باؿ حاصل فأمر بضرب ذلك كإنفاقو عل

تفسّب ما كرد ُب تلك الربدايت أبف طلب العماؿ كاف كاهذا ٲبكن  ،(1)منو"

للمشاركة ُب أعماؿ الصيانة، كليس إنشاء مسجد جديد. كرٗبا ينسحب ىذا 

اللبس على الركاايت ا٤بتأخرة الٍب نسبت بناء كعمارة ا١بامع القبلي للوليد 

 )كابن األثّب(.

وظيفة الرمزية( ليس من ا٤بنطقي أف يقـو عبد ا٤بلك ببناء قبة الصخرة )ذات ال .6

كينفق عليها الكثّب من ا٤باؿ كالوقت، كُب الوقت نفسو يتجاىل بناء ا١بامع 

 للمسلمْب.

ٰبتمل أف يكوف منشأ نسبة ا١بامع القبلي للوليد ما اشتهر ُب سّبتو من حبو  .7

لبناء ا٤بساجد كحرصو على تزيينها مثل ا١بامع األموم، يقوؿ ابن فضل العمرم 

أك أنو  .(2)ل ُب سلطانو بعمارة ا٤بساجد كبناء ا٤بعابد"ككاف مغر "عن الوليد: 

حْب قاـ بَبميم ا١بامع القبلي، التبس األمر على ا٤بصادر فنسبت إليو بناء 

                                                 

 . 273، ص1، جاألن  اجلليل٦بّب الدين،   (1)

 )نسخة إلكَبكنية(. مسالك األبصار يف االك األمصار، ابن فضل هللا العمرم،  (2)
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ا١بامع القبلي، خصوصان إذا علمنا أف تلك ا٤بصادر دكنت من الركاية الشفهية 

 كمل يكن توثيقها مباشران للحدث. 

  .ا٤بلك ىو الباين للجامع القبلي كىي أسباب تدعوان للقوؿ أبف عبد

 

 . يف العهد األموي اجلامع القبلي وصف

رغم عدـ صمود ا١بامع القبلي األموم إىل فَبة طويلة بعد تشييده، كمل ينقل لنا من عاينو شهادة 

معمارية دقيقة عن صفتو كشكلو كعناصره، إال أف كصفو العاـ، كما اشتمل عليو ا١بامع من مواد كعناصر 

٧بفوظا ُب الذاكرة ا٤بقدسية ٩با يعطي انطباعان قواين على ٛبيزه ٩با استدعى بعماره حفظ صورتو ذىنيان، ظل 

أبكثر من قرنْب، كتشييد آخر مكانو، يصفو ا٤بقدسي أبنو "كاف أحسن من جامع  (1)كبعد اهنياره

زخرفية كلوحات فسيفسائية ، ا٤بشهور ٕبسن بنائو كٝباؿ زخارفو، كيبدك أف ا١بامع حظي أبعماؿ (2)دمشق"

ضمن جهود الوليد بن عبد ا٤بلك ُب ا٤بساجد الكربل ُب العامل اإلسبلمي، فحسب ما يفهم من إحدل 

ركاايت ابن فضل هللا العمرم، الٍب تفيد ٕبصوؿ الوليد على أربعْب ٞببلن من الفسيفساء ا٤بذىبة من ملك 

. (3)١بامع القبلي اب٤بسجد األقصى، كا٢بـر ا٤بكيالرـك استخدمها ُب تزيْب كعمارة ا٤بسجد األموم، كا

، كقد كثَّق (4)كحسب الشهاب ا٤بقدسي، فإف أبواب ا١بامع القبلي كانت مصفحة أبلواح الذىب كالفضة

ـ( صفة ا١بامع القبلي كما كاف عليو ُب زمن عبد ا٤بلك كمن 1099ىػ/492ابن ا٤برجى ا٤بقدسي )ت:

بعد ابن عساكر، كنقلها عن ابن عساكر كل من الشهاب ا٤بقدسي،  بعده، كركايتو تلك الٍب نقلها فيما

                                                 

سيأٌب ا٢بديث عن اهنيار ا١بامع ُب ا٤بطلب القادـ. (1)

.  168ص أ س  التقاسيم،ا٤بقدسي،  (2)

 .400، ص24، جمسالك األبصارالعمرم،  (3)

 . 176، صمثري الغراـالشهاب ا٤بقدسي،  (4)
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ك٦بّب الدين ا٢بنبلي، ابختبلؼ طفيف، كإبعادة قراءة الركاية الطويلة، ٲبكننا ٙبديد التايل من كصف 

 ا٤بسجد: 

على أعمدة رخامية بلغت ستمائة عمود، كما استخدمت فيو األعمدة  قاـ ا١بامع القبلي -

 شبية.ا٣ب

 مغطىن بسقف خشيب استخدـ ُب تسقيفو ستة آالؼ قطعة خشبية.  كاف ا١بامع -

غيطي السقف ا٣بشيب أبعداد ىائلة من ألواح الرصاص لتحميو من تقلبات ا٤بناخ، ال سيما  -

 األمطار كا٢برارة كبلغت ألواح الرصاص ا٤بستخدمة ُب ذلك سبعة آالؼ كسبعمائة. 

 ت على جدار القبلة ُب ا١بهة ا١بنوبية. احتول ا١بامع على سبعة ٧باريب، كالبد أهنا استند -

ًب االىتماـ بزينة كإضاءة ا٤بسجد، فاحتول ا١بامع على مائتْب كثبلثْب سلسلة استخدمت ُب  -

أم أف كل سلسلة ٙبمل ما يقرب من  قنديبلن، آالؼٞبل القناديل الٍب بلغ ٦بموعها ٟبسة 

 ( كحدة إضاءة. 25)

كليلة ا٤بنتصف من  ،ُب ليايل ا١بمع ا١بامعخدمت ألفي مشعة إضافية إلضاءة كما است -

 . (1)كليلٍب العيد ،كُب رجب ،شعباف

الٍب يقدمها ابن ا٤برجى، تدؿ على حجم ا١بامع كأنو كاف كبّبان احتاج مثل ىذه ا٤بعلومات السابقة 

بعضها بعضان عندما كشفت  اإلضاءة، كتعضض الركاايتالكميات كاألعداد من عناصر اإلنشاء ككحدات 

حجم العمالة الٍب رتبت لتقـو على صيانة كنظافة منطقة ا٤بسجد األقصى )ٗبا فيو ا١بامع القبلي(، ذكرىم 

ا٤بقدسي بقولو: "كخدامو ٩باليك لو، أقامهم عبد ا٤بلك من ٟبس األسارل، كلذلك يسموف األٟباس ال 

                                                 

، 1ج األن  اجلليل،؛ ٦بّب الدين، 176، صمثري الغراـ ؛الشهاب ا٤بقدسي؛ كانظر: 74، صفضائل بيت املقدسابن ا٤برجى،  (1)
 .  281ص
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ٱبدمو غّبىم، ك٥بم نػيوىبه ٰبفظوهنا"
أف ا١بامع القبلي كاف أكرب كأىم تلك ا٤برافق الٍب ، كال شك (1)

استخدمت أغلب تلك األعداد، ابإلضافة إىل ذلك ما أككل إليها من مهاـ صناعة العناصر ا٤بستهلكة ُب 

كفصَّل اب٢بديث عنهم كعن  تشغيل ا٤بسجد، من قبيل ا٢بصر كزجاجات القناديل كاألقداح كالثرايت،

ٜبًائىة خىاًدـ اٍشَبيت لىوي  من ا٣بدـ القواـ]أم عبد ا٤بلك بن مركاف[ رتب لىوي ك "  مهامهم ابن ا٤برجى بقولو: ثىبلى

ىاؿ كلما مىاتى م
ـى مىكىانىوي كىلىده أىك كلد كىلىده أىك من أىلهم ٯٍبرًم عىلىٍيًهم ذىًلك من ن ٟبس بىيت ا٤ب هيم كىاًحد قىا

ة نُب بعض األعماؿ كا٣بدمات ا٤بتعلقة بصيا، كاستخدـ الذميوف من يهود كنصارل (2)"أبدا مىا تػىنىاسىليوا

كىكىافى لىوي من ا٣بدـ اٍليػىهيود الَّذين الى يػيٍؤخىذ ًمنػٍهيم ًجٍزيىة عشرىة رجاؿ كتوالدكا ا٤بسجد، فيضيف ابن ا٤برجى: "

ؿ فصاركا عٍشرين لكنس أكساخ اٍلمىٍسًجد النَّاًشئ ُب ا٤بواسم كالشتاء كالصيف كلكنس اٍلمىطىاًىر الًٍَّب حو 

د ككنس ٤بسجكلكنس حصر ا ٢بصرا١بٍىاًمع كىلو من ا٣بدـ النَّصىارىل عشرىة أىل بىيت يتوارثوف خدمتو لعمل ا

اء إً رً القىنىاة الًٍَّب ٯب
ى
يػىهيود ٝبىاعىة ىلى الصهاريج ككنس الصهاريج أىيضا كىغّب ذىًلك كىلو من ا٣بدـ الم ًفيًو ا٤ب

ميوفى ابلقش يىة كىالى من الَّذين يقو جز ايت كىغّب ذىًلك الى ييؤخىذ ًمنهيم ر قىنىاًديل كاألقداح كالثيعمليوفى الزجاج ال

 .(3)"فمركاا من عهد عبد ا٤بلك بن دىم أبدا مىا تػىنىاسىليو أكالم كعىلى يهعىل جاراين ، لفتائل اٍلقىنىاًديل

 

 اهنيار اجلامع القبلي يف العهد األموي. -

ـ(، أصػػاب بػػبلد الشػػاـ زلػػزاؿ عنيػػف، 748ىػػػ/130)ُب أكاخػػر العهػػد األمػػوم، كٙبديػػدان ُب العػػاـ 

، أدل لقتل اآلالؼ، كهتػدمت بسػببو الكثػّب مػن الكنػائس كاألديػرة احمليطػة (4)تركز ُب مناطق ساحل فلسطْب

                                                 

.  171، ص، أ س  التقاسيما٤بقدسي (1)

، 1، ج، األن  اجلليل؛ ٦بّب الدين176، صمثري الغراـالشهاب ا٤بقدسي: ؛ كانظر: 74، ص، فضائل بيت املقدسابن ا٤برجى (2)
 .  281ص
  املصادر السابقة. (3)
 .106-105ص املنتخيل م  اتريخ املنب ي،( ا٤بنبجي: 4)
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بسببو أجزاء كبّبة من ا١بامع القبلي ُب ا٤بسجد األقصػى، حيػث هتػدمت األركقػة  هتدَّـ، كما (1)ببيت ا٤بقدس

 .  (3)، كتضررت كذلك قبة الصخرة(2)كانت على جانيب الركاؽ األكسط  الشرقية كالغربية الٍب

ـ(، أعػػػػاؽ 750-744ىػػػػػ/132-127كيبػػػػدك أف االضػػػػطراب العػػػػاـ ُب خبلفػػػػة مػػػػركاف بػػػػن دمحم )

إعػػادة إعمػػػار ا٤بسػػػجد األقصػػػى، فلػػػم يكمػػػل مػػػركاف ا٤بسػػػّبة العمرانيػػػة ٤بػػػن سػػػبقو مػػػن خلفػػػاء بػػػِب أميػػػة، كبقػػػي 

 يطر العباسيوف على ببلد الشاـ كفلسطْب قاطبة.سا٤بسجد على ما ىو عليو حٌب 

قدـ إىل بيت ا٤بقدس زائران ُب العاـ  ،ا٤بنصورالعباسي أبو جعفر كتشّب الركاايت أف ا٣بليفة 

، كذكر ا٤بسعودم أف سبب الزايرة ىو كفاء نذر كاف (4)ـ(، ُب طريق عودتو من رحلة ا٢بج758ىػ/141)

الزايرة كرفعوا إليو: "اي أمّب ا٤بؤمنْب، قد كقع شرقي ا٤بسجد كغربيو، زماف ، فاغتنم أىل بيت ا٤بقدس (5)عليو

، فتعلل ا٤بنصور بعدـ كجود  (6)الرجفة سنة ثبلثْب كمائة، فقالوا لو: لو أمرت ببناء ىذا ا٤بسجد كعمارتو"

ب كفاية من ا٤باؿ عنده ُب خزائنو، ك٤با كانت ٝبيع أبواب ا٤بسجد األقصى ملبسة بصفائح من الذى

فضربت داننّب كدراىم كأنفق ها، كالفضة، منذ عهد ا٣بليفة األموم عبد ا٤بلك بن مركاف، أمر ا٤بنصور بقلع

ٍب توالت أعماؿ إعادة البناء كمل يتبق من  .(8)ـ(771ىػ/154، كانتهت أعماؿ الَبميم ُب العاـ )(7)عليو

                                                 

(1)Theophanes (The Confessor), The Chronicle of Theophanes: An English translation of 
Anni Mundi 6095-6305, U.S.A, Oxford university press, (1997), p.585.  

  .176، صمثري الغراـ ،( الشهاب ا٤بقدسي2)
، ٦13بلػػة ا١بامعػػة اإلسػػبلمية، سلسػػلة الدراسػػات اإلنسػػانية، مػػج ـ(،19-7ىػػػ/13-1الػػزالزؿ يف بػػالد الإػػاـ )القػػرف ،( خالػػد ا٣بالػػدم3)

 .71، ص1ع
 .338، صغرر السري ،؛ ا٤برعشي27، ص8، ج: املنتظم؛ ابن ا١بوزم394، ص4، جاتريخ( الطربم: 4)
 .308، ص3، جمروج ال ىيلا٤بسعودم، ( 5)
  .176، صمثري الغراـ ،ا٤بقدسي( الشهاب 6)
  .281، ص1، جاألن  اجلليل، ٦بّب الدين ا٢بنبلي: سواملصدر نا( 7)
  .801، ص4، مج2ا٤بوسوعة الفلسطينية، ؽ ف  العمارة والزخرفة الالسطينية،( عفيف البهنسي: 8)
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طقة القبة فوؽ احملراب، كما ٰبيط اها ٗبا ما يشّب إىل تلك ا٢بقبة سول من -ُب الوقت ا٢بايل-ا١بامع القبلي 

 . (1)فيو زخارؼ الفسيفساء

  
 قبة السلسلة.  .2

كىي بناء ٝبيل مغطى بسقف يعلوه قبة، أخذت موقعها إىل الشرؽ من قبة الصخرة، بْب السور 

قبة الصخرة، أقيمت على "دكة الصخرة"، كىي ا٤بصطبة الصناعية الٍب أقيمت لتكوف ك الشرقي للمدينة 

منصة ٙبمل قبة الصخرة، أما شكلها فهي تتكوف من مسقط مضلع قوامو أحد عشر عمودان رخاميان، قائمة 

رخامية ذات زخارؼ نباتية ٨بتلفة كمتعددة،  (Capitals) ستديرة كمربعة، فوقها تيجافم عدعلى قوا

األعلى ٔبدراف  أقيمت فوقها سلسلة من العقود ا٢بجرية نصف الدائرية، كىي أحد عشر عقدان تنتهي من

كيربط بْب العقود جسور خشبية زخرفت بطوهنا  أحد عشر كجهان،مضلعان من مستقيمة تشكل ُب ٦بموعها 

بدىاف زيٍب أبشكاؿ ىندسية كزخارؼ نباتية متكررة ابنتظاـ، كيتوسط ا٤بضلع ا٣بارج مضلع داخلي مكوف 

عقود حجرية نصف دائرية أقيم فوؽ  ةات تيجاف نباتية متنوعة تعلوىا ستمن ستة أعمدة رخامية، كىي ذ

ىذه العقود رقبة سداسية من ا٣بارج كدائرية من الداخل، كيعلو ىذه الرقبة قبة نصف كركية ملبسة من 

شبية كسيت أبلواح ا٣بارج أبلواح من الرصاص، كسقف ما بْب ا٤بضلعْب )ا٣بارجي كالداخلي( أبلواح خ

ة أخرل. كُب الضلع ا١بنويب للقبة يوجد ٧براب حجرم سيت من الدخل بطبقة خشبيالرصاص أيضان، كما ك

 )انظر الشكل. (2)ذك حنية ٦بوفة ذات عقد نصف دائرم ٧بموؿ على أعمدة رخامية ذات تيجاف نباتية

3 .8) 

 

                                                 

  .1083-1053، صاملصلى القبليعدانف أبو دية،  (1)
  . 235، ص 1ـ(، ج2004، 1علي حسن خاطر، موسوعة القدس كا٤بسجد األقصى ا٤ببارؾ، )القدس، اجمللس العلمي الفلسطيِب، ط( 2)
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كُب مقدمتها ا١بنوبية : صورة قبة السلسلة ُب الوقت ا٢بايل، من ا١بهة الشمالية يظهر غربيها قبة الصخرة 9. 3شكل 

 احملراب. )ا٤بصدر: االنَبنت(.

 

رغم أف ا٤بصادر مل تقدـ سببان منطقيان لتسميتها بقبة السلسلة، إال أف مصادر أقرب زمنيان من ك 

،  ـ(852ىػ/238غّبىا إىل تشييد ىذه القبة، مثل كتاب التاريخ لعبد ا٤بلك بن حبيب السلمي )ت: 

 ، بينما توسعت ا٤بصادر ا٤بتأخرة، فذكرت ركايةن (1)إبشارة عابرة السبلـربطت بْب السلسلة كداكد عليو 

كأف  ،)احملكمة( وضع الذم كاف يستخدمو نيب هللا داكد ُب القضاء بْب الناسا٤ب ُب بنيتالقبة  أفمفادىا 

الباطل؛ فيد  ا٤بدعيسلسلة تدلت من السماء إىل األرض، كانت تستخدـ ُب التمييز بْب صاحب ا٢بق ك 

الٍب تسللت  كمن الواضح أهنا من اإلسرائيليات ،(2)الباطل مدعصاحب ا٢بق تصلها، بينما تقصر عنها يد 

إىل كتب كركاايت فضائل ا٤بسجد األقصى، ا٤بدفوعة برغبة عالية ُب أتكيد قدسية ا٤بكاف كربطو ابلَباث 

  النبوم القدًن. 
                                                 

  .  137عبد ا٤بلك بن حبيب، التاريخ، ص( 1)
، ا٤بسالك أبو عبيد عبد هللا بن عبد العزيز بن دمحم البكرم ؛67؛ انصر خسرك، سفر انمة، ص162-161ابن ا٤برجى، فضائل، ص (2)

 .273، ص1؛ ٦بّب الدين، األنس ا١بليل، ج468، ص1ـ(، ج1992 ،دار الغرب اإلسبلميكا٤بمالك، )بّبكت، 
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عن كظيفة تلك القبة، كسبب إنشائها؛ ُب الركاية ركايتْب ٨بتلفتْب  الشهاب ا٤بقدسيكيسوؽ 

، كىو األكىل يشّب أهنا كانت ٗبثابة بيت ا٤باؿ الذم رصده ا٣بليفة عبد ا٤بلك بن مركاف إلعمار قبة الصخرة

 كالركاية الثانية كمثلها عند ٦بّب الدين ا٢بنبلي أهنا بنيت لتكوف ٭بوذجان ، (1)حاصل خراج مصر لسبع سنْب

(Model ٤با )" :كيقاؿ إف عبد ا٤بلك كصف سيكوف عليو شكل قبة الصخرة كينقلها بصيغة التضعيف

فصنعوا لو كىو ببيت ا٤بقدس القبة الصغّبة الٍب ىي شرقي قبة  ،ما ٱبتاره من عمارة القبة كتكوينها للصناع

من الصعوبة ٗبكاف ، كيبدك أنو (2)"الصخرة الٍب يقاؿ ٥با قبة السلسلة فأعجبو تكوينها كأمر ببنائها كهيئتها

 أك ٭بوذج لعمارة قبة الصخرة، لؤلسباب التالية:  ،سواء كانت القبة كبيت للماؿ الركايتْب،التسليم بصحة 

ليس من ا٤بنطقي أف تكوف قبة بيت ا٤باؿ مفتوحة ا١بوانب، فهذا يتناَب مع طبيعة  .1

 العصر كظيفتها الٍب تقـو على حفظ ا٤باؿ، كىي على خبلؼ بيوت ا٤باؿ ا٤بعهودة ُب

األموم، الٍب أىم ما ٲبيزىا كجود ا٣بزنة فيها مثل قبة بيت ا٤باؿ الٍب ُب ا٤بسجد األموم 

 ( 10. 3ك  9. 3 بدمشق، أك مسجد ٞباة الكبّب )األموم(. )انظر الشكل

كما أنو ليس من اجملدم أف تنشأ خزنة لبيت ا٤باؿ على مساحة كبّبة نسبية كالٍب  .2

 ( مَبان مربعان. 146تغطيها قبة السلسلة الٍب بلغ مساحة مسقطها األفقي )

كما دلت الشواىد ا٤بعاصرة لبيت ا٤باؿ أف يكوف قرب ا١بامع، بينما قبة السلسلة بعيدة  .3

عل ىناؾ قبة لبيت ا٤باؿ قد اندثرت إثر زلزاؿ عاـ عن ا١بامع القبلي، كرٗبا تكوف ابلف

   الذم ضرب بيت ا٤بقدس. ـ(747ىػ/130)

                                                 

.171الشهاب ا٤بقدسي، مثّب الغراـ، ص (1)
.273، ص٦1بّب الدين ا٢بنبلي، األنس ا١بليل، ج (2)
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 : قبة بيت ا٤باؿ ُب ا٤بسجد األموم بدمشق. 10. 3شكل 

 http://en.wikipedia.org/wiki/Qubbat_al-Khazna ا٤بصدر:

 

 بيت ا٤باؿ ُب مسجد ٞباة الكبّب ) العصر األموم( : قبة 11. 3شكل 

 http://archnet.org/sites/3497/media_contents/35082ـ(1940ا٤بصدر: أرشيف اآلاثرم كريزكيل )
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ليس من ا٤بعقوؿ أف تكوف القبة ٭بوذجان لقبة الصخرة كقد جاء شكل بناء قبة الصخرة  .4

٨بالفان ٥با من حيث عدد األضبلع كشكل األركقة الداخلية كنظاـ اإلنشاء، كا٤بقياس، 

 (11. 3) شكل كغّبىا من الفركؽ كاالختبلفات الٍب يسهل حصرىا. 

الصخرة، الستدعى األمر إزالتها بعد انتهاء  لو أف قبة السلسلة كانت ٭بوذجان مصغران لقبة .5

 بناء قبة الصخرة.
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: األعلى: مسقط قبة السلسلة كيظهر فيو عدد األعمدة على ا٤بضلعْب الداخلي كا٣بارجي، األسفل: قطاع 12. 3شكل 
 ُب قبة السلسلة يبْب فيو الرقبة ا٤بضلعة )سداسية( الٍب ٙبمل القبة.

 .Al-Ratrout, The Archetictural, pp.429-430ا٤بصدر: 

 

 

كيبقى السؤاؿ: ما ىو الداعي لبناء قبة مثل قبة السلسلة؟ ال تقدـ النصوص الَباثية ُب 

ا٤بصادر تفسّبان مقنعان لبناء القبة، أك كظيفتها، ٩با يستدعي إمعاف النظر ُب الشكل كالتكوين 

خرائط كصور القبة، كدراسة أسلوب التشييد كعبلقتو ابلفراغ،  وصوؿ إىل كظيفة البناء؛ كٗبراجعةلل

ٲبكنو ا٤بساعدة ُب استنتاج سبب بنائها، فبالنظر إىل قبة السلسلة من حيث ا٥بيكل 
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(structure( كا٤بساحة )Area بد أهنا أقرب إىل كظيفة ا٤بظلة من أم شيء آخر؛ ذلك٪ )

ة ال تشكل عائقان بصراين للجالسْب، كما أف أهنا مفتوحة ا١بوانب، كاستخدمت فيها أعمدة ٫بيف

عنق القبة قد اخَبقتو ست من النوافذ )حسب الشكل األصلي للقبة( كىذه النوافذ ٛبكًٌن التيار 

ا٥بوائي من الدكراف داخل القبة فضبلن عن جلب اإلضاءة إىل الفراغ. كىذا يدفع الباحث للقوؿ 

٤بسجد األقصى لغّب سبب الصبلة، يدعم ىذا ما أبف القبة كانت عبارة عن مظلة لبلجتماع ُب ا

بن عبد ا٤بلك استقبل كفود ا٤ببايعْب لو اب٣ببلفة ُب ا٤بسجد  أف ا٣بليفة سليمافذكرتو ا٤بصادر 

فمن احملتمل  (1)"٩با يلي الصخرةاألقصى سجد ا٤بكاف ٯبلس ُب قبة ُب صحن األقصى، حيث "

أف يكوف ا٤بقصود قبة السلسلة، كرٗبا كانت ٨بصصة جمللس كايل جند فلسطْب، أك كايل ا٤بدينة، أك 

ا٣بلفاء األمويْب أثناء زايراهتم للمسجد األقصى أك إقاماهتم ُب بيت ا٤بقدس. كرٗبا حينها يسهل 

ها، لتحمل قناديل علينا أيضان ٚبمْب سبب التسمية أف سلسلة كبّبة أك فريدة تدلت من قبت

 اإلضاءة، فكانت ٩بيزة ٥بذه ا٤بظلة )القبة( فنسبت ٥با القبة. 

 

 قبة الصخرة. .3

من أىم معامل مدينة بيت ا٤بقدس كا٤بسجد األقصى، ففضبلن عن ٝباؿ ىيأهتا  تعد قبة الصخرة

على حالو األكؿ، كىي بناء ٜباين األضبلع  كتناسب أبعادىا، كفرادة كظيفتها، فإهنا أقدـ أثر أموم ابؽو 

 تتوسط ساحة ا٤بسجد األقصى كترتفع عنها (platformيقـو على مصطبة صناعية )يعلوه قبة كبّبة، 

أمتار(، حيث يوصل إىل بناء القبة من خبلؿ أدراج كاسعة تربط بْب ساحة ا٤بسجد كا٤بصطبة  4حوايل )

 (. 12. 3 )انظر الشكل

                                                 

، اتريخ ؛ الذىيب202، ص9، جالبداية والنهاية؛ ابن كثّب، 345ص ، مثري الغراـ؛ الشهاب ا٤بقدسي313، صفضائلابن ا٤برجى،  (1)
 . 209، ص6، جاإلسالـ
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: منظور قبة الصخرة بعْب الطائر من ا١بهة ا١بنوبية كيظهر فيها ا٤بطصبة كاألدراج الٍب تربط بْب ساحة 13. 3شكل 

 ا٤بسجد كا٤بصطبة.

with-shrine-ancient-an-rock-the-of-dome-oo.com/blog/thehttp://www.guidd-ا٤بصدر: 

myths-many/ 





 

كٰبيط ىذا البناء ابلصخرة الٍب استمد ا٠بو منها، كالٍب تعد من ا٤بعامل اإلسبلمية ا٤بقدسة ُب الَباث 

تتحوؿ القبلة إىل الكعبة الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص كمعو الصحابة ستة عشر شهران، قبل أف اإلسبلمي، فبا٘باىها صلى 

مَبان( من الشماؿ إىل 18الشكل، أبعادىا ابلتقريب: ) ىي صخرة طبيعية غّب منتظمة . ماداين،(1)ُب مكة

الذم يقـو  (Moriah Mountا٢بـر ) جبلمَبان( من الشرؽ إىل الغرب، تشكل قمة  13ا١بنوب، ك)

مستطيل غّب منتظم )أبعاده: حوايل كٙبت ىذه الصخرة كهف صغّب، على شكل  عليو ا٤بسجد األقصى،

أمتار(، ينزؿ لو عرب درجات من ا١بهة ا١بنوبية الشرقية، أما سقف الكهف فيقل ارتفاعو عن  5أمتار*  7

                                                 

 .57، ص5ج سن ،؛ الَبمذم، 136، ص5ج املسند، ابن حنبل، (1)
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سم(. كيبلغ ارتفاع الصخرة من أرضية قبة الصخرة؛  80-70ثبلثة أمتار، كفيو ثقب يَباكح قطره بْب )

 (  15. 3ك 14. 3ك  13. 3 ؿاشك. )انظر األ(1)مَبان( 1.5حوايل )

 

 : ٨بطط لسطح الصخرة ا٤بشرفة كيظهر عليو األبعاد كقطر البائكة الٍب ٙبيط بو. 14. 3شكل 

 .Creswell, Early, p.71ا٤بصدر: 



                                                 

(1) Creswell, Early, 65. 
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الصخرة، كيظهر ُب الزاكية العلوية الشمالية من الصورة، : صورة علوية للصخرة ا٤بشرفة الٍب أحاطت اها قبة 15. 3شكل 

 الدرج ا٤بؤدم للكهف، كالفتحة الٍب ُب سقف الكهف.
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 : مسقط كقطاع ُب الكهف الذم ٙبت الصخرة ا٤بشرفة 16. 3شكل 

 .Creswell, Early,plateا٤بصدر: إعادة رسم الباحث نقبلن عن 



 

خبلفان بْب ا٤بصادر حوؿ ىوية ا٣بليفة الذم بُب ا١بامع القبلي، فإف ىناؾ شبو إٝباع كرغم أف 

، كأما ا٤بصادر الٍب نسبتها للوليد بن عبد ا٤بلك، (1)على أف عبد ا٤بلك بن مركاف ىو من بُب قبة الصخرة

ليد ُب مواضع كاضحة، فا٣بطأ فيها ظاىر، إذ ٚبلط بْب عبد ا٤بلك كالو  (2))أبو الفداء، كمتابعو ابن الوردم(

                                                 

؛ كانظر: 71، صفضائل بيت املقدسابن ا٤برجى، ؛ 168، صأ س  التقاسيما٤بقدسي، ؛ 137ص التاريخ،عبد ا٤بلك بن حبيب، (1)
البداية ابن كثّب، ؛.Elad, Why did, p.53انظره ُب: مرآة الزماف،سبط ابن ا١بوزم، ؛ 175، صمثري الغراـالشهاب ا٤بقدسي: 

 .269، ص1ج األن  اجلليل،؛ ٦بّب الدين ا٢بنبلي، 183ج، ص الن ـو الزاىرة،، بن تغرم بردم؛ ا308، ص8، جوالنهاية
 .33، ص1ج اتريخ،، الوردم؛ ابن 38، ص1، جالبإراملختصر يف أخبار أبو الفداء،  (2)
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كليس أدؿ على ذلك من النقش ا٤بثبت على الوجو ا٣بارجي لقناطر التثمينة الوسطى ُب الناحية ا١بنوبية 

الشرقية، كىو عبارة عن كتابة مزخرفة ابلفسيفساء كاب٣بط الكوُب ا٤بذىب، على أرضية زرقاء تظهر اتريخ 

ـ(، لكن 705-685ىػ/86-65بد ا٤بلك )ـ(، أم ُب فَبة خبلفة ع691ىػ/72إنشاء القبة عاـ )

-198)، إذ ًب استبداؿ اسم عبد ا٤بلك بن مركاف ابسم ا٣بليفة العباسي ا٤بأموف زيكًٌرتالكتابة ا٢بالية قد 

إثر زلزاؿ أصاب ا٤بدينة  ةـ( الذم كانت لو جهود موثقة ُب صيانة قبة الصخر 833-813ىػ/218

لمرء ُب عصران أف يبلحظ الن  التايل اب٣بط الكوُب غّب ، كٲبكن ل(1)كأتثرت بو مرافق ا٤بسجد األقصى

ا٤بنقوط: "بُب ىذه القبة عبد هللا عبد هللا اإلماـ ا٤بأموف أمّب ا٤بؤمنْب ُب سنة اثنتْب كسبعْب تقبل هللا منو" 

 (. 18. 3)انظر الشكل

ىػ( 72ف )كاكتشاؼ تزكير ىذه اللوحة ليس ابألمر الصعب؛ ففضبلن عن عدـ مناسبة التأريخ ا٤بدك 

من  عتامةأشد (، كاف استخداـ الصانع فسيفساء ق218-198)السم ا٣بليفة الذم كضع ا٠بو ا٤بأموف: 

كذلك فإف خلفية الن  كانت أقل زرقة من األجزاء ،  (2)لوف الفسيفساء األصلية دليل إضاُب على تغيّبىا

هللا ال تفسّب لو سول حشو  تكراران لكلمة عبد ، كٗبراجعة ن  النقش، كجد الباحث(3)األخرل األصلية

لتصبح  إلضافة كلمة هللا ا٤بزكًٌر الفراغ بعد أف بقي ا١بزء األكؿ من اسم عبد ا٤بلك "عبد" فاضطر الفناف

"عبد هللا"، كما أف صورة النقش تظهر ضيقان شديدان بْب ا٢بركؼ كالكلمات ا٤بضافة على خبلؼ كامل 

 (18. 3ك 17. 3ك 16. 3شكاؿ كامل التثمينة الوسطى. )انظر األ  شريط النقش الذم امتد على

                                                 

وف ( أثبتت الصفائح النحاسية الٍب كضعت بعتبة الباب العلوية، على األبػواب األربعػة ا٣بارجيػة لقبػة الصػخرة، أف ترميمػان جػرل ُب عهػد ا٤بػأم1)
لتعمّب جػرل علػى يػد عاملػو صػاّب بػن ٰبػٓب ُب شػهر ربيػع آخػر مػن ـ(، كبرعاية أيب إسحق ا٤بعتصم أخ ا٤بأموف، كتثبت أف ا830ىػ/216عاـ )

نفػػس العػػاـ، كٚبليػػدان لئلصػػبلحات الػػٍب قػػاـ اهػػا ا٤بػػأموف ُب قبػػة الصػػخرة، ضػػرب فلسػػان كتػػب علػػى مػػداره "ضػػرب ىػػذا الفلػػس ابلقػػدس سػػنة سػػبع 
 .262ص اتريخ فلسطني يف العصر العباسي،كعشرة كمائتْب". انظر: أبو مشالة، 

(2 )Creswell, opt. p.71,72. 

(3 )Conder, C.R., Tent Work in Palestine: A Record of Discovery and Adventure, Lo 
ndon, 1880. p.165. 
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كمن اللطيف ُب ىذا األمر، أف الباحث كجد من ا٤بصادر التارٱبية اإلسبلمية من سبق ا٤بستشرقْب 

، ابلتنبيو ٥بذه ا٤بسألة، مثل سبط ابن ا١بوزم الذم ذكر: "كقد قشط بعض ا١بهاؿ اسم ُب اآلاثركالباحثْب 

ب مكانو ا٤بأموف، كأين أايـ عبد ا٤بلك من أايـ ا٤بأموف بينهما ٫بو من ٟبسْب كمائة سنة"، عبد ا٤بلك ككت

ٌقق كمل تنشر، بدا أف ا٤بستشرقْب (1)كذلك ُب ٨بطوط كتابو مرآة الزماف ، لكن كوف تلك ا٤بصادر مل ٙبي

 الدارسْب لآلاثر اإلسبلمية ككأهنم أكؿ الذين تنبهوا ٥بذه ا٤بسألة. 

 

 

 : ٨بطط قبة الصخرة كموضح عليو موضع النقش ٧بل الدراسة )ا٤بصدر: الباحث(17. 3شكل 

                                                 

 .Elad, Why did, p.53كذلك بناء على القطعة الٍب حققها إلعاد، كنشرىا ُب ٕبثو:(1)
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 : صورة  ضوئية عن النقش الفسيفسائي18. 3شكل 

 .Grabar, O., The shape of the holy, early Islamic Jerusalem, p.59ا٤بصدر: 

 

 موضع التزكير.كيظهر فيها اتريخ إنشاء القبة، كما بْب القوسْب  اللوحة ا٤بزكرة اب٣بط الكوُب: نسخة عن 19. 3شكل 

 Warren, The survey, p.38ا٤بصدر: 

 

كيفهم من الركاايت أف عبد ا٤بلك كاف مستشعران عظمة ما سيقـو بو من عمل، كما سيكلف 

مشاركة أقاليم ا٣ببلفة ُب ىذا القرار، كطلب رأيهم، كإف كاف من ا٤بفهـو أف مثل خزينة الدكلة، ٩با دعاه إىل 

ىذا الطلب كاف سيجاب ابلتأييد على كل األحواؿ، فإف عبد ا٤بلك مضى ُب خطوتو تلك لييشعر ٝبيع 

قدـ من دمشق إىل بيت ا٤بقدس، كبث الكتب ُب األقاليم أبٮبية ما ىو مقدـ عليو، كبناءن على ذلك، "

 قبة على صخرة بيت ا٤بقدس، تكن يع عملو كلو إىل ٝبيع األمصار: أف عبد ا٤بلك قد أراد أف يبِبٝب
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٤بسلمْب من ا٢بر كالربد. فكره أف يعمل ذلك دكف رأم رعيتو، كليكتب الرعية إليو برأيهم كما ىم عليو، ا

ا، نسأؿ هللا تعاىل  أف يتم لو ما نول من بناء بيتو فوردت الكتب عليو: نرل أمّب ا٤بؤمنْب رأيو موفقنا رشيدن

 . (1)"كصخرتو كمسجده، كٯبرم ذلك على يديو، كٯبعلو مكرمة لو، ك٤بن مضى من نسلو

ا  ن بدء العمل ُب قبة الصخرة، يفصح عمفهـو أف قدـك عبد ا٤بلك إىل بيت ا٤بقدس ليدشمن ا٤بك 

ذلك ا٤بشركع، فإف ا٤بصادر حرصت  كألٮبيةدكلة األموية كللخليفة األموم نفسو. كاف ٲبثلو ىذا ا٤بشركع لل

 من أعبلـ كأشراؼ ببلد الشاـ ُب ذاؾ العصر، كىم: الذين كانواتنفيذه،   علىْبعلى ذكر ا٤بشرف

ـ(، من قبيلة كندة، كيكُب أبو ا٤بقداـ، كىو من 730ىػ/112الفقيو رجاء بن حيوة: )ت: -

ركل عن ، "(2)سطْبمدينة بيساف )كانت ُب حينو من جند األردف( ٍب انتقل إىل جند فل

"، كدلت نفسهمأسيد أىل الشاـ ُب "، "كامل السؤدد  نبيبلن  ككاف شريفان  ،معاكية كطبقتو

القص  الٍب تسوقها كتب الَباجم عنو أنو كاف يتمتع ٗبكانة خاصة عند ا٣بليفة عبد ا٤بلك 

كال سيما ، رفان على البناء من دالئل تلك ا٤بكانةش. كالبد أف اختياره ليكوف م(3)بن مركاف

 اضطبلعو ابإلشراؼ ا٤بايل على ا٤ببُب.

، كمل أقف على ترٝبة (4)يزيد بن سبلـ: موىل عبد ا٤بلك بن مركاف، من أىل بيت ا٤بقدس   -

لو، كيرجح لدل الباحث أنو من كبار ا٤بهندسْب ا٤بختصْب ُب البناء الذين مل ٙبفل كتب 

الَباجم بذكرىم، إذ غلب على تلك الكتب االىتماـ أبىل ا٢بكم كاإلدارة فضبلن عن العلماء 

                                                 

 . 171صمثري الغراـ، ؛ الشهاب ا٤بقدسي، 71، صفضائلابن ا٤برجى،  (1)
، 2، طا٥بيئة ا٤بصرية العامة للكتاب، )القاىرة، ٙبقيق: ثركت عكاشة، كتاب املعارؼ، أبو دمحم عبد هللا بن مسلم بن قتيبة الدينورم (2)

 .473ـ(، ص1992
عبد القادر األرنؤكط،  ، ٙبقيق:ش رات ال ىيل يف أخبار م  ذىيلالشهّب اببن العماد،  عبد ا٢بي بن أٞبد بن دمحم العكرم ا٢بنبلي (3)

 . 363-360، ص7، جاتريخ اإلسالـ؛ الذىيب، 145، ص1ىػ(، ج1406،  بن كثّبادار ، )دمشق، ٧بمود األرانؤكط
 . 273، 1ج األن  اجلليل،٦بّب الدين ،  (4)
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و ٤بشاركة الفقيو كاحملدثْب، ككونو خبّب بناء كمن موايل ا٣بليفة، فإف ذلك يؤىلو ليكوف ٧بل ثقت

 على بناء القبة.  اإلشراؼرجاء بن حيوة 

 : مل يسمهما ا٤بصدر، كيبدك أهنما خرباء ُب البناء كوالدٮبا يزيد.  (1)كلدا يزيد بن سبلـ -

الفقيو رجاء بن حيوة،  مرموقة على ا٤بستويْب القبلي كالديِب مثل شخصيةاختيار ا٣بليفة لك٪بد ُب 

، حرص ا٣بليفة ُب اجملاؿمل تذكر مشاركتو ُب أعماؿ بناء أك خربة  أف ا٤بصادرلئلشراؼ على البناء، كرغم 

على امتبلؾ الشرعية الدينية ُب إقدامو على ىذه ا٣بطوة ا١بديدة ٗبا مثلتو من نقلة ُب مفهـو العمارة الدينية 

 إىل الرمزية كالقدسية )مبُب تذكارم(.  ،صبلة(جتماع كالالوظيفية )مكاف لبل

أما ابقي العماؿ كا٢برفيْب، فسكتت عنهم ا٤بصادر ا٤بطبوعة، غّب أنو كقبل أعواـ قليلة، كٙبديدان 

ـ(، حققت ٨بطوطة "مفتاح ا٤بقاصد كمصباح ا٤براصد ُب زايرة بيت ا٤بقدس" البن شيت 2008عاـ )

درجة ا٤باجستّب من جامعة النجاح، كفيها  حاًب عبد اللطيف داكدـ(، كانؿ اها 1228ىػ/625القرشي )ت: 

تفردت ا٤بخطوطة بذكر طبيعة ا٤بشاركْب ُب البناء، حيث أكضحت ا٤بخطوطة أف ا٣بليفة عبد ا٤بلك قد 

 .(2)"ٝبع عندىا الصناع من ٝبيع األقطار كلها"

اؿ يفرغوا عليها ا٤بكمن شدة حرص عبد ا٤بلك على أف تكوف القبة استثنائية، أمر ا٤بشرفْب أف "

، أم أف ا٤بيزانية ا٤برصودة كانت مفتوحة كال (4)، "كأف يضاعفوا األعطيات"(3)"إفراغنا دكف أف ينفقوه إنفاقنا

مَبان مربعان( استهلك خراج مصر  2421كلنا أف نتخيل حجم اإلنفاؽ على مبُب مساحتو )يهم التكلفة، 

 (.692-686ىػ/72-66)لسبع سنوات، 

                                                 

 . املصدر ناسو (1)
، ٙبقيق: حاًب عبد اللطيف داكد "داكد املقدسماتاح املقاصد ومصباح املراصد يف زايرة بيت عبد الرحيم بن علي بن شيث القرشي،  (2)

 .250ـ(، ص2008ا٢بمد"، )انبلس، جامعة النجاح الوطنية، قسم التاريخ، رسالة ماجستّب غّب منشورة، 
 . 171ص مثري الغراـ؛ الشهاب ا٤بقدسي، 71، صفضائل ابن ا٤برجى، (3)
 .250، صماتاح املقاصدابن شيث القرشي،  (4)
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ف ا٢بمّبم ُب كتابو "الركض ا٤بعطار" معلومات عن طبيعة البناء كا٤بواد كقدـ ا١بغراُب كعامل البلدا 

، فقد (1)(Capitalsا٤بستخدمة، مثل السقف الذم ًب تلبيسو بصفائح الرصاص، أما تيجاف األعمدة )

من الذىب، أما القبة فكانت مكسوة بصفائح النحاس ا٤بطلية ابلذىب،  استخدـ ُب تزيينها كميات كبّبة

أعلى القبة ٜبانية آالؼ صفيحة من ٫باس مطلية ابلذىب، ُب كل صفيحة سبعة مثاقيل  كجعل على"

، كتضيف ركاية ابن ا٤برجى حادثة طريفة تعزز من مكانة الصخرة كقبتها، كأثرىا على (2)"كنصف من ذىب

إىل ناء مشرفا الب٤با اكتمل بناء القبة على أًب كجو، أرسل التفكّب كالسلوؾ اإلسبلمي آنذاؾ، ذلك أنو 

قد أًب هللا ما أمر بو أمّب ا٤بؤمنْب من بناء صخرتو كا٤بسجد األقصى، كمل يبق ٤بتكلم فيو  " :عبد ا٤بلكا٣بليفة 

كبلـ، كقد تبقى ٩با أمر بو أمّب ا٤بؤمنْب من النفقة بعد أف فرغ من البناء كأحكم مائة ألف دينار، فيصرفها 

يهما: قد أمر اها أمّب ا٤بؤمنْب جائزة لكما؛ ٤با كليتما من أمّب ا٤بؤمنْب ُب أحب األشياء إليو. فكتب إل

عمارة ذلك البيت الشريف ا٤ببارؾ. فكتبا إليو: ٫بن أكىل أف نزيد من حلي نسائنا، فضبلن عن أموالنا، 

كتضيف الركاية أنو  ،"ففعبل ذلك ،فاصرفها ُب أحب األشياء إليك. فكتب إليهما: تسبك كتفرغ ُب القبة

الداننّب إىل صفائح ذىبية تغطي القبة، مل يكن أحد يستطيع أف ينظر إىل القبة من تلك  كبعد أف حولت

  .(3)شدة ٤بعاهنا

 

 سبيل إنإاء القبة. -

سببان غريبان إلقداـ عبد ا٤بلك بن مركاف على بناء قبة  ـ(897ىػ/284)ت: يقدـ ا٤بؤرخ اليعقويب 

نظران لسيطرة عبد هللا بن الزبّب على ا٢بجاز،  لتكوف مكاانن للحج بدؿ البيت ا٢براـ ٗبكةالصخرة، كىو 
                                                 

 (.5ذج تيجاف األعمدة ا٤بوجودة ُب قبة الصخرة، انظر: ملحق رقم )لبلطبلع على ٭با (1)

(، ـ1980 ،2، طمؤسسة انصر للثقافة)بّبكت، ، ٙبقيق: إحساف عباس، الروض املعطار يف خرب األقطار، دمحم بن عبد ا٤بنعم ا٢ًبمّبم (2)
 .69ص
 .273، 1، جاألن  اجلليل٦بّب الدين، ؛ 72، صفضائل ابن ا٤برجى، (3)
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عبد ا٤بلك أىل الشاـ من ا٢بج، كذلك أف ابن الزبّب كاف : "منع  -حسب اليعقويب–كتفصيل ذلك 

أيخذىم، إذا حجوا، ابلبيعة، فلما رأل عبد ا٤بلك ذلك منعهم من ا٣بركج إىل مكة، فضج الناس، كقالوا: 

و فرض من هللا علينا! فقاؿ ٥بم: ىذا ابن شهاب الزىرم ٰبدثكم أف ٛبنعنا من حج بيت هللا ا٢براـ، كى

اؿ إال إىل ثبلثة مساجد: ا٤بسجد ا٢براـ، كمسجدم، كمسجد بيت ا٤بقدس ح قاؿ: ال تشد الر رسوؿ هللا

ا رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كضع قدمو عليها، ٤بكىو يقـو لكم مقاـ ا٤بسجد ا٢براـ، كىذه الصخرة الٍب يركل أف 

ستور الديباج، كأقاـ ٥با  صعد إىل السماء، تقـو لكم مقاـ الكعبة، فبُب على الصخرة قبة، كعلق عليها

كقد  .(1)"سدنة، كأخذ الناس أبف يطوفوا حو٥با كما يطوفوف حوؿ الكعبة، كأقاـ بذلك أايـ بِب أمية

ط ابن ا١بوزم كجدت تلك الركاية صدلن ُب مصادر متأخرة عن عصر اليعقويب؛ مثل ما ذكره سب

  (3)ٍب نقلو عنو ابن كثّب ُب البداية كالنهاية. ،(2)ُب كتابو مرآة الزماف ـ(1256ىػ/654)ت:

تفسّبان آخر لسبب بناء قبة  (ـ990ىػ/ ٫380بو : )تكُب ا٤بقابل، يقدـ ا٤بؤرخ ا٤بقدسي 

الصخرة كعلى ىيأهتا الفريدة كا١بديدة ُب العمارة اإلسبلمية، ففي حواره مع عمو، يسأؿ ا٤بقدسي عن 

سبب بناء الوليد بن عبد ا٤بلك مسجد دمشق )ا٤بسجد األموم( اهذه التكلفة الكبّبة، كلو أنو أنفق ذلك 

لكاف أفضل للمسلمْب، فجاء الرد من عمو: "إف الوليد  ُب عمارة الطرؽ كصهاريج ا٤بياه كترميم ا٢بصوف

فًب أحسنة قد  كذلك أنو رأل الشاـ بلد النصارل كرأل ٥بم فيها بيعان  ،ق ككشف لو عن أمر جليلفًٌ كي 

كجعلو أحد  ،أشغلهم بو عنهن فاٚبذ للمسلمْب مسجدان  ،كانتشر ذكرىا كالقمامة كبيعة لد كالرىا ،زخارفها

                                                 

 . 214، ص1، جاتريخاليعقويب، ( 1)

(2)  Elad, Why did, p.53.  
 .308، ص8، جالبداية والنهايةابن كثّب،  (3)
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خشي أف تعظم ُب قلوب ، كىيئتها ترل أف عبد ا٤بلك ٤با رأل عظم قبة القمامةال أ ،عجائب الدنيا

 .(1)"ا٤بسلمْب فنصب على الصخرة قبة على ما ترل

كُب سياؽ التقييم كالَبجيح، يبدك السبب الذم أكرده اليعقويب غّب منطقي، ٩با يزيد من كجاىة ما 

 يل: التعليل الذم ذكره ا٤بقدسي، عن عمو، كتفصيل ذلك كالتا

، كىو من كيتَّاب الدكلة  .1 يعد اليعقويب من ا٤بؤرخْب ا٤بتشيعْب ا٤بتحاملْب على بِب أمية ابلعمـو

العباسية، كتكثر ُب كتابتو الركاايت الغريبة الٍب تظهر تشيعو، كٙباملو على الدكلة األموية 

وف تلك . فبل عجب أف تك(2)كخلفائها، بل ال يعَبؼ ٖببلفة أيب بكر كعمر رضي هللا عنهما

 الركاية لغرابتها ٩با ٙبامل اها على األمويْب. 

استغرؽ بناء قبة الصخرة سبعة أعواـ، فبل يعقل أف ٯبعل عبد ا٤بلك بن مركاف ا٤بسلمْب  .2

 ينتظركف سبعة أعواـ ببل حج ريثما ينتهي من إٛباـ إعمارىا. 

م كحسم الصراع مع اترٱبيان، مل يكن موقف عبد ا٤بلك بن مركاف اب٢برج على ا٤بستول العسكر  .3

عبد هلل بن الزبّب حينما شرع ُب بناء قبة الصخرة، الٍب جاء إنشاؤىا ُب سياؽ من االنتصارات 

، فلو كاف األمر  (3)ا٤بتتالية الٍب خسر فيها عبد هللا بن الزبّب مراكز قوتو، كقدرتو على النفوذ

الزبّب، كقد رصد لذلك خراج كما ادعى اليعقويب، لوفَّر عبد ا٤بلك تلك األمواؿ ٢بربو مع ابن 

 .(4)كالية كبّبة ٕبجم مصر لسبعة أعواـ متتالية

                                                 

 .159ص أ س  التقاسيم،ا٤بقدسي،  (1)
ايد ، )اإلمارات، مركز ز ، نإأة  لم التاريخ    العربللمزيد حوؿ اليعقويب كمنهجو ُب كتابو التاريخ األموم، ينظر: عبد العزيز الدكرم (2)

، 2، )بّبكت، دار ا٤بعرفة، طالدولة األموية  وامل اإلزدىار وتدا يات اإلهنيار؛ على الصبليب، 144ـ(، ص2000للَباث كالتاريخ، 
 .699-698، ص1ـ(، ج2008

م  فتنة الدولة األموية واأل داث الٍب سبقتها ومهدت هلا للمزيد حوؿ ا٢برب بْب عبد ا٤بلك كابن الزبّب، ينظر: يوسف العش،  (3)
 .209-200ـ(، ص1985، 2)دمشق، دار الفكر، ط  ثماف،
 . 272، ص1، ج، األن  اجلليل٦بّب الدين (4)
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لو قاـ عبد ا٤بلك بن مركاف ٗبثل ىذه ا٣بطوة النقلب عليو ا٤بسلموف ُب الشاـ كغّبىا، فبل  .4

ـ خليفة مهما عبل شأنو بْب رعيتو، ابلعبث ُب ركن من أركاف اإلسبلـ الواضحة،  و يعقل أف يق

كا٢بج إىل بيت هللا ا٢براـ كاستبدالو ٗبوضع آخر، كمن ا٤بعركؼ عن عبد ا٤بلك رجاحة عقلة 

 كحصافة رأيو كما يظهر ُب سّبتو.  

، كاف "لواء بِب ـ(687ىػ/68دلت ركاية يسوقها الطربم ُب اترٱبو أنو ُب موسم ا٢بج لعاـ ) .5

، كاهذا ينتفي (1)أمية" )أم: الشامي( أحد أربعة ألوية قد كقفت بعرفات ٔبانب لواء ابن الزبّب

منع عبد ا٤بلك بن مركاف للناس من ا٢بج كحبسهم حٌب ال ٰبجوا، كيؤدكف تلك الفريضة ُب 

 ا٤بسجد األقصى عوضان عن ا٢بـر ا٤بكي. 

أمتار تقريبان( ال توحي أبف  4فعة عن ساحة ا٤بسجد )معماراين، تصميم القبة كمنصتها ا٤برت .6

تصميمها كاف لطواؼ الناس حو٥با، كمن ا٤بعركؼ أف التيار البشرم ا٤بتدفق ُب الطواؼ ٰبتاج 

 إنسيابية كتتابع ُب ا٢بركة. 

أما ما ذكره ا٤بقدسي فيبدك منطقيان مع ما عرؼ عن كنائس الشاـ ككنيسة القيامة ُب بيت ا٤بقدس 

ُب البناء كٝباؿ ُب ا٤بظهر كأانقة ُب الزينة، كقد حافظ ا٤بسلموف بعد الفتح عليها كمل تطلها أيديهم من قوة 

أبذل، فلـز األمر أف يقـو رأس ا٣ببلفة كرأس الدكلة ُب ٙبصْب اجملتمع ا٤بسلم من االفتتاف ٗبا ٰبيط اهم من  

تبلؼ طبيعة العصر األموم عن كنائس بديعة الصنعة، كُب ىذا السياؽ ٯبب أال يغفل الباحث عن اخ

العصر الراشدم، ففي حْب غلب طابع البساطة كالتقشف العصر الراشدم، )مثل مسجد عمر(، كانت 

مظاىر التوسع كالقوة كالغُب قد حلت على الدكلة األموية الٍب أصبحت منافسان قواين لئلمرباطورايت 

  صراع كمنافسات معها.ا٤بعاصرة، كال سيما اإلمرباطورية البيزنطية الٍب كانت ُب

                                                 

 .508، ص3، ج، اتريخالطربم (1)
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ك٩با يعزز التوجو لدل الباحث بقبوؿ ما ذكره ا٤بقدسي، دراسة نصوص النقوش الكتابية األموية 

الٍب كضعت على الوجو الداخلي للتثمينة الوسطى، الٍب كانت آايت قرآنية ٚباطب أىل الكتاب 

َا اَي َأْىَل اْلِكَتاِب اَل تَػْغلُ )، منها قولو تعاىل: (1)كا٤بسيحيْب ۚ  ِإمنَّ وا يف ِديِنُكْم َواَل تَػُقوُلوا َ َلى اّللَِّ ِإالَّ اْيَقَّ

ْنُوۖ  َفآِمُنوا اِبّللَِّ   َوُرُسِلِو ۖ َواَل تَػُقوُلوا اْلَمِسيُح ِ يَسى اْبُ  َمْرًَنَ َرُسوُؿ اّللَِّ وََكِلَمُتُو َأْلَقاَىا ِإىَلٰ َمْرًَنَ َوُروٌح مِّ

َا اّللَُّ ِإلٌَٰو َواِ ٌد ۖ ُسْبَحانَُو َأف َيُكوَف َلُو َوَلٌد ۘ لَُّو َما يف السََّماَواِت َوَما يف َ اَل ٌَة ۚ انتَػُهوا َخيػْ  ًرا لَُّكْم ۚ ِإمنَّ

ة، فهو خارج ككأنو أراد من ذلك أف ٰبصن ا٤بسلم من االفتتاف اب٤بسيحي. (2)(اأْلَْرِض ۗ وََكَاٰى اِبّللَِّ وَِكياًل 

بتميزه، أبنو قادر تذكّبه  يتما٤بيداف ا٢بضارم(، فإذا ما دخل القبة )ا٤بنافسة ُب  علىالقبة يتذكر أنو قادر 

 . على )ا٤بنافسة ُب ا٤بيداين العقائدم(

كمن الناحية الوظيفية، فإف ا٤بصادر اإلسبلمية أفادت أبف قبة الصخرة قد بنيت حٌب "تقي 

كالعمراين ٤بوقع القبة كأبعادىا يكشف أف إنشاء القبة ، لكن التحليل ا٤بعمارم (3)ا٤بسلمْب من ا٢بر كالربد"

على ىذه ا٥بيأة، كانت لو أىداؼ أبعد من ذلك ُب ٙبديد شخصية ا٤بدينة بل اإلقليم ككل، فبدت 

( منها إىل شي آخر، كىو ما سيكوف ٧بل Monumentalالصخرة أقرب إىل النصب التذكارم )

 دراستنا ُب الفصل القادـ.

 

 صخرة يف العهد األموي. العناية بقبة ال -

أف شدة ٝباؿ  إالرغم أف تلك ا٤بنشأة قد صممت كنفذت ٗبا يكفل ٞبايتها من تقلبات الطقس، 

٥با جبلالف،  واصنع مأهن ،فيذكر ابن ا٤برجى ا٤بقدسي، ا تبدك كتحفة ٕباجة لعناية فائقةالقبة ك٤بعاهنا جعله

                                                 

 (6أثبت الباحث ٝبيع نصوص النقوش األموية ا٤بوجودة على قناطر قبة الصخرة، انظرىا ُب ملحق رقم ) (1)
 .171سورة النساء: آية  (2)
 . 272، ص1ج ، األن  اجلليل،الدين٦بّب  (3)
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الشتاء ألبستو؛ ليكنها من األمطار كالرايح ، كجبلؿ من أدـ من فوقو، فإذا كاف (1)"جبلؿ من لبد

أما الصخرة نفسها، . (3)كاستخدـ ُب إضاءهتا مائة كٟبس من السبلسل الٍب ٞبلت القناديل، (2)كالثلوج"

 ، كما، كخلف الدرابزين علقت ستور ديباج بْب األعمدة الٍب أحاطت ابلصخرة(4)فقد حفت بدرابزين

شياء النادرة كعلقها ُب السلسلة ا٤بتدلية من كسط القبة على حرص عبد ا٤بلك بن مركاف على جلب األ

ن ا٤بؤكد أنو من الصعوبة ٗبكاف االحتفاظ ، كم"كاتج كسرل ،كقران كبش إبراىيمالصخرة، كىي: "درة ٜبينة، 

حرص ا٣بلفاء على امتبلؾ مثل ىذه األشياء، كإف كانوا علـو بقرين كبش إبراىيم عليو السبلـ، لكنو من ا٤ب

مل تكتف الٍب  ،أركاف السلطة كعوامل القوةداللة على حيازة ا ٛبثلو من يعلموف عدـ صحة نسبها، ٤ب

، غّب أف تلك ا٤بعلقات انتقلت إىل الكعبة حْب سيطر العباسيوف لتصل إىل ا٤باضيامتدت اب٢باضر، بل 

  .(5)على بيت ا٤بقدس كدخلت ُب سلطتهم

خرة، ذكرىا ابن ا٤برجى تفصيبلن، ك٨بتصرىا أف قبة كأصبح لؤلمويْب طقوس ُب التعامل مع الص

الصخرة كانت ال تفتح للمصلْب كالزائرين إال يـو اإلثنْب كا٣بميس، ٕبيث ٘بهز ا٤بواد العطرية بكميات  

فيلطخوا الصخرة اها، ُب ٞباـ سليماف بن عبد ا٤بلك، كبّبة كبطرؽ خاصة، ٍب أيٌب ا٣بدـ بعد أف يتطهركا 

حٌب ٚبتفى القبة، ترفع الستائر،  ابلستائر، فلما يكثف دخاف البخورمغلقة ٧بفوفة  ٍب تبخر الصخرة كىي

فتفوح رائحة البخور حٌب تصل الناس الٍب ُب السوؽ، فيهرعوا للصبلة ُب القبة، استجابة إلعبلف ا٤بنادم 

 .  (6)بذلك

                                                 

 .812اللبد: نوع من البسط يصنع من الصوؼ أك الشعر. ا٤بعجم الوسيط، ص (1)
 . 274-273، ص1، ج، األن  اجلليل٦بّب الدين ؛ 73-72، ص، فضائلابن ا٤برجى (2)
 .74، ص، فضائلابن ا٤برجى (3)
 ـ كحاجز. متكأ، تستخدصف من األعمدة الصغّبة ا٤بتجاكرة يعلوىا  (4)
 .275، ص1، جاألن  اجلليل٦بّب الدين ، ؛ 174ص مثري الغراـ،الشهاب ا٤بقدسي،  (5)
 . كٛباـ ركاية ابن ا٤برجى: 274-273، ص1، ج، األن  اجلليل٦بّب الدين؛ 73-72ص فضائل،ابن ا٤برجى،  (6)
كالعنرب كا٤باكرد ا١بورم، كٱبمر من الليل، ٍب أيمر ا٣بدـ ككاف ُب كل يـو إثنْب أيمراف ابلزعفراف يدؽ كيطحن، ٍب يعمد من الليل اب٤بسك "

سليماف بن عبد ا٤بلك يغتسلوف كيتطهركف، ٍب أيتوف إىل ا٣بزانة الٍب فيها ا٣بلوؽ فتلقى أثوااهم، ٍب ٱبرجوف أبثواب جدد  ابلغداة فيدخلوف ٞباـ
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ا٤بقدس كتطورىا، ُب كبذلك نكوف قد درسنا أىم ا٤بعامل الدينية الٍب أنشأىا األمويوف ُب بيت 

 سياقها التارٱبي.

 

 .العمراف املدين يف مدينة بيت املقدساثنياً:  -

مل يقتصر عمراف بيت ا٤بقدس ُب العهػد األمػوم علػى ا٤بسػجد األقصػى كمرافقػو كإف بلػغ ذركتػو فيمػا 

ىذه النهضة ا٤بعمارية ُب ا٤بسػجد األقصػى، هنضػة رافق ٲبكن تسميتو ابلعمارة الدينية أك العمارة ا٤بقدسة، بل 

على صعيد ا٤برافق كإنشػاء األحيػاء كاجملػاكرات السػكنية أجزاء كاسعة من ا٤بدينة، ك  اأفادت منهعمرانية موازية 

 الٍب زادت فرصتها ُب التوسع ُب ا١بانب ا١بنويب من ا٤بدينة كما دلت على ذلك اآلاثر.

 ؛الػػٍب احتلتهػػا ا٤بدينػػة ُب الفكػػر كالسػػلوؾ األمػػوم الر٠بػػي كالشػػعيبكػػاف ىػػذا نتيجػػة طبيعيػػة للمكانػػة ك 

 -علػػى األقػػل-كاسػػتمرت علػػى ىػػذا ا٢بػػاؿ  ،اٚبػػذ األمويػػوف مػػن بيػػت ا٤بقػػدس عاصػػمة ١بنػػد فلسػػطْبحيػػث 

ـ(،  720-717ىػػ/ 101-99حٌب ًب االنتهاء من بناء جامع مدينػة الرملػة ُب عهػد عمػر بػن عبػد العزيػز )

األمػوم علػى يػػد سػليماف بػن عبػػد ا٤بلػك حػْب كػػاف كاليػان علػى جنػػد فلسػطْب، لتصػػبح  أينشػئت ُب العهػػدالػٍب 

، كدار الصػباغْب، اإلمػارة )اجملمػع اإلدارم( ، ككػاف أكؿ مػا بػُب فيهػا، قصػر(1)فلسطْب فيما بعد عاصمة ١بند

                                                                                                                                               

، كيشدكف اها أكساطهم، ٍب أيخذكف سفوؿ ا٣بلوؽ ٍب أيتوف من ا٣بزانة، مركم كقوىي كشيء يقاؿ لو: العصب، كٱبرجوف منها مناطق ٧ببلة
وف ا٢بجر حجر الصخرة، فيلطخوف ما قدركا أف تنالو أيديهم، ٍب يغمركه كلو، كما مل تنلو أيديهم غسلوا أقدامهم، ٍب يصعدكف على ا٢بجر يلطخ

ا٤بطرل اب٤بسك كالعنرب، فَبخى الستور حوؿ العمد كلها، ٍب  ما بقي، ٍب ترفع آنية البخور، كيؤتى ٗبجامر الذىب كالفضة كالند كالعود القمارم
ؽ، أيخذكف ُب البخور حو٥با، يدكركف حٌب ٰبوؿ البخور بينهم كبْب القبة، ٍب تشمر الستور، فيخرج البخور يفوح من كثرتو حٌب يبلغ رأس السو 

غّبه: أال إف الصخرة قد فتحت للناس، فمن أراد الصبلة فيشم الريح من ٍب، فيقطع البخور من عندىم، ٍب ينادم منادم ُب صف البزازين ك 
الوا: فليأت، فيقبل الناس مبادرين إىل الصبلة ُب الصخرة، فأكثر من يدرؾ أف يصلي ركعتْب، كأكثره أربعان، ٍب ٱبرج الناس فمن مشوا رائحتو ق

لسباين كا٤بناديل، كتغلق األبواب، كعلى كل ابب عشرة ىذا ٩بن دخل الصخرة، كتغسل آاثر أقدامهم اب٤باء، كٛبسح ابآلس األخضر، كتنشف اب
 من ا٢بجبة، ال تدخل إال يـو اإلثنْب كا٣بميس، كال يدخلها إال ا٣بادـ.

هللا حارث قاؿ: كنت أسرجها خبلفة عبد ا٤بلك ]كلها[ ابلباف ا٤بديِب كالزئبق الرصاص. فهذا ما كاف يفعل اها ُب خبلفة عبد ا٤بلك كلها رٞبة 
 ."عليو
 .116، صالبلداف ،( اليعقويب1)
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ا بيػػوهتم، الػػذم أٛبػو عمػر بػن عبػد العزيػػز، ك٠بػح سػليماف للنػاس أبف ينشػئو  ،ٍب شػرع ُب بنػاء مسػجدىا ا١بػامع

كلتكػػوف عامػػل جػػذب للسػػكن  ،كشػػق ٥بػػم قنػػاة ميػػاه تػػدعى بػػردة، كمػػا حفػػر آابر ميػػاه، لطبيعػػة ا٤بنطقػػة ا١بافػػة

 (1)كاالستقرار اها

كتعددت اإلشارات الٍب تفيد ٔبعل بيت ا٤بقدس عاصمة للدكلة األموية )ا٣ببلفة( ُب بعض 

ليفة سليماف بن عبد ا٤بلك اٚباذىا مقران لو بعد األحياف،  مثل أكائل عهد معاكية اب٣ببلفة، كيـو أف قرر ا٣ب

مبايعتو اب٣ببلفة، كشركعو ُب إجراءات نقل ا٣ببلفة إليها، كال شك أف ىذا داللة على أف ا٤بدينة كانت 

مهيأة معماراين كعمرانيان، ٤بثل ىذه الوظيفة ا١بديدة لتكوف حاضرة ا٣ببلفة اإلسبلمية ُب العهد األموم على 

 شرقان كغرابن، كما اتضح ُب مباحث سابقة.  امتداد بقعتها

أمػػا علػػى الصػػعيد الشػػعيب، فقػػد مثلتػػو ظػػاىرة الوافػػدين الػػراغبْب ُب ٦بػػاكرة ا٤بسػػجد األقصػػى 

كيبدك أف رغبتهم العػيش ُب بيػت ا٤بقػدس، بػدافع أف يكونػوا األقػرب إىل طمعان ُب مضاعفة األجر،  

، كتعػػػػددت (2)أرضػػػػان للمحشػػػػر كا٤بنشػػػػر ا٣بػػػػبلص مػػػػن الػػػػدنيا كفتنهػػػػا، ففػػػػي ا٢بػػػػديث أهنػػػػا سػػػػتكوف

كانتشػػػرت األحاديػػػث الػػػٍب ترغػػػب ُب اإلقامػػػة ُب بيػػػت ا٤بقػػػدس كقػػػرب ا٤بسػػػجد األقصػػػى لدرجػػػة أف 

بعضػػها جعلػػت مػػن يػػدفن ُب بيػػت ا٤بقػػدس فكأ٭بػػا دفػػن ُب السػػماء، كغّبىػػا الكثػػّب الػػذم يعلػػي مػػن 

. كقػػد أحصػػى (3)دخػػوؿ ا١بنػػةكيضػػمن للمقػػيم فيهػػا الػػرزؽ كالشػػهادة فضػػبلن عػػن فيهػػا شػػأف اإلقامػػة 

، ضػمنها أحد الباحثْب كمان كبّبان من الكتػب الػٍب أيلفػت ُب فضػائل بيػت ا٤بقػدس كا٤بسػجد األقصػى

                                                 

 .149، صفتوح البلداف ،؛ الببلذرم116، ص البلداف ،( اليعقويب1)
 .     597، ص45، جاملسند ،ل( ابن حنب2)
؛ الشػػػهاب 96-39، صفضػػػائل بيػػػت املقػػػدسللمزيػػػد، ينظػػػر: الضػػػياء ا٤بقدسػػػي:  .65، ص: اتريػػػخ بيػػػت املقػػػدس( انظػػػر: ابػػػن ا١بػػػوزم3)

 . 240-226، ص1، جاألن  اجلليل؛ ٦بّب الدين ا٢بنبلي: 105-65إىل زايرة القدس كالشاـ، ص مثري الغراـا٤بقدسي: 
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علػػى ذلػػك عػػدد كبػػّب مػػن الػػركاايت حػػوؿ األعػػبلـ الػػذين كفػػدكا ا٤بدينػػة  ؿَّ كمػػا د .(1)معجمػػان بػػذلك

 كعمركىا كاستقركا اها ٥بذا الغرض.

 

 ٨بطط بيت ا٤بقدس كأىم معا٤بها ُب صدر اإلسبلـ: 20. 3شكل 

 402ا٤بصدر: أرمسَبكنج، القدس، 

 

 

                                                 

 .مع م ما ألف يف فضل واتريخ املس د األقصى( شهاب هللا اهادر: 1)
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 األسوار. -

تبْب ُب الفصل السابق أف ا٤بدينة استسلمت للفاٙبْب ا٤بسلمْب، ك"فتحت صلحان"، كأف السور 

ا٢باج دكنتها رحلة الٍب أف نثبت ا٤بعلومات العمرانية  ،كمن ا٤بهم ىنابقي على حالو من العهد البيزنطي، 

مثل أنو أحصى أربعة كٜبانْب برجان على سور ا٤بدينة، ككذلك ست كا٤بتعلقة ابلسور، أركولف، الفرنسي 

اخَبقت ىذا السور، كأكثرىا استخدامان كانت البواابت الٍب تقع على غريب ا٤بدينة كشرقها  (1)بواابت

 ،، كتبقى ركاية تسوقها ا٤بصادر األدبيةُب ىذا السور طيلة العهد األموم كر ا٤بصادر تغيّبان . كمل تذ (2)كمشا٥با

أهنا من ابب الطرفة ال التاريخ، إذ مل تؤيدىا أك تسندىا شواىد أخرل، مفادىا أف عبد ا٤بلك  ظاىر عليهاك 

يوسف الثقفي، فجاءت  بن مركاف بُب ابابن ببيت ا٤بقدس اب٠بو، ككذلك فعل الوايل األموم ا٢بجاج بن

صاعقة حرقت ابب عبد ا٤بلك بينما سلم منها الباب الذم أنشأه ا٢بجاج، فاغتم عبد ا٤بلك لذلك فأرسل 

، فتقبل من أحدٮبا كمل يتقبل من اآلخر"، فلما  ككما مثلي كمثلإليو ا٢بجاج: " إال كابِب آدـ إذ قراب قرابانن

  .(3)سرم عنو على كتابوكقف عبد ا٤بلك 
مدينة بيت عمرانيان، ٲبكن القوؿ أف إعادة أتىيل منطقة ا٤بسجد األقصى )الٍب كانت خارج 

ا٤بسجد حائط ، جعلها جزءان من ا٤بدينة ا٤بسورة، كعليو يكوف (4)حسب خريطة مأداب( قبل الفتحا٤بقدس 

                                                 

مواقعها، كىي: "ابب ( ٜبانية أبواب للمدينة ُب عهده، لكنو مل يبْب ـ990ىػ/٫380بو : )تبعد أركولف بثبلثة قركف، كثَّق ا٤بقدسي  (1)
، ، أ س  التقاسيمصهيوف، ابب التيو، ابب الببلط، ابب جب أرميا، ابب سلواف، ابب أرٰبا، ابب العمود، ابب ٧براب داكد". ا٤بقدسي

 .167ص
(2) Arcoulf, p.1  
دمحم ٧بي الدين عبد  ، ٙبقيق:إا راملثل السائر يف أدب الكاتيل وال)ابن األثّب الكاتب(، ضياء الدين بن األثّب نصر هللا بن دمحم،  (3)

، أبو العباس مشس الدين أٞبد بن دمحم بن أيب بكر بن خلكاف؛ 311، ص1ىػ(، ج1420، ا٤بكتبة العصرية للطباعة كالنشر، )بّبكت، ا٢بميد
الدين دمحم بن اهاء ؛ 235-234، ص1ـ(، ج1900، ٙبقيق: إحساف عباس، ) بّبكت، دار صادر، وفيات األ ياف وأنباء أبناء الزماف

 . 31، ص2ـ(، ج19998، 1، ٙبقيق: دمحم عبد الكرًن النمرم، )بّبكت، دار الكتب العلمية، طالكإكوؿ ،حسْب العاملي
 انظر: ا٤ببحث الثالث من الفصل األكؿ. (4)
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الذم يعد من أضخم تلك  (1)، كفيو ًب تشييد ابب الرٞبةا١بديد للمدينةالشرقي األقصى الشرقي ىو ا٢بد 

  (.Golden Gate) ابسم األبواب كأكثرىا أانقة كا٤بعركؼ اب٤بصادر األكربية

شهد العهد األموم بعض التغيّبات على سور ا٤بدينة، علماء اآلاثر،  حفرايت كإٔباث كٕبسب

من  أنو ًب إضافة أجزاء لو تداخلت مع سور العهد البيزنطي، كلوحظسور ا٤بدينة الشرقي قد ذلك أف 

)دار اإلمارة ٫بو ا١بنوب ليضم اجملمع اإلدارم  ا٘بو سور أموم الزاكية ا١بنوبية الشرقية للمسجد األقصى

  .(2)األمويوف جنويب ا٤بسجد األقصى ا بناىٍبالكملحقاهتا( 
( Theophanesحسب ما ذكره ا٤بؤرخ البيزنطي ثيوفانس )فمل يدـ ىذا السور طويبلن، 

-127)ىدـ ا٣بليفة مركاف بن دمحم  حولياتو، كٙبديدان أكاخر عهد الدكلة األموية،ـ( ُب 817ىػ/201)ت:

مع أسوار مدف شامية أخرل مثل دمشق كٞب ، كإجراء سور بيت ا٤بقدس  ـ( 750-744ىػ/132

 . (3)كقائي أثناء مواجهتو للثورة الٍب نشبت ُب حينو

 

 دار الضرب. -

كمن ا١بوانب ا٤بهمة للداللة على العمراف ا٤بدين الذم نعمت بو ا٤بدينة، أف ا٣بليفة معاكية بن أيب 

سفياف قد أمر أبف تقاـ ُب بيت ا٤بقدس دار لضرب العملة اإلسبلمية، كألكؿ مرة ُب التاريخ اإلسبلمي ظهر 

اننّب ذىبية عثر عليها حديثان، كأثبت ذلك دبيت ا٤بقدس، الدينار الذىيب اإلسبلمي، الذم ضرب ُب مدينة 

كضربت عليها كلمٍب "إيليا فلسطْب"، دكف إشارة الصليب الٍب كانت تضرب عادة على الداننّب 

                                                 

 سيتم دراسة ىذه البوابة تفصيبلن ُب ا٤ببحث األكؿ من الفصل الرابع.  (1)
(2) Shamma, A. Z., The Umayyad Dome of the Rock in Jerusalem: A seventh-century 

cultural paradigm, University of California, Los Angeles, (2004), pp.21-22. 

(3)Theophanes (The Confessor), The Chronicle of Theophanes: An English translation of 
Anni Mundi 6095-6305, U.S.A, Oxford university press, (1997), p.584.  

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



176 

 

. ككذلك ظهرت ُب بيت ا٤بقدس العمبلت الٍب ضراها عبد ا٤بلك بن مركاف كٞبلت أحد (1)البيزنطية

عمبلت األجنبية ابسم ا٣بليفة الواقف حامبلن سيفو كىي ا٤بعركفة ُب أدلة ال كجوىها صورتو كاقفان 

(Standing Caliph)(2) ،كعلى الوجو اآلخر ضرب اسم بيت ا٤بقدس الركماين "إيليا"، كفلسطْب ،

 (3)(20. 3 (. )انظر الشكلmبينهما حرؼ )

 ٍبكا٢بمامات ال  ،كأبنية عامة أخرل ،كمعسكران  ،كاف ىناؾ نزؿ للحجيج  األخرلكمن ا٤برافق 

 . (4)الربؾ التجميعيةقامت ٔبوار 

 

: عملة عائدة لفَبة ا٣بليفة عبد ا٤بلك ا٤ببكرة )قبل اإلصبلح النقدم الكامل( كيظهر على أحد كجوىها 21. 3شكل 
)يسار( ا٣بليفة كاقفان حامبلن سيفو كىو ُب غمده، كٰبيط بو عبارة "دمحم رسوؿ هللا" اب٣بط الكوُب، كعلى الوجو اآلخر 

 النادرة.)رمز التيِب( إيليا ، كىي من العمبلت  m)ٲبْب( فلسطْب 

 http://agoraauctions.com/listing/viewdetail/2832ا٤بصدر: 

 

                                                 

 ؛70ـ(، ص1989، 1، )القاىرة، مكتبة كىبة، طأصالة الدواوي  والنقود العربية( عبد ا٤بتعاؿ دمحم ا١بربم، 1)
 Foss, C., A Syrian Coinage of Mu'awiya, In: Revue numismatique, V.6, Issue 158, 2002, 

pp. 353-365.   
(2)  Heidemann, S., The Standing Caliph Type – the object on the reverse, in: (The 

Seventh Century Syrian Numismatic Round table, an informal group of numismatists and 
historians whose convenors are Tony Goodwin. (London, Archetype Publications Ltd., 

2010), pp.23-34.  
 (. 7لبلطبلع على ٭بوذج آخر من عمبلت عبد ا٤بلك ا٤بقدسية، انظر: ملحق رقم ) (3)
 .  168، صأ س  التقاسيما٤بقدسي،  (4)
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 العمائر املائية -

كالصهاريج، كالقنوات الناقلة. كقد  أبرز تلك العمائر كما تعلق اها كا٢بمامات، كالربؾ، كاآلابر

ذلك، ذاكران أف ٞبامات ا٤بدينة قامت على الربؾ، ذاكران أف ا٤بدينة قد اعتمد نظامها ا٤بقدسي ُب فصل 

اثنتاف منهم  ، كىي: بركة بِب إسرائيل، كبركة عياض، كبركة سليماف، عظيمة على ثبلث برؾا٤بائي ُب اجململ 

إليها خبلؿ فصل  ةأمطار ا٤بطر القادممصدر مياه تلك الربؾ كقد كاف كانتا ُب الواد اجملاكر للمدينة، 

، فضبلن عن السيوؿ، كمن ىذه الربؾ ًب حفر كتركيب الشتاء عرب قنوات جرت مع األزقة إىل حيث الربؾ

قناة تدخل إىل البلد، لتزكيد ا٤بدينة اب٤باء كقت الربيع فتمؤل صهاريج ا٤بسجد األقصى، كغّبىا. فضبلن عن 

ا٤بسجد األقصى، دكران مهمان ُب تزكيد ا٤بدينة اب٤باء،  ىذه الربؾ، لعبت اآلابر العامة الٍب ُب ا٢بارات كُب

 . (1)سبَّل"يقوؿ ا٤بقدسي: "كُب ا٤بسجد عشركف جبان متبحرة، كقلَّ حارة إال كفيها جب مي 

كيشّب الباحث طهبوب أف آابر ا٤بسجد األقصى كانت تعتمد على مصدرين للماء: مياه األمطار 

القادمة من بركة سليماف )كما  (2)كعلى مياه قناة السبيلالٍب تتجمع على مسطحات ا٤بسجد األقصى، 

أشار ا٤بقدسي(، كما أنو من احملتمل أف يكوف ىناؾ تزكيد آخر آلابر ا٤بسجد األقصى عرب شبكة القنوات 

ا٤بنتشرة بْب آابر ا٤بسجد داخلو كخارجو، كقدرت دراسات حديثة، سعة آابر ا٤بسجد األقصى بعشرة 

 . (3)( مَب مكعب45000دؿ )مبليْب جالوف، ٗبا يعا

( أف األمويْب استخدموا ُب 1972-1968كدلت آاثر أحد القصور األموية ا٤بكتشفة حديثان )

بيت ا٤بقدس نظامان مائيان متقدمان، عماده نوعْب من القنوات؛ النوع األكؿ استخدـ لنقل مياه االستعماؿ 

د األقصى، كٙبديدان منطقة الباب ا٤بزدكج اليومي، كبتتبع خط ىذه القناة تبْب أهنا قادمة من ا٤بسج

                                                 

 .  168، صأ س  التقاسيما٤بقدسي،  (1)
لقدس ا٤بفتوحة لؤلٕباث ، ٦بلة جامعة اقناة السبيل اترخيها وأمهيتها وواقعهاللمزيد حوؿ قناة السبيل كنظامها، ينظر: إبراىيم أبو ارميس،  (2)

 .64-42ـ(، ص 2010، )18كالدراسات، ع
 .  39، ص املصادر املائيةطهبوب،  (3)

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



178 

 

(Double Gateحيث يوجد صهاريج ضخمة )  ىناؾ، كما كاف ىناؾ قنوات ٦بصصة قادمة من

(، أما النوع الثاين فكاف قنوات ٨بصصة للصرؼ Aqueductالغرب من قناة ا٤بياه الرئيسة للمدينة )

 . (1)خارج القصر

 

 البيوت:  -

عن بيوت بيت ا٤بقدس ُب صدر اإلسبلـ، أك كيف بُب ا٤بسلموف بيوهتم، كافية صيل اليس لدينا تف

( من مبلحظتو لبيوت كبّبة داخل ا٤بدينة، Arculf)لكن يبقى ما ذكره أركولف أك خصائصها ا٤بعمارية، 

، كُب (2)انشغالو ُب ا٤بزارات الدينية شغلو عن إعطائنا تفاصيل أكَب عنها قد بنيت ٕبجارة ٝبيلة أنيقة، لكن

حفرايت كاثرين كينيوف جنوب كشرؽ كنيسة القيامة، ظهرت كمية قليلة من بقااي البيوت الٍب تعود لفَبة 

كما ،  (3)صدر اإلسبلـ قد بنيت فوؽ الطبقة البيزنطية، ٩با يثبت أف البناء كاف داخل أسوار ا٤بدينة كخارجها

"كقل دار ليس اها  ٣بزف ا٤باء، بيوت ا٤بدينة ُب تلك الفَبة أهنا ٦بهزةذكر ا٤بقدسي بعض من خصائ  

كقد ساعدت طبيعة التكوين ا١بيولوجي لصخور ا٤بدينة ُب إٯباد كمعا١بة تلك اآلابر ، (4)صهريج كأكثر"

فكما ظهر معنا ُب الفصل األكؿ من ىذه الدراسة أف مدينة بيت ا٤بقدس تقـو على أربعة ، (5)كالصهاريج

 جباؿ صخرية.

                                                 

(1)Taleb Al-Samadi, , Bait Al-maqdis within a historical and archaeological contex until 
the end of the Umayyad period, Journal of the College of Humanities and Social 

Sciences. Vol.24 (2001),  p.28. 
(2) Arcoulf, p.7  
(3) Kenyon, K., Digging Up Jerusalem, p.275. 
 .167، ص أ س  األقاليما٤بقدسي،  (4)
 . 33، صالعمائر املائيةطهبوب،  (5)
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، ـ(747ىػ/130)د أماـ الزلزاؿ الذم ضرب بيت ا٤بقدس عاـ كيبدك أف بيوت ا٤بدينة مل تصم

"، كمنهم كثّب ٩بن كاف فيها من األنصار كغّبىمكقد أشارت ا٤بصادر أبنو تركز ُب بيت ا٤بقدس، حٌب  "فِب  

ككقع ا٤بنزؿ الذم كاف فيو دمحم بن شداد عائلة الصحايب شداد بن أكس الذم أقاـ ُب ا٤بدينة منذ الفتح، "

 .(1)"قد ذىبت رجلو ٙبت الردـك كسلم دمحم  ،كاف فيو من أىلو ككلده ففنوا ٝبيعان   على كل من

 

 اإلداري األموي.  اجملمع -

كشأهنا شأف ا٤بدف اإلسبلمية الكربل ُب عصرىا اإلسبلمي األكؿ، بُب األمويوف دار اإلمارة 

كمل ٙبفل ا٤بصادر بكثّب  )القصر( كما يلحق بو من مكاتب كدكاكين، كقاعات ضيافة كإقامة لكبار الزكار،

 معلومات عن دار اإلمارة األموية، ككقف الباحث على إشارتْب ٥با ُب ا٤بصادر ا٤بتاحة:

األكىل: ضمن مراسبلت قرة بن شريك كايل مصر لؤلمويْب الٍب سبق اإلشارة إليها، كُب أحدىا  

"١بامع القدس كدار  ( يطلب من بسيل، صاحب مدينة أشقوة، أف يرسل صناعان كعماالن 1403)بردية: 

 .(2) أمّب ا٤بؤمنْب..."

الثانية: ما ذكرتو الركاايت ا٤بتعلقة بتعامل كإجبلؿ األمويْب لقبة الصخرة، جاء من ضمن التفاصيل 

أف ا٣بدـ الذين أككل ٥بم تبخّب كتطييب الصخرة ا٤بشرفة كانوا يغتسلوف كيتطهركف ُب ٞباـ سليماف بن عبد  

 من ا٢بمامات العامة، بل ٞباـ اتبع لدار اإلمارة. ، كالبد أنو ليس(3)ا٤بلك

ـ، ىدـ اليهود حارٌب الشرؼ كا٤بغاربة 1967عاـ دينة بيت ا٤بقدس كبعد االحتبلؿ الصهيوين ٤ب

بقيادة حفرايتو األثرية ٖبلفية توراتية، ُب ا٤بواقع الٍب  (B. Mazarاإلسبلميتْب، ٍب ابشر بنيامْب مزار )

ٗبحاذاة السور ا١بنويب كالغريب للمسجد األقصى، ابسم ا١بامعة العربية، كٝبعية االستكشاؼ اإلسرائيلية، 
                                                 

 .409، 22، جاتريخ دمإقابن عساكر،  (1)
 (. 4راجع ملحق ) (2)
 . 274-273، ص1، جاألن  اجلليل٦بّب الدين، ؛ 73-72، صفضائل ابن ا٤برجى، (3)
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، كحسب ما تظهره كثيقة تقرير اللجنة اإلسبلمية الٍب زارت (1)ـ1974كاستمرت ىذه ا٢بفرايت إىل سنة 

ـ(، يظهر أنو جرل تنفيذ تلك ا٢بفرايت كتوسيعها رغم 1968/ديسمرب/22ت، ُب )موقع ا٢بفراي

االعَباضات ا٤بستمرة من ا٤بسلمْب كمصلحة الوقف اإلسبلمي، كا٥بيئة اإلسبلمية ا٤بشرفة على األقصى، الٍب 

ن ا١بدار رأت ُب تلك ا٢بفرايت تعرية ا١بدراف ا٢بجرية للمسجد، من الناحيتْب ا١بنوبية كا١بزء ا١بنويب م

 . (2)الغريب

مَبان ٤با يسمونو "حائط  60كاف ا٥بدؼ الصهيوين من تلك ا٢بفرايت ا٢بصوؿ على مساحة 

  العثور على بقااي ا٤بعبدمَبان، كُب ا٤بقاـ الثاين 485ا٤ببكى" أم ا٢بائط الغريب للمسجد األقصى، ليصبح 

ككانت النتيجة بعد سنوات ا٢بفرايت أف صرَّح مسؤكلو تلك ا٢بملة: "إننا ال نعرؼ عن مكاف  اليهودم،

على غّب ما أرادت، فقد كشفت عن  ، ا٢بفرايت تلكلكن ، (3)ا٥بيكل شيئان، كمل نصل إىل ذلك بتااتن"

األقصى من ا١بهة ، كىي عبارة عن ستة من األبنية الفخمة كالكبّبة الٍب أقيمت ٔبوار ا٤بسجد نتائج أخرل

ا١بنوبية، كا١بزء ا١بنويب من السور الغريب للمسجد األقصى، كبفح  أ٭باطها اإلنشائية، كخصائصها 

ا٤بعمارية، كتقنيات التشييد، تبْب أهنا تشابو القصور األموية ُب جنوب ببلد الشاـ كخصوصان قصر خربة 

األمر الذم ساعد على ٙبديد زماهنا ُب العصر ا٤بفجر، كقصر ا٤بنيا شرؽ طربية، كقصر ا٢برانة ُب األردف، 

. كىو يطابق كقت الزلزاؿ الذم (4)األموم، كتبْب أهنا مل تشغل أك ترمم إثر اهنيارىا ُب منتصف القرف الثامن

 ـ( كتسبب ُب ىدـ بيوت747ىػ/130ضرب ببلد الشاـ كتركز ُب بيت ا٤بقدس كما أشران إليو سابقان )

. كقد استمرت أعماؿ ا٢بفرايت، حٌب ًب الكشف عن ستة من تلك األبنية كا١بامع القبليبيت ا٤بقدس 
                                                 

ـ وايق التارخيي للعرب من  أتسيسها دراسة 2009-1863ايارايت األ رية يف مدينة القدس ما بني األ واـ شامخ عبلكنة،  (1)
 .  378-348(، ص2012، )27، ٦بلة جامعة القدس ا٤بفتوحة لؤلٕباث كالدراسات، ع:اترخيية
 .470، ص1وسوعة القدس، جخاطر، م (2)
 .470، ص1خاطر، موسوعة القدس، ج (3)
(4) Harold Mare W., The Archaeology of the Jerusalem Area, Wipf & Stock Publishers, 

pp.272-273. 
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 Umayyad Palacesالقصور األموية أك ٦بمع القصور األموية ) -تسهيبلن  -الٍب أيطلقى عليها فيما بعد 

Complex. ) (22. 3، 21. 3 )انظر الشكل  

 

، من اجملمع اإلدارم األموم  ا١بنوبية الغربية من ا٤بسجد األقصى كيظهر فيها جزءه ا٢بفرايت ُب الزاكية : 22. 3شكل 
ٗبحاذاة ا١بدار ا١بنويب للمسجد األقصى إىل الغرب من الزاكية ا٣بنثنية الٍب بنيت ُب العهد  (IIكخصوصان القصر الكبّب )
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كاجملمع اإلدارم األموم ُب صدر اإلسبلـ على الزاكية ا١بنوبية الغربية للمسجد منظور ٚبيلي للقصر  :23. 3شكل 

 األقصى، ًب ر٠بو اعتمادان على ا٤بخططات الٍب ًب رفعها ىندسيان من موقع ا٢بفرايت.  

 ,Bahat, The Illustarated Atlasا٤بصدر: 
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 تو ابلزاكية ا١بنوبية الغربية للمسجد األقصى.: ٨بطط اجملمع اإلدارم كعبلق24. 3شكل 

 .Raby, In Vitro, p.170ا٤بصدر: 



 

ىذه ا٤بباين األموية، فصل بينها كبْب حائطي ا٤بسجد األقصى؛ ا١بنويب كالغريب، شارعاف مبلطاف 

(paved-streets ينتمياف لنفس ا٢بقبة الزمنية للقصور، يلتقياف عند الزاكية ا١بنوبية الغربية للمسجد )

أحدٮبا يسّب ٗبحاذاة السور الغريب كيسّب من الشماؿ إىل ا١بنوب، الشارع ا١بنويب يسّب ٗبحاذاة السور 

اب٤بكتشف أف يصل لنتيجة  ا١بنويب من الشرؽ إىل الغرب بدءنا من البوابة ا٤بزدكجة إىل التلة الغربية، ٩با حدا

مفادىا أف ا٤بدينة الدنيا )ا١بزء ا١بنويب الغريب من ا٤بدينة( كاف آىبلن ابلسكاف ُب صدر اإلسبلـ ألف هتيئة 

مَبان(، كاف مزامنان ٤برحلة إنشاء تلك القصور خصوصان القصر  70تلك الشوارع كرصفها )أكثر من 
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، (2)ا٤بدينة، يذكر أف ىناؾ ابابن للمدينة يسمى ابب الببلط . كٗبراجعتنا لن  ا٤بقدسي عن أبواب(1)األكرب

 ٩با ٯبعل الباحث يرجح أف أحد ىذين الشارعْب يقود إىل تلك البوابة.   

(، 23. 3شكل قاـ فريق ا٢بفرايت إبعطاء كل مبُب ُب ىذا اجملمع رقمان خاصان )كما يظهر ُب 

ره ا٤بعمارية، كاألبعاد الوظيفية للفراغات، كعبلقاهتا كًب ٙبديد كظيفة كل مبُب بعد دراسة ٨بططاتو، كعناص

البينية، فتبْب أهنا كانت ٙبتوم على ثبلثة قصور، كمبافو إدارية ٚبتلف ُب كظائفها، لكنها تتكامل ُب 

  ٦بموعها لتشكل ٦بمعان إداراين. 

د، ( كىو الواقع إىل ا١بنوب من ا٤بسجIIكاف ىناؾ ثبلثة قصور ضخمة، أكربىا ىو القصر )

مَبان( ٲبتد من الشرؽ إىل الغرب، ككاف يتكوف من طابقْب، يقيم ا٣بدـ كا٢برس ُب 98مَبان *48أبعاده )

الذم يضم إسطببلن كغرفان للتخزين، بينما استعمل أصحاب القصر الطابق الثاين، كتتشابو  األكؿالطابق 

بينها ركاؽ مسقوؼ، ٰبيط بفناء  ٨بططات القصور الثبلثة من حيث أهنا ٦بموعة كبّبة من الغرؼ الٍب يربط

(Courtyard .مربع الشكل ) 

كاللطيف ُب األمر، أنو ًب اكتشاؼ ما يثبت قدرة ا٤بهندس ا٤بسلم ُب إٯباد ا٢بلوؿ ا٤بعمارية، أنو  

كاف يصل بْب القصر )حيث ينزؿ ا٣بليفة( كا١بامع القبلي )على مشاؿ القصر(، جسر خاص ٲبكًٌن ا٣بليفة 

، أك ٲبشي (3)امع القبلي، دكف ا٢باجة ليتخطى رقاب ا٤بصلْب، ا٤بنهي عنها ُب اإلسبلـمن الدخوؿ إىل ا١ب

مسافة طويلة ليلتف حٌب يصل للجامع. كىذا يفسر كجود آاثر عتبات انتئة ُب جدار ا٤بسجد القبلي 

 (.24. 3 )حاليان( لتكوف ركائز ٙبمل ا١بسر من جهة ا٤بسجد. )انظر الشكل

                                                 

(1) Al-Samad , Bait Al-maqdis, pp.27-28. 
 .167، صأ س  التقاسيما٤بقدسي،  (2)
اٍجًلٍس فػىقىٍد »  -ملسو هيلع هللا ىلص-ٱبىٍطيبي فػىقىاؿى لىوي النَّىبُّ  -ملسو هيلع هللا ىلص-جىاءى رىجيله يػىتىخىطَّى رًقىابى النَّاًس يػىٍوـى ا١بٍيميعىًة كىالنَّىبُّ ُب ا٢بديث عن عبد هللا بن بسر:  (3)

 ، كللمسألة شركح عديدة ُب كتب الفقو. 1120، ح:435، ص1ج ، )بّبكت، دار الكتاب العريب، د.ت(،السن  أبو داكد، «.آذىٍيتى 
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اعتمادان على ٨بططو ا٤بكتشف، تظهر فيو الفناء الداخلي  (II: منظور ٚبيلي للقصر الكبّب )25. 3شكل 

(courtyard :الذم ميز القصور األموية، كيظهر ُب أعلى الرسم، عبلقة القصر اب١بامع القبلي عرب ا١بسر. ا٤بصدر )

Bahat, Atlas,179. 



 

ده يتشابو مع ٨بطط قصر خربة ا٤بفجر ُب فلسطْب، ككذلك خربة كبدراسة ٨بطط ىذا القصر ٪ب

(، كاستنادان إىل تلك ا٤بعطيات ابإلضافة لربدايت قرة بن 26. 3، ك25. 3ا٤بنيا ُب األردف )انظر الشكل

-705ىػ/96-86شريك، يتعزز لدل الباحث أف ىذا القصر كاف للخليفة الوليد بن عبد ا٤بلك )

 ـ(.715
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 : ٨بطط خربة ا٤بفجر. 26. 3شكل 

 http://archnet.org/sites/4142/media_contents/48917ا٤بصدر: 

 

 : ٨بطط قصر خربة ا٤بنيا.  27. 3شكل 

 http://archnet.org/sites/4136/media_contents/44545ا٤بصدر: 
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(، ُب البدء ًب تعريفو كمسجد، لكن ُب مواسم IVكمن ا٤بباين الكبّبة الٍب ًب اكتشافها، مبُب )

الٍب  (1)(Hypocaust systemالحقة من ا٢بفرايت، ًب الكشف عن حجرات نظاـ التدفئة فيو )

، كبذلك يكوف أكرب ٞباـ عرؼ ( مَب مربع1000الغرفة ا٢بارة فيو ) بينت أنو كاف ٞبامان، ككانت مساحة

( مَبان 80ُب صدر اإلسبلـ، مقارنة ٕبمامات القصور األموية األخرل، الٍب كانت مساحتها تقارب )

. كعليو ٲبكن القوؿ أف ىذا ا٢بماـ كاف (2)مربعان، ٩با يوحي أبف ىذا ا٢بماـ ًب بناءه ليخدـ أعدادان كبّبة

للخدـ كاألٟباس، الذين كانت مهمتهم العناية نظافة ا٤بسجد األقصى كمرافقو، فضبلن عن تطييب  ٨بصصان 

 .(3)الصخرة، كقد مر بنا أهنم كانوا يتطهركف ُب ٞباـ سليماف بن عبد ا٤بلك قبل الدخوؿ للمسجد

بعد العرض السابق الذم من خبللو أمكن الوقوؼ على أىم مواضع كأشكاؿ التطور العمراين 

لذم حل ٗبدينة بيت ا٤بقدس خبلؿ صدر اإلسبلـ، كالذم تعددت أشكالو بْب عمراف ديِب تركز ُب ا

ا٤بسجد األقصى ابتدأ بتهيئة ا٤بسجد كٙبديده، كتوسيع ساحتو، ٍب ما شهده ا٤بسجد من هنضة عمرانية 

لسلة، كقبة الصخرة، ٛبثلت ُب إقامة ثبلثة من اإلنشاءات الكبّبة، كانت كالتايل: ا١بامع القبلي، كقبة الس

كقد ًب الوقوؼ على تفاصيل إنشاء كل بناية منهم كالٍب ُب ٦بملها بينت حجم النشاط العمراين كمدل 

االىتماـ الذم أكاله ٨بتلف ا٣بلفاء للوصوؿ ابلعمارة الدينية ُب ا٤بسجد األقصى إىل قمتها، كأكرب دليل 

( ال تزاؿ عجيبة معمارية ك٧بط أنظار الدارسْب على ذلك أف الباقي من تلك البناايت )قبة الصخرة مثبلن 

 كالباحثْب على اختبلؼ أدايهنم كأعراقهم كأزماهنم. 

                                                 

نظاـ التسخْب ا٤بركزم ُب ا٢بمامات، كىي عبارة عن أعمدة قصّبة ٙبمل أرضية )الغرفة الساخنة( كٲبرر ا٥بواء الساخن بْب تلك األعمدة  (1)
 (.8فتسخن األرضية. انظر الشكل ُب ملحق )

(2) Raby, J., In Vitro veritas Glass pilgrim vessels from 7th-century Jerusalem, in: Bayt Al-
Maqdis Jerusalem and early Islam, edited by: Jermy Johns, UK, Oxford University press, 

(1999), p.170.  
 انظر: مطلب عناية األمويْب ابلصخرة.  (3)
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أما الشكل اآلخر ٥بذا العمراف، كاف العمراف ا٤بدين، كقد ظهر جليان عرب صفحات ىذا الفصل، 

فقو اىتماـ اب٤بدينة ككل، من أف اىتماـ األمويْب العمراين اب٤بدينة مل يكن قاصران على العمراف الديِب، بل را

خبلؿ تعزيز ٧بور دمشق بيت ا٤بقدس، كإقامة ا٤برافق الكفيلة ٔبعل ا٤بدينة توازم ثقل دمشق ُب احملور، 

ىذا ا١بهد كالنشاط ٦بموعة ا٤بباين اإلدارية كالقصور الٍب  ، ككانت درةكهتيئة أنظمة ا٤بياه، كٙبصْب السور

غاية ُب الضخامة كاإلتقاف كا٢بس العمراين كا٢بلوؿ ا٣ببلقة ُب أحاطت اب٤بسجد األقصى، كالٍب كانت 

 التصميم كالتنفيذ. 

النظر ُب خرائط تلك ا٤بباين اإلدارية )الر٠بية( كعبلقتها اب٤بسجد األقصى ككأهنا ٙبتضنو،  إف إمعاف 

)عرب عنها بقبة يوحي أبف األمويْب أرادكا أف يقولوا للعامل احمليط اهم، ٫بن أصحاب ىذا ا٤بسجد )الدرة( 

 الصخرة الرباقة( ك٫بن ٧بتضنوىا كٞباهتا. 

، أصبح ابإلمكاف ا١بـز أبف عمراف مدينة بيت ا٤بقدس ُب عصرىا األموم عكس كبعد ىذا العرض 

صورة صادقة كمعربة عن اال٘باىات الفكرية كالنفسية لذلك العصر، الذم امتاز عن سابقو )العصر 

تماـ اب٤بظهر، كتطور طبيعي للدكلة الٍب انتقلت من مرحلة التأسيس إىل الراشدم( أبنو عصر الرخاء كاالى

"عصر القدرة على التعبّب عن القوة"، ُب كسط  -معماراين على األقل–التمكْب، كىو ما ٲبكن تسميتو 

 إمرباطورايت عريقة كعظيمة أحاطت بتلك الدكلة من شرقها كمشا٥با. 
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 الاصل الرابع
 يف صدر اإلسالـدينة بيت املقدس واملعمارية مل اخلصائص العمرانية 

 املبحث األوؿ: اخلصائص املعمارية .

 .املبحث الثاين: اخلصائص العمرانية 
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 املبحث األوؿ

 اخلصائص املعمارية 

ر ا٤بعمارم ُب مدينة بيت ا٤بقدس، من خبلؿ مظاىر التطو  التعرؼ علىًب ُب الفصل السابق، 

نظمت شكل النسيج ا٢بضرم للمدينة، كحددت الطابع العمراين، ضمن أىم ا٤بعامل ا٤بعمارية الٍب  دراسة

سياقاهتا التارٱبية كاالجتماعية، فكانت كالتايل: ا٤بسجد األقصى كما بو كا١بامع القبلي، كقبة السلسلة، 

م كما بو من قصور كقبة الصخرة، كمن خارج ا٤بسجد األقصى ًب االطبلع على اجملمع اإلدارم األمو 

كمرافق خدمية، كما ًب رصد اإلشارات ا٤بتوفرة عن ابقي العناصر ا٤بعمارية كالبيوت كالسور كدار الضرب 

كالشوراع كالنظاـ ا٤بائي، ككاف بعضها من العمائر الٍب ال تتوفر معاينة مادية ٥با، كُب ىذا ا٤ببحث سيتم 

 ك ا٤بعامل ٗبا ٱبدـ دراستنا.تسليط الضوء على ا٣بصائ  كالصفات ا٤بعمارية لتل

 

 خصائص الإكل واهليكل:   -

سبق القوؿ أف من األعماؿ ا٤بهمة الٍب قاـ اها األمويوف ىي ٙبديد ا٤بسجد األقصى كتسوية 

ساحتو، كرفع أسواره، كهتيئة مداخلو، فضبلن عن إنشاء ا٤بعامل ا٤بعمارية البارزة فيو، كقد جاء ا٤بسجد ُب 

مساجد العامل اإلسبلمي ُب صدر اإلسبلـ، من حيث الشكل ا٤بربع كا١بامع صفاتو العامة مثل ابقي 

 ( مَبان 142000، غّب أهنا تفوؽ عليها ٝبيعان من حيث ا٤بساحة الٍب بلغت )(1)ا٤بسقوؼ ُب جهة القبلة

 .(2)مربعان 

 أبعاده:  -

                                                 

 (.3انظر ٨بططات تلك النماذج كمواقعها ُب ملحق رقم ) (1)
 انظر مقارنة ا٤بساحات  (2)
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تشكل أضبلع ا٤بسجد األقصى شبو منحرؼ، يتحدد طولو من الشماؿ إىل ا١بنوب، كقد 

زماف آلخر، كمن  اىتمت ا٤بصادر اإلسبلمية بذكر أبعاده، بوحدة الذراع الٍب ٚبتلف من بلد

، أما القياسات ماـ، كالذراع ا٤بعمارم(راع ا٤بلكي، كالذراع ا٥بامشي، كذراع اإلآلخر مثل )الذ

 ا٢بديثة فتشّب إىل أبعاده ابلشكل التايل: 

 ـ466الشرقي:  دارا١ب

 ـ488الغريب:  ا١بدار

 ـ281ا١بنويب:  اردا١ب

 (. 1. 4 )انظر الشكلـ 314الشمايل:   دارا١ب

 

 ابألمتار ) ا٤بصدر: الباحث(: أبعاد ا٤بسجد األقصى 1. 4شكل 
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 وية الإرقية اجلنوبية: أ ماؿ التس

منطقة ، فإف ا٤بسجد يقـو على (1)كما اتضح سابقان من دراسة طبوغرافية مدينة بيت ا٤بقدس

تعترب الصخرة ك (، Moriah Mountأك ما تسميو ا٤بصادر الغربية ) ،مرتفعة ىي جبل ا٤بسجد األقصى

، أفقيان  ةستويغّب م ة ا٤بسجداب٘باه ا١بهة ا١بنوبية، األمر الذم ٯبعل من ساحا١ببل ا٤بشرفة قمتو، كينحدر 

ُب إطار ٞبلتهم لتهيئة -ألمويْب ف افإ -تشّب الدراسات األثرية كا٤بعماريةكما – كحبلن ٥بذه ا٤بشكلة

( للجزء ا١بنويب الشرقي من ا٤بسجد Basement، قاموا بعمل تسوية )-ا٤بسجد كبناء معا٤بو األكىل

ساحة ا٤بسجد األقصى فتستقيم كوف سقف تلك التسوية على نفس مستول أرضية األقصى، ٕبيث ي

  .الساحة أفقيان 

(، Solomon’s Stablesم اسطببلت سليماف )كتطلق ا٤بصادر الغربية على ىذه التسوية اس

على ىذا ا١بزء من ىذه التسمية "فرساف ا٤بعبد" ي تسمية خاطئة ظهرت زمن ا٢بركب الصليبية، إذ أطلق كى

، بينما اٚبذكا من ماألقصى، حيث حولوا ا١بامع القبلي مقران ٥ب للمسجد ما٤بسجد األقصى فَبة احتبل٥ب

، كال تزاؿ آاثر ا٢بلقات الٍب استحدثوىا ُب أعمدة التسوية ظاىرة، كقد (2)مالتسوية الشرقية اصطببلن ٣بيو٥ب

مؤسسة األقصى أٮبلت ىذه التسوية كسدت مداخلها الشمالية األتربة كالردـ لفَبة طويلة حٌب قامت 

كأصلحت تلك التسوية  ،القائمة على ا٤بسجد األقصى إلعمار ا٤بقدسات اإلسبلمية كعدد من ا٥بيئات

 .(3)ـ(1996ق،/1417عاـ ) كترميمها كأتىيلها لتكوف مصلىن أطلق عليو اسم "ا٤بصلى ا٤بركاين"

من الناحية ا٤بعمارية، تقع تلك التسوية ُب الزاكية ا١بنوبية الشرقية من ا٤بسجد األقصى، كتنخفض 

ـ(، كمن 57نوب إىل الشماؿ )ـ(، كأبعادىا من ا١ب12.5أرضيتها عن أرضية ا٤بسجد األقصى حوايل )

                                                 

 من الفصل األكؿ. ا٤ببحث األكؿ :انظر (1)
(2)Guy Le Strang, Palestine under the Moslems. A description of Syria and the Holy 

Land, (UK: Committee of the Palestine exploration fund, 1890)  pp.107-109.  
 .9، )مؤسسة األقصى إلعمار ا٤بقدسات، د.ت(، صاألقصى املبارؾ يف صورمسرية إ مار وإ ياء املس د   (3)
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( ركيزة حجرية تتوزع 88ـ(، كىي تتألف من ثبلثة عشر قبوان متجاكران، تستند على)79الشرؽ إىل الغرب )

ا٤بسافات بْب كٚبتلف بينها أقواس عريضة ٛبتد من ا١بنوب إىل الشماؿ،  يربطصفان من الركائز  12ُب 

ـ(، بينما 4ـ(، كالبعض )3.5قبية الشرقية، كبعضها )ـ( ُب األ3الصفوؼ )عرض األقبية(؛ فكاف بعضها )

 (3. 4،  2. 4 . )انظر الشكل(1)ـ(7.6)ـ( ك7.2) عرض القبوين األكسطْب

كٲبكن القوؿ إف ىذه الطريقة ُب معا١بة فرؽ ا٤بناسيب ُب ا٤بنشآت تعد من الطرؽ الفعالة 

ف ألدكات صيانة ا٤بسجد، أك صهرٯبان كاالقتصادية، حيث إهنا توفر فراغان كظيفيان ٲبكن استخدامو كمخز 

للماء، يعزز ىذا القوؿ أف ا٤بصادر اإلسبلمية )قبل ا٢بركب الصليبية( مل تذكره، ٩با يعِب أنو مل يكن لو دكر 

 ظاىر ُب ا٤بسجد.

 

: موقع كمسقط التسوية ا١بنوبية الشرقية كعبلقتها ابلتسويتْب األخريْب )الباب الثبلثي كالباب ا٤بزدكج( كما 2. 4شكل 
 ـ. 19تظهر ُب منتصف القرف 

  :Melchior de Vogue, Le Temple de Jerusalem, (Parisا٤بصدر: 

Noblet et Baudry, 1864), pl. XIII. 

                                                 

، )راـ هللا، دار املس د األقصى وقبة الصخرة: التاريخ، العمارة، األنااؽ، ايارايت، اخلطط الصهيونيةإبراىيم الفِب، طاىر النمرم،  (1)
 .  647-646ـ(، ص2001، 1الشركؽ للنشر كاالتوزيع، ط
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 ـ(. 1915صورة للتسوية ا١بنوبية الشرقية كما كانت تظهر مطلع القرف العشرين )حوايل : 3. 4شكل 

www.flickr.com/photos/osucommons/4879295853/in/album- ا٤بصدر:

72157624703327078 

 

 املس د. مداخل

 قد فتحواحسب ما أفادت ا٤بصادر، كأيدت ذلك البحوث األثرية، ٲبكن القوؿ أف األمويْب  

كبّبان من ا٤بداخل للمسجد األقصى، عدَّ  ( 12ـ( فكانت )903ىػ/290دىا ابن الفقيو )ت:عددا ن

، (2)مداخل ت عشرةفكان العقد الفريد،كتابو ـ( ُب  913ىػ/301) ابن عبد ربو بينا أحصاىا، (1)مدخبلن 

، (3)ز ا٤بقدسي بْب ا٤بداخل كاألبواب، فذكر: "كيدخل للمسجد من ثبلثة عشر موضعان بعشرين ابابن"كميَّ 

                                                 

 . 151، صالبلداف ابن الفقيو، (1)
، 7ىػ(، ج1404، 1دار الكتب العلمية، ط :، العقد الفريد، )بّبكتأٞبد بن دمحم بن عبد ربو ابن حبيب ا٤بعركؼ اببن عبد ربو (2)
 . 292ص
  .170، صأ س  التقاسيما٤بقدسي،  (3)
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، كقد توزعت ىذه )مثل الباب الثبلثي( كىو ىنا يشّب إىل أف ا٤بدخل الواحد قد ٰبتوم على عدة أبواب

 النحو التايل:على ، (1)ا٤بداخل على حوائط ا٤بسجد األقصى األربعة

 ا١بدار الشرقي: ابب الرٞبة كالتوبة )الباب الذىيب(.

 ا١بدار ا١بنويب: أبواب ٧براب مرًن )الباب الثبلثي(، ابب النيب )الباب الثنائي(، ابب الدار )ابب ا٣بليفة(.

 ا١بدار الغريب: ابب حطة، ابب داكد، ابب دار أـ خالد، ابب مغارة إبراىيم. 

 (4. 4 اب ا٥بامشي، ابب األسباط، ابب ٧براب زكراي. )انظر الشكلا١بدار الشمايل: الب

تشكل ٭باذج عن تلك البواابت كٛبثل منها، أربعة ىذه، ُب دراستنا  سنتناكؿكمن الناحية ا٤بعمارية، 

  .كابب دار ا٣ببلفة، رٞبة كالتوبة، كأبواب ٧براب مرًن، كابب النيبكىي: ابب العمارة كفلسفة فَبة الدراسة، 

                                                 

( 17ي )العهد العثماين(، كحاليان ٲبكن إحصاء )استمرت حركة فتح ا٤بداخل إىل ا٤بسجد األقصى إىل فَبات متأخرة من التاريخ اإلسبلم (1)
 .202-186، ص1، جموسو ة القدسمفتوحة. ينظر: خاطر،  10مدخبلن، منها 
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 : مواقع أبواب ا٤بسجد األقصى ُب صدر اإلسبلـ 4. 4شكل 

 .Burgoyne, The Gates of the Haram, p.106ا٤بصدر: )بتصرؼ( 
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 (The Golden Gateبوابة الرمحة والتوبة، ويسميها الغربيوف ) .1

 امن الناحية الشرقية، نسبتهاألقصى إىل ا٤بسجد آنذاؾ  ا كاف يدخل منهٍبال ةالوحيد كىي البوابة

القدس إىل فَبات سابقة للفتح دراسات الركاايت الغربية كعدد من علماء اآلاثر األكائل ا٤بهتمْب ب

الدراسات األثرية  لكن (،Creswellككريزكيل ) (،De Vogue)  دم فوجيومثل اإلسبلمي، 

أهنا تشّب إىل  كالزخرفية، ا٤بعمارية اخصائصهتشييد ك الكتقنيات  أسلوب بناء البوابة تؤكد أف، ا٢بديثة

بعد اسَبداد صبلح الدين األيويب  ها، كقد ًب إغبلقمعاصرة للباب ا٤بزدكج، أم أهنا تعود للعصر األموم

 ..(1)كمصلى كزاكية للصوفيةذلك   بعد ت، كاٚبذـ( ألسباب أمنية1187ىػ/583)للمدينة 

من طابقْب؛ الطابق السفلي كيشتمل على الواجهات من الناحية ا٤بعمارية، يتكوف الباب الذىيب 

ا٣بارجية الٍب تضم كل من الواجهة الشرقية ا٤بطلة على مقربة ابب الرٞبة، كعلى الواجهات ا٤بطلة على 

ق العلوم فيتكوف من غرفتْب با٤بسجد األقصى، ككذلك على قاعة ا٤بدخل كالقباب الٍب تغطيها، أما الطا

ز البوابة بواجهتها الشرقية ا١بميلة ذات الزخارؼ ا٢بجرية ا٤بنقوشة، كذلك بربكزىا تتميك  للمراقبة كا٢براسة،

( مَبان، كارتفاعها حوايل 16.60عرض البوابة من الشماؿ إىل ا١بنوب )كيبلغ  ،السور الشرقي حدكدعن 

ا٤بدينة، ، كىي من أٝبل بواابت ا٤بسجد ك مَبان، بينما ا١بزء السفلي منها مطمور حوايل ثبلثة أمتار 16

 (6. 4، ك5. 4 )انظر الشكل. (2)كيسميها الغربيوف البوابة الذىبية لشدة ٝبا٥با

ا١بزء األساسي من البوابة ىو قاعة ا٤بدخل، كىي قاعة مستطيلة يبلغ طو٥با من الشرؽ إىل الغرب 

ابب ـ(، ُب ا١بهة الشرقية منها يقـو ا٤بدخبلف ا٤بغلقاف )ابب التوبة، ك 10.50ـ( كعرضها )20.60)

                                                 

 .85-84ـ(، ص1983، 1، )الكويت، منظمة ا٤بدف العربية، طكنوز القدسرائف ٪بم، كآخركف،  (1)
Burgoyne, M. H., The gates of The haram Al-Sharif, In: Raby, J. and Johns, J. (eds.), 
Bayt Al-Maqdis Abd al-Malik’s Jerusalem, Part 1, Oxford studies in Islamic art, IX, 

Oxford, Oxford University press, (1992), pp.105-12;   
دار ، )انبلس، والتوبة يف القدس الإريف الباب ال ىيب يف الاَبة اإلسالمية دراسة اترخيية معماريةالرمحة  اببأٞبد يوسف طو،  (2)

 . 34-17ـ(، ص1999، 1الفاركؽ، ط
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الرٞبة(، تكوف سقف القاعة من عقدين حجريْب كست قباب ارتكزت على ا٢بائطْب الشمايل كا١بنويب، 

كأخرم ُب ا١بهة  كركيزة حجرية ُب ا١بهة الشرقية )الٍب تفصل بْب البابْب(ثبلثة أعمدة، كُب ا٤بنتصف على 

 من درج عرب ساحة ا٤بسجد األقصىإىل الزائر  )من الشرؽ إىل الغرب( ينتقلبعد اجتياز القاعة ك ، الغربية

 (10. 4، ك9. 4، ك8. 4، ك7. 4شكاؿ: . )انظر األ(1) درجة( 27)

 

، كيظهر فيها ا٢بجارة الٍب ًب 1890صورة من ا١بهة الشرقية لبوابة الرٞبة كالتوبة )الباب الذىيب(، تعود لعاـ  :5. 4شكل 

 سد األبواب اها.

 http://ar.wikipedia.org/wiki/media/File:Jerusalem_Goldenes_Tor_um_1900.jpgا٤بصدر:
                                                 

 ا٤برجع نفسو. (1)
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 األعلى: الواجهة الشرقية لبوابة الرٞبة كالتوبة ، األسفل: الواجهة الغربية )من داخل ا٤بسجد األقصى(: 6. 4شكل 

 .49، 45، صالرٞبة كالتوبة طو، اببا٤بصدر: 
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 : ُب األعلى: قطاع ُب بوابة الرٞبة كالتوبة، كُب األسفل: مسقط البوابة كما تظهر ُب الوقت ا٢بايل.7. 4شكل 

 .85ا٤بصدر: رائف ٪بم، كنوز القدس، ص
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 زخرفة على الواجهة الشرقية من البوابة الذىبية : 8. 4شكل 

 .De Vogue, Le Temple, pl. Xا٤بصدر: 

 

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



212 

 

 

 : صورة من داخل البوابة )من الزاكية الشمالية الغربية(، كيظهر فيها القباب احملمولة على األعمدة كا٢بوائط.9. 4شكل 

 Cyril Mango, The temple Mount AD 614-638, in: Julian Raby andا٤بصدر: 

Jermy Johns (editors), Bayt Al-Maqdis: Abd al-Malik’s Jerusalem, Part one, 

Oxford Studies in Islamic Art, Oxford: University of Oxford (1992), pp.1-

16. 
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 ـ. 19: قطاع ُب بوابة الرٞبة كالتوبة )الباب الذىيب( كما كانت تظهر ُب منتصف القرف 10. 4شكل 

 De Vogue, Le Temple, pl. IX ا٤بصدر:

 

 (The Triple Gateأبواب َمراب مرًن ويسميو الغربيوف ) الباب الثال ي:  .2

تقع على كاجهة ا١بدار ا١بنويب للمسجد األقصى، كىي عبارة عن بوابة مكونة من ثبلثة أقواس، 

حفرايتو الٍب أجراىا ( ىذه البوابة ضمن Warren)مغلقة اب٢بجارة ُب الوقت ا٢بايل(، فح  كارف )

ـ(، كأثبت بياانهتا كخصائصها ا٤بعمارية ُب تقريره، ذاكران أف 1870-1867حوؿ ا٤بسجد األقصى )

ـ(، أما مستول عتبة البوابة فتنخفض 6.9ـ(، بينما ارتفاعها )16.3عرض األبواب من ا٣بارج قد بلغ )

افة ا١بدار ا١بنويب للمسجد ـ( عن مستول ساحة ا٤بسجد األقصى. يبلغ طوؿ البوابة من ح11.5)

 (11. 4. )انظر الشكل(1) ـ(58.5األقصى إىل ٨برج النفق )

تشكل تلك البوابة ُب مرحلتها األكىل قاعة من ثبلثة أقبية متجاكرة، تسّب من ا١بنوب إىل الشماؿ 

مشاالن على ـ( بعدىا يتوقف القبو الشرقي، بينما يستمر القبواف )األكسط كالغريب( ُب السّب ٤18.5بسافة )

( كتنتهي بدرج ينقل الزائر إىل ساحة 1:12ىيئة نفق صاعد مكوف من قبوين متجاكرين، بنسبة ميل )

                                                 

(1) Warren, pp.164-166.  
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ا٤بسجد األقصى )انظر الشكل(، كٱبتلف شكل األقواس الٍب تغطي تلك األقبية من نصف دائرم ُب 

 (.  12. 4الشكل. )انظر (1)ا٤برحلة األكىل )القاعة األكىل( إىل بيضاكم كتغطية للنفق الصاعد

كظيفة تلك البوابة كسبب تشييدىا، ٧بل ٕبث بْب العلماء، كيرل الباحث الرطركط أنو ال تزاؿ 

ابلنظر لتشابو طرؽ التشييد كا٥بيكل اإلنشائي لكل من التسوية الشرقية للمسجد األقصى كالبوابة ا٤بزدكجة 

 .(2)امل يتم بناء ا١بامع القبلي عليه ٲبكن االفَباض أهنا نفذت لتكوف تسوية ٙبمل ا١بامع القبلي لكن

 

األبواب  صورة ألبواب ٧براب مرًن )الباب الثبلثي( ُب ا١بدار ا١بنويب، كيبدك كاضحان األقواس كأف: 11. 4شكل 

 مسدكدة اب٢بجارة. 

 ا٤بصدر:

http://www.islamichistoryandtravel.com/jerusalem_archaeological_park_photos.html 

                                                 

(1) Warren, pp.164-166.  
(2)  Al-Ratrout, p.311. 
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قطاع يوضح النفق الصاعد من ا١بنوب إىل الشماؿ، كما   : األعلى: مسقط للباب الثبلثي كالنفق، األسفل:12. 4شكل 
 كاف يبدك ُب صدر اإلسبلـ. 

 ,The Architectural, p.297.  Al-Ratroutا٤بصدر: 



 

 (The Double Gate)الباب املزدوج:  ابب النيب -

األقصى منو ليلة تسميو ا٤بصادر اإلسبلمية ابب النيب لبلعتقاد أبف النيب ملسو هيلع هللا ىلص دخل ا٤بسجد 

مَب ( 100حوايل )الباب على ا١بدار ا١بنويب للمسجد األقصى، على بعد ىذا قع ، كي(1)اإلسراء كا٤بعراج

 تغطيتها، بسبب الواجهة ا١بنوبية للبوابةمعظم  ، التظهر ُب الوقت ا٢بايلمن الزاكية ا١بنوبية الغربية للمسجد

بيت ا٤بقدس صبلح الدين األيويب  اسَبدادبعد  ًب تشييدىا مبلصقة للبوابة، الٍب، ببناء الزاكية ا٣بنثنية

ـ، 1998كُب عاـ . (2)اـ( لضماف عدـ قياـ الصليبيْب بغزك ا٤بسجد كا٤بدينة من جهته1187ىػ/583)

ًب تنظيف كإعادة أتىيلها لتستخدـ كمصلى اتبع للجامع القبلي أطلق عليو اسم "األقصى القدًن" بعد أف  

                                                 

 . 64، صسار انموانصر خسرك،   (1)
 . 236، صاملاصل عارؼ العارؼ،  (2)
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ا بسبب ٥با ٩بكنن الدخوؿ ىذه البوابة مهجورة ُب القركف األخّبة من اتريخ ا٤بسجد األقصى، كمل يكن  كانت

، 15. 4، 14. 4، 13. 4شكاؿ )انظر األ. (1)مساحة كبّبة منو األتربة كا٢بجارة الٍب كانت تغطي

4.16) 

القبلي يبلغ طولو من ا١بنوب من الناحية ا٤بعمارية، البوابة عبارة عن ٩بر عريض ٙبت أرضية ا١بامع 

ـ(، يفصل 5.20، تبدأ البوابة من ا١بنوب ببابْب متشااهْب عرض كل منهما )(2)ـ(79إىل الشماؿ )

بينهما ركيزة حجرية ٙبمل قبوين بيضاكيْب، يشكبلف مع ا٤بنطقة األمامية قاعة مستطيلة عرضها 

 أربع قباب يتوسطهن عمود )انظر الشكلـ( يتشكل سقفها من القبوين ُب مقدمة البابْب، ٍب 12.96)

اهما إىل ساحة ا٤بسجد  ليتوصل(، تتحوؿ القاعة إىل قبوين متجاكرين يسّباف اب٘باه الشماؿ 17. 4

األقصى عرب درج حجرم مشيد ُب هناية القبو الشرقي، كقد استند القبواف على جدارم البوابة الشرقي 

، حٌب أف انصر خسرك (3)ـ(1.2ـ* 1.7بلغت أبعادىا )كالغريب كُب ا٤بنتصف على ركائز حجرية ضخمة 

كقد عندما زار ا٤بسجد األقصى كسجل مبلحظاتو، عربَّ عن استغرابو من ضخامة تلك الركائز، قائبلن: "

 (4)"استخدمت ُب بنائو حجارة ال يصدؽ العقل كيف استطاعت قوة البشر نقلها كاستخدامها

ًب استخدامها كتسوية إلقامة ا١بامع لوظيفة األكىل: ا ؛أدت ىذه البوابة كظيفتْب ُب آف كاحد

القبلي عليها، حيث أف ا٤بسجد األقصى يقع على منحدر، أما الوظيفة الثانية فكانت ٗبثابة بوابة للقائمْب 

على خدمة كنظافة ا٤بسجد األقصى من األٟباس كغّبىم، فضبلن عن كوهنا بوابة للعاملْب كا٤بقيمْب ككبار 

                                                 

 .19، صمسرية إ مار وإ ياء املس د األقصى املبارؾ  (1)
(2) Warren, pp.164-166.  

(3) Gibson, S., and Jacobson, D. M., Below the Temple Mount in Jerusalem: A 
Sourcebook on the Cisterns, Subterranean Chambers and Conduits of the Haram al-

Shartf, Oxford, British Archaeological Reports (BAR) (1996), pp.246-258. 

 . 64، صسار انموانصر خسرك،   (4)
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نزلوف اجملمع اإلدارم ا٤بوجود جنوب ا٤بسجد األقصى ُب العهد األموم، حسب االكتشافات الزكار الذين ي

ـ(، ٕبيث ٛبكنهم من الوصوؿ إىل ا٤بسجد األقصى بوقت كجهد أقل )انظر 1974-1968األخّبة )

 (.19. 4، 18. 4شكاؿ األ

 

: ا١بدار ا١بنويب للجامع القبلي كيظهر ُب كسط الصورة جزء من ابب النيب )الباب ا٤بزدكج( كٱبتفي بقيتو 13. 4شكل 

 كراء الزاكية ا٣بنثنية )يسار الصورة( 

 www.islamichistoryandtravel.com/jerusalem_archaeological_park_photos.htmا٤بصدر: 
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 ـ. 19قوس كزخارؼ ا١بزء الظاىر من الباب ا٤بزدكج كما بدت ُب منتصف القرف : 14. 4شكل 

 .De Vogue, Le Temple, pl. Vا٤بصدر: 

 

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



219 

 

   

 : صورة تظهر ٨برج ابب النيب )الباب ا٤بزدكج( لكنو ُب الوقت ا٢بايل مدخبلن ٤بصلى ٙبت ا١بامع القبلي.15. 4شكل 

  

صورة للقبو الشرقي داخل الباب ا٤بزدكج بعد هتيئتو كمصلى، كتسميتو "األقصى القدًن"، كيظهر ُب ا١بزء : 16. 4شكل 

 األيسر من الصورة الركائز ا٢بجرية الضخمة كقد ًب سدىا اب٢بجارة ُب الوقت ا٢بايل.   
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 ـ. 19الباب ا٤بزدكج( كما كاف يظهر ُب منتصف القرف : ابب النيب ) 17. 4شكل 

 .De Vogue, Le Temple, pl.IVا٤بصدر: 
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: قطاع ُب ا١بامع القبلي كبوابة النيب )الباب ا٤بزدكج( تظهر دكر البوابة ُب الربط بْب ا٤بنطقة ا١بنوبية 18. 4شكل 
 كا٤بسجد األقصى من الداخل. 

 .Burgoyne, The Gates, p.109ا٤بصدر: 

 

اب١بامع القبلي كالركاؽ الغريب من البوابة ا٤بزدكجة كيظهر كظيفة البوابة كتسوية ألرضية  قطاع رأسي ٲبر: 19. 4شكل 
 ا١بامع القبلي. 

 .Shimon Gibson, Below, p.242ا٤بصدر:  
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 دار أمري املؤمنني أو ابب اخللياة. ابب  -

كىو ابب كاف مفتوحا ُب ا١بدار ا١بنويب من ا١بامع القبلي كا٤بسجد األقصى ُب الوقت نفسو، إذ 

يعد ا١بدار ا١بنويب للجامع القبلي جزءان من ا١بدار ا١بنويب للمسجد األقصى، كشفت عن ىذا الباب 

هة ا١بنوبية من ا٤بسجد األقصى، بعد اكتشاؼ ( أثناء حفرايتو ُب ا١بBen-Dovدراسات بن دكؼ )

 (21. 4، 20. 4)شكل  القصور األموية.

ال تتحدث عنو ا٤بصادر اإلسبلمية ا٤بتاحة، كرٗبا يكوف إٮباؿ ذكره أنو مل يعد لو أثر كاضح منذ 

الذم دمره كما دمر القصر ا٤بوصوؿ بو، كأجزاء كاسعة من ا١بامع القبلي،  ـ(748ىػ/130)زلزاؿ عاـ 

( عامان من ىذا الزلزاؿ، 150ا٤بصادر ا٤بتاحة دكنت أ٠باء بواابت كمداخل ا٤بسجد األقصى بعد حوايل )ف

ُب كتابو البلداف، كقد أطلق الباحث ىيثم الرطركط على ىذا الباب اسم  ـ(903ىػ/290)ت:كابن الفقيو 

٠باه بوابة ( كُب موضع آخر أThe Gate to al-Jami’ al-Aqsa"بوابة إىل ا١بامع األقصى" )

، كاال٠باف ا٤بذكوراف ُب العنواف ٮبا من اقَباح الباحث، االسم األكؿ نسبة (1)(Small Gateصغّبة )

للدار أك القصر ا٤بتصل ابلباب، كفٌضل الباحث استخداـ كلمة الدار عن القصر، ألهنا الواردة ُب بردايت 

، أما ابب ا٣بليفة فنسبة إىل الشخ  الذم (2)قرة بن شريك ا٤بعاصرة ٥بذه اإلنشاءات "دار أمّب ا٤بؤمنْب"

 خص  لو الباب كىو الوليد بن عبد ا٤بلك على األرجح. 

ىذه األبواب األربعة الٍب تناكلنا عمارهتا كنماذج ٨بتارة لبواابت ا٤بسجد األقصى، تكشف ما ٛبتع 

ت ٭بوذجان ُب معا١بة فرؽ بو ا٤بهندس ا٤بسلم من قدرة على اإلبداع كإٯباد ا٢بلوؿ للمشاكل ا٤بعمارية، كقدم

                                                 

(1)  Al-Ratrout, p. 262, 334.  
 انظر الفصل الثالث.   (2)
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ا٤بستوايت ُب ا٤بباين، ككيفية ٙبقيق االستفادة القصول من العناصر ا٤بعمارية، بتصميمها لتحقق عدة 

 كظائف ُب آف كاحد، ككيف أهنا كازنت بْب الشكل كالوظيفة.

 

 ها كبْب ا١بامع القبلي.: صورة توضح موقع ابب دار أمّب ا٤بؤمنْب كا١بسر بين20. 4شكل 

Al-Ratrout, p. 338. Univا٤بصدر:   
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اعتمادان على ٨بططو ا٤بكتشف، يظهر فيو الفناء الداخلي  (II: منظور ٚبيلي للقصر الكبّب )21. 4شكل 

(courtyardالذم ميز القصور األموية، كيظهر ُب أعلى الرسم، عبلقة القصر اب١بامع القبل ) .ي عرب ا١بسر 

 .Bahat, Atlas,179ا٤بصدر: 

 

  مارة اجلامع القبلي.   -

ُب هناية العصر  ،ـ(748ىػ/130أف ا١بامع القبلي قد اهنار إثر زلزاؿ عاـ ) ،اتضح فيما سبق

 أعماؿاألموية، لكن  و، أخفت مبل٧بعمارتو البلحقةمن التغيّبات ُب  األموم، كقد شهد ا١بامع أطواران 

 (Hamiltonاميلتوف )٥ب ، أاتحت الفرصةـ(1942-1938ُب الفَبة )الصيانة الٍب شهدىا ا١بامع 

لقاء الضوء على بعض األساسات األموية مثل أجزاء من جدار القبلة )ا١بنويب( كبعض قواعد األعمدة، إل

 ٩با ساعده على استنتاج بعض ا٣بصائ  ا٤بعمارية للجامع، كىي كالتايل:

 موقع ا١بامع نفس ا٤بوقع ا٢بايل للجامع القبلي. -  
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 مَبان من ا٢بدكد الشمالية للجامع ا٢بايل. 19كانت حدكد ا١بامع الشمالية أقل ٕبوايل - 

 سم(. 60- 50استخدـ الرخاـ لعمل أرضية ا١بامع، كىي تنخفض عن األرضية ا٢بالية ٕبوايل ) -

 القبلة، كا٘بهت من ا١بنوب إىل الشماؿ.قسم ا٤بسجد إىل أركقة استندت على جدار  -

 ( مَبان. 4.2ككاف معدؿ ا٤بسافات بْب أركقة ا١بامع ) -

 انتهت تلك األركقة بدعامات التحمت اب١بدار الشمايل للجامع.  -

 مل يكن للجامع قبة.  -

شرؽ استند ركاؽ عرضو أربعة أمتار على ا١بدار الشمايل للجامع )من ا٣بارج( أم أنو يسّب من ال -

  (1)إىل الغرب.

 استخدمت التغطية ا١بمالونية لتغطية السقف.  -

فتح ُب ا٢بائط ا١بنويب للجامع من الناحية الغربية مدخبلن خاصان اب٣بليفة ٲبكنو من الوصوؿ  -

 للجامع من قصره مباشرة. 

                                                 

(1) Creswell, Early, p.379. 
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 األسفل: منظور افَباضي للجامع القبلي ُب العهد األموم. ُب األعلى طريقة إنشاء ا٤بسجد )األركقة(، كُب: 22. 4شكل 

 .Al-Ratrout, p. 523ا٤بصدر:  
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 قبة الصخرة.

ـ(، 20.59يتكوف البناء من جدار خارجي، على شكل مثمن منتظم األضبلع، طوؿ كل ضلع )

ـ(، كعليو يكوف ارتفاع ا١بدار ا٣بارجي للناظر 2.6) (1)ـ( كتبلغ ارتفاع الدركة9.5كارتفاعو حٌب السقف )

 ـ(.12.1من ا٣بارج )

ـ(، 15.47ٰبيط ا١بدار ا٣بارجي بقنطرة مثمنة األضبلع )التثمينة الداخلية(، طوؿ ضلعها )

حددت زكاايىا بثمانية ركائز حجرية، بْب كل ركيزتْب عموداف، يربط بْب الركائز كاألعمدة عارضة 

(Beam خشبية فوؽ )( قوسان نصف دائرم، ٗبعدؿ ثبلثة أقواس لكل ضلع، 24تيجاف األعمدة، ٙبمل )

 . (2)يعلو تلك األقواس عارضة يرتكز عليها سقف البناء

كىي القنطرة ا٤بركزية الٍب ٙبيط ابلصخرة ا٤بشرفة  ،دائرية الشكل ٙبيط التثمينة الداخلية بقنطرة

القنطرة تتألف كظيفتها ُب ٞبل رقبة القبة كالقبة؛ ٕبيث كٙبمل القبة، كقد صمم ىيكلها قواين ليتناسب مع 

، كبْب كل ركيزتْب ٟبسة أقواس نصف دائرية ، بْب كل ركيزتْب ثبلثة أعمدةكبّبة  من أربعة ركائز حجرية

 تستند على الركيزتْب كتيجاف األعمدة الثبلثة، كيعلو ىذه األقواس عنق القبة الٍب تستقر عليها قبة ا٤ببُب. 

                                                 

 ، كلتحقيق االمتداد البصرم. الدركة: ا١بدار القصّب الذم يقاـ فوؽ سقف ا٤ببُب للحماية (1)
(2) Creswell, Early, p.68-69. 
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 مسقط أفقي لقبة الصخرة موضح عليو األبعاد كاألطواؿ )اب٤بَب(. : 23. 4شكل 

 .Creswell, p.71ا٤بصدر: 



 

ـ(، ككانت القبة ُب ذاؾ العصر كما يصفها 20.44كالقبة على شكل نصف كرة، يبلغ قطرىا )

ا٤بقدسي، تتكوف من ثبلث )طبقات(، كىي من الداخل إىل ا٣بارج على الَبتيب التايل: الطبقة األكىل 

بة ك٤بقاكمة عبارة عن ألواح خشبية مدىونة كمزخرفة، كالطبقة الثانية عبارة عن ىيكل معدين ٢بفظ شكل الق

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



219 

 

لواح خشبية ثبتت عليها صفائح النحاس ا٤بذىبة، كترؾ فراغ ُب كسط طبقات أالرايح، كالطبقة ا٣بارجية من 

 .  (1)القبة ليتسُب للفنيْب الدخوؿ لتفقد القبة كإصبلحها

ـ(، ًب سقف 4.63ـ(، كا٣بارجي )10.22ة ركاقْب؛ الداخلي عرضو )ينتج ا٤بثمناف حوؿ الصخر 

ابستخداـ ٝبالوانت خشبية صفًٌحت من ا٣بارج أبلواح الرصاص، ككيسيت من الداخل أبلواح الركاقْب 

 .(2)خشبية انلت قسطان كافران من الدىاف كالزخرفة، بينما تشكل القبة سقفان مستقبلن للقنطرة ا٤بركزية

حددت ٧باكر الدخوؿ للقبة أبربعة أبواب حسب ا١بهات األربع الرئيسة، عرض كل ابب منها 

ـ(. كيذكر كريزكيل أف ىناؾ ا٫براؼ ُب توجيو ا٤بسقط األفقي للقنطرة ا٤بركزية 4.35ـ( ، كارتفاعو )2.55)

الٍب ٙبمل القبة، قدَّره بثبلث درجات كذلك حٌب يتمكن الزائر للقبة عرب أم ىذه األبواب، من رؤية ٝبيع 

أقواس القنطرة، كعنق القبة كيستشعر  األعمدة، فبل ٙبجب األعمدةي األمامية األعمدةى ا٣بلفية، كذلك يرل

 . (3)ضخامتها كاتساعها

انفذة(،  40حائط )اجملموع: نوافذ ُب كل  5 ؛ا٢بوائط ا٣بارجية يستمد ا٤ببُب إضاءتو من نوافذ

( انفذة ما ذكره ابن الفقيو من 56، توافق ُب ٦بموعها )انفذة( 16) البالغ عددىاعنق القبة  كمن نوافذ

 .(4)نوافذ قبة الصخرة

                                                 

 .170، صأ س  التقاسيما٤بقدسي،  (1)
 .211، ص 1، جموسو ة القدسعلي حسن خاطر،  (2)
(3) Creswell, Early, p.69. 
 .151، صالبلداف، ابن الفقيو (4)
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 .Creswell, p.68قطاع رأسي ُب قبة الصخرة. ا٤بصدر: : 24. 4شكل 
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 قطاع )من الشرؽ إىل الغرب( ُب قبة الصخرة يبْب أجزاء ا٤ببُب كا٥بيكل كالفتحات: 25. 4شكل 

 ا٤بصدر : الباحث
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صورة من داخل قبة الصخرة كيظهر فيها الركاقْب الداخلي كا٣بارجي كالباب ا١بنويب )القبلة( كالنظاـ : 26. 4شكل 

 اإلنشائي من ركائز كأعمدة ربطت ابلعارضة ا٣بشبية، كُب أعبلىا الزخارؼ األموية ُب التثمينة الداخلية. 

 املس د األقصى وقبة الصخرة ابلقدس الزخارؼ اإلسالمية والعناصر املعمارية يفا٤بصدر: أمل ٭بر كلد علي، 

 .165ـ(، ص2009، )ا١بامعة األردنية، رسالة ماجستّب غّب منشورة، الإريف، دراسة حتليلية
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 .القصور األموية مارة 

سبق اإلشارة إىل اكتشاؼ اجملمع اإلدارم األموم جنوب كغرب ا٤بسجد األقصى، إذ قاـ فريق 

بعض ا٤بباين  ( كأمكن ٙبديد كظيفة23. 3)شكل اجملمع رقمان خاصان،مبُب ُب ىذا ا٢بفرايت إبعطاء كل 

بعد دراسة ٨بططاهتا، كعناصرىا ا٤بعمارية، كاألبعاد الوظيفية للفراغات، كعبلقاهتا البينية، فتبْب أهنا كانت 

  ٙبتوم على ثبلثة قصور، كٞباـ، كمبنيْب آخرين، لكنها تتكامل ُب ٦بموعها لتشكل ٦بمعان إداراين. 

(، كىو IIمن الناحية ا٤بعمارية، تتشابو ٨بططات القصور الثبلثة الٍب كاف أكربىا ىو القصر )

مَبان( ٲبتد من x 98مَبان 48الواقع إىل ا١بنوب من ا٤بسجد، ٨بططو العاـ على شكل مستطيل أبعاده )

ائصو الشكلية الشرؽ إىل الغرب، كبدراسة اآلاثر ا٤بتبقية من ىذا القصر كفراغاتو أمكن من معرفة خص

 كا٥بيكلية ابلشكل التايل: 

تكوف القصر من طابقْب، يقيم ا٣بدـ كا٢برس ُب الطابق األكؿ الذم يضم إسطببلن كغرفان -

 للتخزين، بينما استعمل أصحاب القصر الطابق الثاين.  

القصر عبارة عن ٦بموعة كبّبة من الغرؼ كالقاعات الٍب أقيمت بشكل متعامد على جدراف  -

 ر األربعة ا٣بارجية.القص

( مبلط اب٢بجارة ا٤بربعة، ًب زراعة بعض األشجار Courtyardُب الوسط كاف ىناؾ فناء ) -

 فيو. 

أحاط ركاؽ مسقوؼ ابلفناء، ارتكز على جدراف الغرؼ من جهة كعلى األعمدة احمليطة ابلفناء  -

 ُب ا١بهة ا٤بقابلة.

 يب من القصر.ىناؾ ٛباثل اتـ بْب ا١بزء الشرقي كا١بزء الغر  -

 كاف الدخوؿ للغرؼ من األركقة عرب  مداخل ُب النهاايت الداخلية للقاعات.   -
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 كاف الدخوؿ للقصر من خبلؿ بوابتْب رئيستْب: األكىل ُب الشرؽ كالثانية ُب الشماؿ.  -

 ارتبط القصر اب١بامع القبلي عرب جسر بينهما. -

كٲبكن القوؿ أف ىذا البناء اهذه ا٤بواصفات ٲبثل أحد النماذج على فلسفة عمارة البيوت 

 اإلسبلمية الٍب ٲبكن ٙبديدىا ابلتايل: 

االنفتاح على الداخل، ٩با يراعي خصوصية أىل البيت كمفاىيم ا٢بشمة الٍب ٛبنع االنكشاؼ  -

 على ا٣بارج.

 اب٤بركز )الفناء(، رغم كرب مساحة البناء. ٰبافظ ىذا التصميم على اتصاؿ ٝبيع الغرؼ  -

 يتيح الفناء ألىل ىذا البيت النظر إىل السماء كٰبفزىم على التفكر.  -

( مَبان 5000ًب ضبط عدد ا٤بداخل للقصر ٕبيث يكوف فقط مدخبلف لبناء تقارب مساحٌب ) -

 مربعان. 

 يتم من خبلؿ الركاؽ الدائر حوؿ الغرؼ ٙبقيق الظل ٥بذه الغرؼ ٩با يقلل درجة ا٢برارة.  -

  

بعد الدراسة السابقة جملموعة ٨بتارة من ا٤بعامل ا٤بعمارية كفح  شكلها كىيكلها كدراستها ُب 

كا٥بيكل، البعدين األفقي كالرأسي، ٬بل  إىل أف عمارة بيت ا٤بقدس ُب صدر اإلسبلـ من انحية الشكل 

 انقسمت إىل نوعْب؛ عمارة كظيفية كعمارة رمزية، كتوضيح ذلك:

)أم ٙبقق كظيفتها أبفضل الطرؽ كأقل ا٤بساحات ا٤بستخدمة( كمثاؿ ذلك كاضح   مارة وظياية:

ُب ا١بامع القبلي ذك الشكل البسيط فهو عبارة عن أركقة متجاكرة أنتجت قاعة صبلة فسيحة، تتيح 

فوؼ طويلة متصلة دكف عوائق، ككذلك ٛبكنهم من االتصاؿ البصرم مع ا٣بطيب للمصلْب الوقوؼ ُب ص

من جهة، كمع بعضهم من جهة أخرل؛ ككذلك ظهر جليان ُب دراستنا للبواابت )الثبلثية كا٤بزدكجة( أهنا 

ـ لعبت أدكاران كظيفية متعددة، فكانت ٩بران انقبلن للناس إىل داخل ا٤بسجد، كُب الوقت نفسو تسوية ليقو 
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عليها ا١بامع القبلي، كما كاف كاضحان من شكل غرؼ القصر الٍب اتسمت ابستقامة الزكااي، كتعدد 

 مساحات الغرؼ الٍب تناسب دكرىا.  

فهي كاضحة ُب معلمْب ٩با درسناىم، األكؿ البوابة الذىبية الٍب كانت رمزان للمدينة   مارة رمزية:

دىا ا٤بسجد األقصى، كقد حققت تلك البوابة رمزيتو أبف ا٤بصادر ا١بديدة كعنواانن للنهضة العمرانية الٍب شه

(، كأفضل األمثلة على ذلك مبُب قبة Golden Gateاألجنبية ال تذكرىا إال ابسم البوابة الذىبية )

الصخرة الذم جاء فريدان ُب ىيكلو كشكلو، بديعان ُب زخرفتو كنقوشو، فأصبح رمزان لقدسية ا٤بكاف كعبلمة 

على عراقة ا٤بدينة، ظهرت رمزيتو ابرتفاعو الكبّب، كقبتو ا٤بتؤللئة، كسيطرتو على ما ٰبيط بو من بيئة عمرانية 

 أك طبيعية. 

تصنيف الباحث ألم من تلك ا٤بعامل ُب ٭باذج العمارة الرمزية نفي الصفة الوظيفية عنها، كال يعِب 

لكن التصنيف ىنا ًب على ما ظهر من أثر لتلك ا٤بعامل، كغالب ما عرفت بو، كيرل الباحث أف ا١بسر 

جهة يستخدـ  الذم ربط بْب قصر ا٣بليفة كا١بامع القبلي أدل دكران كظيفيان كرمزاين ُب آف كاحد، فهو من

الطرؽ كأسهلها إىل ا١بامع القبلي، لكنو ُب الوقت نفسو، يرمز إىل حرص القصر على ربط  أبقصرللوصوؿ 

نفسو اب١بامع كلو كاف ىذا الرابط صغّبان ُب حجمو، كمعركؼ ما مثلو ا٤بسجد األقصى من ثقل سياسي 

 كشرعي لؤلمويْب ُب ٨بتلف مراحلهم. 

 

 اخلصائص الزخرفية.  -

ا٤بسجد األقصى كمعا٤بو بنصيب كبّب  عمارة بيت ا٤بقدس على قسط كافر من الزخارؼ، ٛبتعاحتوت  

 ، كالباب ا٤بزدكج.قبة الصخرةٮبها ما كاف ُب ا١بامع القبلي، ك ، أهامن
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ـ( عن ٦بموعة 1942-1938ففي ا١بامع القبلي، كشفت أعماؿ الَبميم الٍب جرت ُب الفَبة )

وية، ًب حفرىا على ألواح خشبية مستطيلة الشكل، استخدمت ُب تغطية اندرة من النماذج الزخرفية األم

ا٥بيكل اإلنشائي ا٢بامل لسقف الركاؽ األكسط، كقد تشااهت ىذه  (beamsأطراؼ كبواطن عوارض )

الزخارؼ مع زخارؼ أموية أخرل؛ كالٍب ُب ا٤بسجد األموم بدمشق، كقبة الصخرة، كقصور ابدية 

زخارؼ نباتية يشاىد فيها أكراؽ العنب كالعنب كالرماف كالزىور كالسبلؿ الٍب . كىي ُب ٦بملها (1)الشاـ

 (27. 4. )انظر الشكل(2)ٚبرج منها عركؽ نباتية، كىي غاية ُب االتقاف كالرشاقة

                                                 

(1) Hillenbrand, R., Umayyad Woodwork in the Aqsa Mosque, in: Bayt Al-Maqdis 
Jerusalem and early Islam, edited by: Jermy Johns, UK, Oxford University press, (1999), 

pp.271-310. 
، ترٝبة: عطا هللا دىينة كآخركف، )دمشق، دار القدس اإلسالمية يف أ ماؿ ماك  فاف برشيممارغريت فاف برشيم، كسوالنج أكرم،  (2)

 . 89ـ(، ص1994الشاـ، 
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٭باذج من الزخارؼ النباتية كا٥بندسية احملفورة على ألواح خشبية من العصر األموم ًب استخراجها من : 27. 4شكل 

 ا١بامع القبلي. 

 Hillenbrand, R., Umayyad Woodwork in the Aqsa Mosque, in: Baytا٤بصدر: 

Al-Maqdis Jerusalem and early Islam, edited by: Jermy Johns, UK, Oxford 

University press, (1999), pp.271-310. 

( مَبان مربعان، 1280قبة الصخرة، فتقدر مساحة الزخارؼ الفسيفسائية داخل ا٤ببُب ٕبوايل ) أما ُب

يتفق علماء اآلاثر كالفنوف أف معظمها يعود للفَبة األموية بغض النظر عن التجديدات كاإلصبلحات الٍب 
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كالزخارؼ على رقبة القبة ُب ا١بزئْب العلوم كالسفلي منها، كعلى ، تَبكز ىذه اللوحات (1)٢بقت اها

الوجهْب الداخلي كا٣بارجي للقناطر الدائرية الٍب ٙبيط ابلصخرة، ككذلك على الوجهْب الداخلي كا٣بارجي 

للتثمينة الداخلية ككذلك بطنيات أقواسها، كيذكر أف ا١بدراف ا٣بارجية لقبة الصخرة كانت مكسوة 

لفسيفسائية قبل أف تستبدؿ بكسوة من القيشاين ا٤بزجج ُب العصر العثماين كٙبديدان ُب القرف ابلزخارؼ ا

)السادس عشر ا٤بيبلدم(، كتنوعت تلك الزخارؼ بْب األشكاؿ النباتية كما يلحق اها من عركؽ كأزىار 

. 4، 29. 4، 28 .4. )انظر الشكل(2)كأكراؽ كٜبار، كالزخارؼ ا٥بندسية كا٤بزىرايت، كالكتاابت العربية

  ( كتعد زخارؼ قبة الصخرة األىم كاألكرب بْب زخارؼ ا٤بسجد األقصى. 30

كاثلث ا٤بواقع أٮبية ُب زخارؼ ا٤بسجد األقصى كجد ُب ابب النيب )الباب ا٤بزدكج(، حيث ييرل 

جيو بقااي ا١ب  على القباب، كقد نقشت على ىذا ا١ب  الزخارؼ ا٥بندسية كالنباتية، كقد نقلها دم فو 

 (31. 4ـ( )انظر الشكل19ُب منتصف القرف )

 

                                                 

(1) Shamma, p.134. 
 . 89، صالقدس اإلسالميةفاف برشيم،   (2)

Oleg Grabar, The shape of the holy: Early Islamic Jerusalem, New Jersey, Orinceton 
University Press, (1996), pp.61-103. 
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٭بوذج من الزخرفة الفسيفسائية على الركيزة ا١بنوبية الغربية من القنطرة الدائرية )ا٤بركزية(. ا٤بصدر: : 28. 4شكل 

Grabar, 85.. 

 

 Grabar, The٭بوذج من الزخارؼ النباتية كا٥بندسية على الوجو الداخلي للتثمينة الداخلية. ا٤بصدر: : 29. 4شكل 

Shape of Holy, p.92.  
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 ,Grabar٭بوذج من زخارؼ بطنيات األقواس ُب قنطرة التثمينة الداخلية. ا٤بصدر: : 30. 4شكل 
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ـ، أما اآلف 19زخرفة ُب كاحدة من قباب ابب النيب )الباب ا٤بزدكج( كما كانت تبدك ُب منتصف القرف : 31. 4شكل 

 ,De Vogueفلم يتبقى منها إال القليل. ا٤بصدر: 

 
تتجلى ُب ىذه الزخارؼ قدرة الفناف ا٤بسلم على التجريد كاإلبداع الفِب على مستول الشكل 

الضوابط الشرعية كالنفسية؛ فعلى مستول الشكل، ٪بدىا ابتعدت عن تصوير  كا٤بضموف، ضمن إطار من

ذكات األركاح من حيواانت كبشر، كا٘بهت ُب األشكاؿ ٫بو تصوير الطبيعة كما أحاط ابإلنساف من ٝباؿ 

ٛبثل ُب األشجار كاألزىار كالثمار، كاألكراؽ، فضبلن عن األشكاؿ ا٥بندسية البسيطة كالسبلؿ كا٤بزىرايت 

الٍب ٱبرج منها الفركع حاملة الثمار كاألزىار، كمع أف مفهـو الزخرفة قائم على تكرار العنصر بوتّبة معينة، 

٪بد الفناف ا٤بسلم قد استطاع أف ٰبقق التكرار دكف ملل، فمثبلن؛ ٪بد ُب لوحات التثمينة الداخلية، أف كل 

ثمار كحركة العركؽ ا٘باىها، لكنها ُب أحد كجوىها لوحة زخرفية تصور نوعان ٨بتلفان من النبااتت كاألزىار كال

تكرار لعناصر ٦باكرة، ٩با يتيح للمتأمل أف ينتقل من لوحة إىل أخرل ككأنو ينتقل من فكرة إىل أخرل 

 ابنسيابية كحيوية كإعماؿ ذىِب.   
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كعلى مستول الشكل أيضان، ٪بد الفناف ا٤بسلم قد استخدـ ا٣بط العريب ُب صورتو الكوفية 

ـ(، ٖبط 240ا٥بندسية على الشريط األعلى للتثمينة الداخلية على الوجهْب الداخلي كا٣بارجي بطوؿ )

مقارنة بباقي ا٤بساحات  -رغم صغر مساحتو -مذىب على أرضية زرقاء، تتيح لو الربكز كا٤بنافسة الفنية

وين الذم يتماشى مع معُب الزخرفية الكبّبة، كالحظ النقاد الفنيوف ُب تلك الزخارؼ خاصية االنسجاـ الل

 . (1)التكوينات كليس مع حقيقة ككاقعية لوهنا

أما على مستول ا٤بضموف؛ فتتعدد القراءات ٥با بْب أهنا تعكس صورة ا١بنة كما فيها من أشجار 

 ، بينما(3)، كبْب أهنا تعبّب عن امتبلؾ السلطة كالقوة كا٤باؿ(2)كٜبار ٨بتلفة األلواف، ك٦بوىرات ٜبينة كقصور

يرل آخركف أف تلك الزخارؼ كما تصوره من أشجار مثمرة أيٌب ُب إطار الدعوة إىل زراعة األشجار ا٤بثمرة 

ك "الفبلحة" كما ٙبملو ىذه الكلمة من دالالت "الفبلح كالنجاح"، فضبلن عن قيم استمرارية العطاء الذم 

 .(4)ٰبتاج إىل عناية كصرب كالزراعة

فسّب مضموف تلك الزخارؼ كالغوص ُب مدلوالهتا، الرمزية كٲبكن القوؿ أف تعدد ٧باكالت ت

أهنا ال تزاؿ موضوع ٕبث  -كالفناف ا٤بسلم من قبل-كالصرٰبة، داللة على قدرة ىذه الزخارؼ نفسها، 

 كٙبفيز للباحثْب الستنباط مضامينها، ك٧باكلة تقدًن قراءات جديدة حو٥با.

 

 

 

                                                 

 .92القدس العا٤بي، ص، مؤٛبر يـو خصائص العمارة والزخرفة اإلسالمية يف بيت املقدسحسن دمحم نعّبات،  (1)
 . 217، ص1، جموسو ة القدسحسن خاطر،  (2)
(3) Grabber, O., Umayyad Dome of the Rock in Jerusalem, Ars Orientalis, Vol. 3 (1959), 

pp. 33-62  
(4) Shamma, pp.143-146.  
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  األصوؿ املعمارية لعمارة بيت املقدس. -

مل تسلم عمارة بيت ا٤بقدس، كال سيما الدينية منها، من نظرة مسبقة لدل كثّب من ا٤بستشرقْب 

ا٤بسلمْب ٲبيل كثّب من ا٤بؤرخْب كدارسي اآلاثر الغربيْب إىل ا٤بسارعة ابلقوؿ أف تنزع عنها صفة األصالة، إذ 

رية السابقة ٥بم، كال سيما العمارة مل يبدعوا عمارة خاصة اهم ُب بيت ا٤بقدس، إ٭با قلَّدكا األ٭باط ا٤بعما

١بامع القبلي تنتمي إىل تصميم الكنائس، حٌب أف أحدىم مثل كارف البيزنطية، فقالوا إف عمارة ا

(Warren)  مل ٯبد حرجان ليقوؿ أف ا١بامع القبلي ما ىو إال ابزيليكا القديسة مرًن البيزنطية، استخدمها

شف ا٤بوقع ا٢بقيقي لتلك ر بعد أف اكتي كرَّ ولو ىذا مل يعد يي لكن ق .(1)ا٤بسلموف كجامع كغّبكا ا٠بها

أف ا٤بسلمْب كانوا إذا ما  ،(Creswellمثل كريزكيل ) كف،ليكا خارج ا٤بسجد األقصى، كيدعي آخر يالباز 

فتحوا مدينة، أخذكا إحدل الكنائس كحولوىا مسجدان، أك تشاركوىا مع ا٤بسيحيْب، كأف ىذا مكنهم من 

التعرؼ على العمارة البيزنطية كاالقتباس منها، كٰباجج على رأيو أبف ا٤بسلمْب مل يبنوا جوامع قبل أف يفتحوا 

 . (2)ببلد الشاـ أك ببلد الفرس

، كمنطلقهم أبف البناء الثماين كاف معركفان قبل قبة كزخارفها ىذه الدعاكل إىل قبة الصخرة كامتدت

الصخرة، كأخذكا يوردكف النماذج كاألمثلة ٤ببافو اٚبذت الشكل ا٤بثمن، قبل اتريخ إنشاء القبة، فيما عرؼ 

، كمل تسلم الزخارؼ الٍب زينت العمارة اإلسبلمية ُب بيت ا٤بقدس من نزع (3)ا٤بعمارية بدراسات األصوؿ

حٌب أف كريزكيل قسَّم عناصر الزخارؼ إىل ٦بموعات بنسب  -كال سيما زخارؼ قبة الصخرة–أصالتها 

                                                 

(1) Warren, p.39. 
(2) Creswell, A Short account of early Muslim architecture, (Alder shot: Scholar Press, 

1989), pp.6-7.  
(3) Creswell, Early, pp.101-114.  
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%( من العناصر السورية 55%( عناصر بيزنطية، ك)22%( عناصر ركمانية، ك)22مئوية فجعل )

 . (1)من تلك الزخارؼ مل ينسبو%( 1ا٤بسيحية، كبقي )

كإف كاف من الصعب على اإلنساف ا٤بنصف أف ينكر أتثر ا٢بضارات ببعضها، أك أتثر العناصر 

ا٤بعمارية اإلسبلمية ابلعمارة احمللية، إال أنو ُب ا٤بقابل إنكار كجود خصائ  إسبلمية أك عربية ميزت ىذه 

اء أبف ا٤بسلمْب قد بنوا جوامعهم بتأثر من عمارة الكنائس العمارة، فيو ا٫براؼ ابئن عن ا٤بوضوعية، فاإلدع

البيزنطية أك عمارة ا٤بنشآت العامة الركمانية، فيو ٘باىل لدكر مسجد الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص ُب تشكيل ا٥بوية ا٤بعمارية 

در اإلسبلـ للعمارة اإلسبلمية، كىو أمر يتضح أكثر ابستقراء ٭باذج عديدة من ا١بوامع الٍب أقيمت ُب ص

بتأثر ك٧باكاة كاضحة للمسجد النبوم القائم على الشكل ا٤بربع كظلة للصبلة ُب مقدمتو، كمل يكن 

ا٤بسلموف ٕباجة الستعارة عناصر ىذه ا١بوامع من غّبىم، كىي مذكورة ُب القرآف كا٤بسجد كاحملراب 

ن ا٤بسلمْب أثناء ٚبطيطهم كالقبلة، ابلتوازم مع حضور مفهـو ا٤بسجد كدكره الركحي كالوظيفي ُب ذى

كإنشائهم للمسجد، كىذا ما ٲبكن تطبيقو على ا٤بسجد األقصى، الذم اٚبذ شكل ا٤بسجد النبوم إبقامة 

ا١بامع القبلي ُب صدر ا٤بسجد بصفوؼ األعمدة ا٤بسقوقة، الٍب كونت فراغان كاسعان بعيدان عن تعقيدات 

و٥با، الٍب ميزت التصاميم الكنسية آنذاؾ، كخارج ا١بامع ا٤براحل كتنوع الفراغات كالقيود ا٤بفركضة على دخ

 تكوف الساحة أك الفناء ٤بناشط ا٤بسلمْب بْب الصلوات. 

أما قبة الصخرة، فإف جاء تصميم قبة الصخرة بشكلها الثماين متوافقان مع بعض ا٤بعامل ا٤بعمارية 

 -السابقة لقبة الصخرة-الشكل الثماين على فالعمارة السابقة، إال أنو كاف ٨بتلفان ُب الداخل كا٥بيكل، 

، أما ُب عمارة قبة الصخرة فقد جاءت على (2)جاءت إما دائرة ٙبيط اها دائرة، كإما دائرة ٰبيط اها ٜباين

النحو التايل: دائرة ٰبيط اها ٜباين ٰبيط بو ٜباين آخر كىو نظاـ معمارم غّب معركؼ قبل إنشاء قبة 

                                                 

 .9)مصر، دار ا٤بعارؼ، د.ت(، ص مساجد القاىرة ومدارسها: املدخل،أٞبد فكرم،  (1)
(2) Creswell, Early Muslim architecture, pp.101-114.  
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رة بعد حوايل نصف قرف من دخوؿ اإلسبلـ إىل فلسطْب كببلد الشاـ، الصخرة، كقد جاء بناء قبة الصخ

٩با يعِب خركج جيل جديد من البنائْب الذين كونوا شخصيتهم كفلسفتهم ا٤بعمارية على أساس اإلسبلـ، 

 كتصوره لعبلقة اإلنساف اب٤بادة كاآلخر ك٧بيطو. 

٘بريدىا من أصالتها، كقد دلت أما الزخارؼ، فغِب عن القوؿ أف التطرؼ ظاىره ُب دعول 

الكشوؼ األثرية على تراث عريب ُب الزخرفة كالتزيْب سابق لئلسبلـ، كما أف الزىور كالعركؽ كالثمار 

كاألشكاؿ ا٥بندسية ىي من ا٤بشَبؾ اإلنساين، الذم يتجاكز الدين كا١بنسية، ككاف ظاىران ُب تلك الزخارؼ 

ا٘بهت ٫بو ٧باكرة الواقع كليس نقلو، كٲبكن القوؿ ىنا أنو من أهنا ٘بنبت تصوير ما ال يقره اإلسبلـ، ك 

الصعب على ا٤برء أال يتأثر ٗبا حولو من منتجات ثقافية كحضارية، لكن الفناف ا٤بسلم استطاع صهر تلك 

ا٤بوركاثت ا٢بضارية كأضاؼ ٥با قيمو كتصوراتو للحياة كللجماؿ، كأنتج أكرب تلك اللوحات الزخرفية الٍب ال 

شاىدة على قدرتو على التصوير كالتحوير ك٨باطبة اآلخر بغض النظر عن لغتو كخلفيتو الدينية أك تزاؿ 

  العرقية.
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 املبحث الثاين

 اخلصائص العمرانية

 دتهيد: 

ًب ُب ا٤ببحث السابق تناكؿ عمارة بيت ا٤بقدس ُب صدر اإلسبلـ، من خبلؿ دراسة ٨بططاهتا 

ُب سبيل الوقوؼ على الصورة األقرب ٢باؿ  كأصو٥با ا٤بعمارية، كخصائصها الشكلية كا٥بيكلية كالزخرفية

ا٤ببُب ىو كإف كاف ٦باؿ العمارة كقدرهتا على ٙبقيق أىدافها ُب البعدين الوظيفي كا١بمايل، العمارة آنذاؾ، 

ٗبا ٰبتويو من عناصر كحوائط كأعمدة كفراغات كمداخل، أك ما يؤديو من كظائف  نفسو كوحدة معمارية

ا٤بدينة كلها بصفتها كحدة ليشمل  ،، فإف ٦باؿ العمراف أكسع من ذلكدينية أك اجتماعية أك اقتصادية

 كخدمات، فضبلن عن عبلقةمواصبلت ك كأسواؽ كمرافق  عمرانية ٗبا ٙبتويو من مبافو كشوارع كساحات عامة

ىذه العناصر مع بعضها البعض، كما تؤديو ُب ٦بموعها من كظائف متكاملة، ٙبقق الغاية من ا٤بدينة كبيئة 

 عمرانية ٙبقق سعادة اإلنساف. 

كُب ىذا ا٤ببحث سيحاكؿ الباحث استكشاؼ خصائ  كصفات ا٤بظهر العمراين العاـ ٤بدينة  

ة الدراسة من خبلؿ ما توفر من معلومات ًب بيت ا٤بقدس كعبلقة العناصر العمرانية ببعضها، خبلؿ فَب 

 الوقوؼ عليها ُب الفصوؿ السابقة أك ما تقدمو ا٤بصادر كالكشوؼ األثرية ا٢بديثة.   

 

 ابيعة  مراف بيت املقدس كمدينة.  -

يقسم عامل التخطيط عبد الباقي إبراىيم، ا٤بدف اإلسبلمية ُب صدر اإلسبلـ، ابلنسبة ٤براحل 

بعض  عدَّؿف ،سبلـسبلـ كأتى عليها اإلمدف كانت قائمة قبل اإل :األكؿىل قسمْب؛ تكوينها التارٱبي إ

مدف أقيمت بعد ظهور االسبلـ   :، كالقسم الثايناإلسبلـسالة ر ة الٌب ال تتفق مع ىدؼ العمرانيمبل٧بها 
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 /ىػ21ـ( أك الفسطاط )639 /ىػ17ـ( أك الكوفة )635/ ىػ14كقواعد للحكاـ، مثل البصرة )

يل ااألمر الذل ينعكس ابلتفخططها ا٤بسلموف كما أرادكا،  ،ـ( كغّبىا670/ ىػ48ـ( كالقّبكاف )641

نية مشَبكة تتميز اها ا٤بدينة فهناؾ مبلمح عمرا ،كمع ذلك، على ا٣بصائ  العمرانية َب كبل ا٢بالتْب

كتنتهى إليو األنشطة كاالجتماعي،  يالديُب كالسياسسبلمية، أٮبها كجود ا٤بسجد ا١بامع كمركز للنشاط اإل

التجارية كاإلدارية، كمنها الَبكيب العمراىن الذل يعكس الَبكيب االجتماعى للسكاف كالذل يظهر َب 

  .(1)أحياء كخطط أك حارات تقسيمات ا٤بدينة إىل

يكوانف ا٤بدينة  اللذاف معان  نساينعريف ا٤بدينة ىنا يشمل كل من الشق العمراىن كالشق اإلكت

مرتبطة اب٣بصائ  االجتماعية كالثقافية  فتكوف ا٣بصائ  العمرانية للمدينة اإلسبلمية ،سبلميةإلا

 كالعقائدية صائ  االجتماعية كالثقافيةكذلك ابعتبار أف ا٣بصائ  العمرانية ىى انعكاس للخ للمجتمع،

 .(2) للسكاف

سابقان من اتريخ بيت ا٤بقدس، كبناء عليو، ٲبكن ٙبديد طبيعة عمراف ا٤بدينة حسب ما تبْب معنا 

حيث ٪بد أهنا كانت قائمة بعمارهتا كشخصيتها العمرانية قبل الفتح اإلسبلمي، حٌب أهنا استقبلت قبل 

ـ( اإلمرباطور ىرقل الذم سار ُب شوارعها كزار معا٤بها 629ن الفتح، كٙبديدان ُب العاـ )أعواـ قليلة م

، كقد أمكنتنا خريطة مأداب ٙبديد الشكل العاـ للمخطط (3)ا٤بسيحية ا٤بقدسة إثر انتصاره على الفرس

العمراين للمدينة آنذاؾ، فقد بينت مكاف الساحة العامة ُب ا٤بدينة، كالبواابت، كالكنائس، كشارعي ا٤بدينة 

  . أما ابلنسبة للواقع االجتماعي كالثقاُب ا٤بؤثر على ىوية العمراف فهو(4)الرئيسْب؛ الكاردك كالكاردك الكبّب

                                                 

 الَباثية االسبلمية ا٢بلقة الدراسية ألسس كمعايّب تصنيف ا٤بباىن كا٤بدف، ُب: اخلصائص العمرانية للمدينة اإلسالميةعبد الباقي إبراىيم،  (1)
 (www.cpas-egypt.com(، منشورة على موقع الباحث: )ـ1996، )منظمة العواصم كا٤بدف االسبلمية، ككيفية ا٢بفاظ عليها

 املرجع ناسو. (2)
 . 366، صالقدس أرمسَبكنج، (3)
 راجع ا٤ببحث الثالث من الفصل األكؿ.  (4)
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، كىو األمر الذم استمر (1)"مدينة مسيحية مقدسة" ءكانت إيليافقد  كما تلخصو كارين أرمسَبكنج 

 .(2)(ـ990ىػ/38)ت: ٫بو لفَبات بعد الفتح اإلسبلمي كما أخرب ا٤بقدسي 

مل تكن ىذه الطبيعة العمرانية للمدينة ىي التحدم الوحيد لعملية تطوير أك تعديل الشكل العمراين 

ُب مدينة بيت ا٤بقدس، بل كاف ىناؾ عدة عوامل أخرل أثرت فيو كُب طرؽ معا١باتو، ٲبكن ٙبديدىا 

 ابلتايل: 

الثبلث، من ا٤بسلمْب ا٤بكانة الدينية ا٣باصة، الٍب ٙبتلها ا٤بدينة ُب قلوب أتباع الدايانت  .1

 كا٤بسيحيْب، كاليهود. 

 ا٤بنزلة السياسية الٍب تتمتع اها ا٤بدينة، كما تشكلو من ثقل للدكلة األموية الٍب تشرؼ عليها. .2

 نصوص العهدة العمرية الٍب ضمنت للمدينة حفاظها على طابعها العمراين القائم. .3

مع مكوانت ا٤بدينة البشرية أك طبيعة الفاٙبْب أنفسهم الذم مل يظهر ُب سلوكهم عداء  .4

 العمرانية، رغم اختبلؼ الدين كا٣بلفيات الثقافية للمرحلتْب.

حرص ا٤بسلمْب على اإلعمار كٙبقيق رسالتهم ُب تعمّب األرض، كإقامة ا٣ببلفة ٗبفهوىا  .5

 ا٢بضارم كما ا٤بفهـو السياسي. 

يادة ا٤بدينة )ما يصطلح عليو كال شك أف اجتماع ىذا الواقع، مع ىذه ا٤بؤثرات ٯبعل من كظيفة ق

حديثان اب٤بخطط( أصعب ُب تنزيل أفكاره كفلسفتو العمرانية على األرض، بتحديد استعماالت األراضي أك 

ٙبديد ا٤بواقع العامة كا٣باصة، كالساحات، كالشوارع، كيكوف دكره التعديل أك التطوير ٕبيث تتوافق مع رؤيتو 

 العمرانية. 

                                                 

 .325، صالقدسأرمسَبكنج،  (1)
 .170، صأ س  التقاسيما٤بقدسي،  (2)
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أف عمراف ا٤بدينة ُب صدر اإلسبلـ كاف قائمان على التعديل كالتأثّب ُب  كعليو، ٲبكن االستنتاج

توزيع الساحات كا٤برافق العامة، كالكتل البنائية، كنظاـ ا٢بركة. كٲبكن ٙبديد أىم مبلمح عمراف بيت 

 ا٤بقدس ُب صدر اإلسبلـ اب٣بصائ  التالية:

 

 َمورية املس د يف  مراف املدينة.  -

ئ  ا٤بدينة اإلسبلمية أف يكوف ا٤بسجد ُب كسطها، كىو ما أمكن من ا٤بعركؼ أف من خصا

ـ(، 634ىػ/14استقراؤه من ٨بططات ا٤بدف اإلسبلمية األكىل، كالبصرة الٍب أسسها عتبة بن غزكاف عاـ )

ـ(، أك الفسطاط الٍب أسسها عمرك بن العاص 638ىػ/17كالكوفة الٍب أسسها سعد بن أيب كقاص )

-86)ة الٍب أسسها سليماف بن عبد ا٤بلك حْب كاف كاليان على فلسطْب ـ(، أك الرمل642ىػ/21)

ما ن  عليو  علماء كحكماء معاصركف لنشأة ا٤بدف اإلسبلمية األكىل، مثل  ، أك(1)(ـ715-705ىػ/96

ـ(، أنو "ٯبب على من أنشأ مدينة أك اٚبذ مصران.... أف يبِب 885ىػ/272ما ذكره ابن أيب الربيع )ت:

 .(2)فيها جامعان للصبلة ُب كسطها، ليقرب على ٝبيع أىلها"

٤بسلمْب إنشاء مسجدىم األقصى ُب كسط ا٤بدينة، كُب حالة مدينة بيت ا٤بقدس مل يكن إبمكاف ا

كإ٭با كاف موقعو ُب ا١بزء الشرقي منها، ُب منطقة كانت مهملة منذ العهد السابق ٥بم، فقاموا بتهيئتها 

كإقامة مسجدىم عليها، ك٤با تعذر أف يكوف موقع ا٤بسجد ُب كسط ا٤بدينة، ١بؤكا إىل حل ٚبطيطي مبدع، 

 ابلنسبة للمدينة، عرب ٦بموعة من اإلجراءات:  أبف جعلوا ا٤بسجد ٧بوراين 

                                                 

-49ـ(، ص1988، ، سلسلة عامل ا٤بعرفة، )الكويت، اجمللس الوطِب للثقافة كالفنوف كاآلداباملدينة اإلسالميةدمحم عبد الستار عثماف،  (1)
57. 
ـ(، 1996، ٙبقيق: عا ؼ عبد الغِب، )دمشق، دار كناف، سلوؾ املالك يف تدبري املمالكشهاب الدين أٞبد بن أيب الربيع،  (2)
 . 107ص
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ككاف توزيعها مناسبان للكثافة السكانية ا١بهات األربع،  علىللمسجد  عديدةفتح أبواب  .1

٩با يعِب الٍب ٙبيط اها، فكاف أكثرىا ُب ا١بهة الغربية من ا٤بسجد كأقلها ُب ا١بهة الشرقية، 

 ابلقادمْب إليو من كل ا١بهات. مرحبه  ا٤بكاف أف -فلسفيان كٚبطيطيان –

لو )كما أشارت إىل ذلك هتيئة الطرؽ من خبلؿ ، لمسجدسهيل عملية الوصوؿ لت  .2

ا٢بفرايت األثرية(، كمراعاة الواقع ا١بغراُب كالطبوغراُب للمدينة، كذلك ٗبد جسور تؤدم إىل 

 بواابت ا٤بسجد الغربية.

ن ا٤بناطق ا٤بنخفضة عنو، بعمل تقدًن حلوؿ ىندسية لتسهيل عملية الوصوؿ للمسجد م .3

إىل  من ا٤بسجد( ُب ا١بهة ا١بنوبية)الزائر من مستول منخفض  البواابت النفقية الٍب نقلت

مثل البوابتْب: ٧براب مرًن ) الباب الثبلثي( كابب النيب )الباب  ،مستول ساحة ا٤بسجد

ذلك حسب ما تشّب السابق دراستهم معماراين، كرٗبا استدعى األمر إنشاء جسر ل ا٤بزدكج(

 الدراسات األثرية.

خاصية )مركزية  عدَّؿ منكن القوؿ أف التخطيط العمراين ا١بديد للمدينة، ات، ٲباإلجراء هكاهذ

ُب ٚبطيط ا٤بدينة ُب ا٤بدينة اإلسبلمية إىل خاصية جديدة، كىي )٧بورية ا٤بسجد( كا٤بفضلة ا٤بسجد( ا٤بعتادة 

ُب الفكر العمراين  كىذا يساعد بشكل مباشر على ٙبقيق كظيفة ا٤بسجد، لنسبة لشبكة الطرؽ ا٤بؤدية إليواب

، فيو يلتقوف إىل مكاف اجتماع ا٤بسلمْب كالعبادات فقطػ، لصبلة لمكاانن اعتباره الٍب تتجاكز  اإلسبلمي،

كيتعلموف الفقو كالقرآف كا٢بديث، بل كيناقشوف أمورىم ا٢بياتية، كحواراهتم اليومية، كيعقد فيو ٦بلس ا٣بليفة 

العاـ الستقباؿ الوفود أك ا٤ببايعْب، مثل مبايعة الوليد بن عبد ا٤بلك كأخيو سليماف بن عبد ا٤بلك، كما مر 

علية دكر ا٤بسجد األقصى ُب حياة ا٤بسلمْب بعدد كبّب من ُب الفصوؿ السابقة، كٲبكن التدليل على فا
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األمثلة كالنصوص ُب ا٤بصادر اإلسبلمية، كقد اجتهد الباحث أسامة األشقر بتتبعها كرصد العشرات منها 

 .(1)ُب كتابو "مدينة بيت ا٤بقدس ُب القرف اإلسبلمي األكؿ"

كسقف ا١بزء ا١بنويب منو )بيت ترؾ مكشوفان، كمن ا٤ببلحظ ُب عمارة ا٤بسجد األقصى أنو  

الصبلة: ا١بامع القبلي(، كجاء كىذا اإلجراء لتحقيق غاية عمرانية كركحية للسكاف، تتيح ٥بم فرصة النظر 

ُب السماء، كالتفكر كالتدبر ُب خلق هللا. كمعلـو ما ٙبققو ا٤بساحات ا٤بكشوفة كاالتصاؿ البصرم ابلسماء 

 دكف معيق من راحة نفسية كذىنية. 

ليست الطرؽ فقط الٍب ساٮبت ُب ٙبقيق ٧بورية ا٤بسجد، بل ساىم ُب ذلك ا٤بساحة الكبّبة الٍب ك 

، ليكوف أكرب مساجد صدر اإلسبلـ مساحة، ٩با (2)( مَبان مربعان 142000كالٍب بلغت ) احتلها ا٤بسجد،

من ا٤بدينة ُب أم كقت، يعِب أنو قادر على ٙبقيق كظيفتو االجتماعية كالنفسية كالدينية، ابستقبالو أم فرد 

كما سجلتو ا٤بصادر كالدراسات األثرية من كجود العدد الكبّب من اآلابر ُب ساحة ا٤بسجد إال دليل على 

 هتيئة الظركؼ ا٤بناسبة الستقباؿ أفراد ا٤بدينة ُب ىذه الساحة. 

                                                 

 .412-347، صمدينة بيت املقدسأسامة األشقر،  (1)
(2) Raby, J., In Vitro veritas Glass pilgrim vessels from 7th-century Jerusalem, in: Bayt Al-

Maqdis Jerusalem and early Islam, edited by: Jermy Johns, UK, Oxford University press, 
(1999), p.170.  
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الشوارع الٍب تتجو ٫بوه كسهولة الوصوؿ لو من خارج ا٤بدينة أك : ٨بطط يبْب تعزيز ٧بورية ا٤بسجد ُب كثافة 32. 4شكل 

 داخلها. ا٤بصدر: الباحث.

 

 للمس د.  دار اإلمارةجماورة  -

دلت ٨بططات ا٤بدف اإلسبلمية األكىل الٍب شيدىا ا٤بسلموف، كاألخبار ا٤بتعلقة بذلك، على 

ة )ٗبعناىا اإلدارم كبرمزيتها السيادية( خاصية عمرانية ميزت ا٤بدينة اإلسبلمية، اقتضت ٦باكرة دار اإلمار 
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للمسجد ا١بامع، مثل دار عمرك بن العاص ُب مدينة الفسطاط الٍب كانت شرقي مسجدىا ا١بامع ك٦باكرة 

، كدار اإلمارة ُب الكوفة، كمن بعدٮبا قصر ا٣ببلفة ُب بغداد الٍب أسسها ا٣بليفة العباسي أبو جعفر (1)لو

 (. 33. 4ظر الشكل)ان (2)ـ(762ىػ/145ا٤بنصور )

فهذا اإلجراء التخطيطي يتيح للمجتمع سهولة االتصاؿ إبدارة ا٤بدينة، كُب الوقت نفسو، يتيح  

إلدارة ا٤بدينة االطبلع عن قرب على أحواؿ األىايل، كما أف ىذا ا٤بوقع ُب ظل ا٤بسجد، ك٠باع القائمْب 

أف يذكرىم دائمان ابهلل، كيكوف أدعى لتحرم  -ُب أحد كجوىو–على شأف ا٤بدينة لؤلذاف ابستمرار كفيل 

 العدؿ كا٢بق مع الرعية. 

                                                 

 . 60ـ(، ص1997، 1، )الدكحة، كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية، طختطيػػط و مػػارة املدف اإلسالميةخالد دمحم عزب،  (1)
(2)Jeremy John, ‘The House of prophet and the concept of the mosque, in: Jermy Johns 

(editor), Bayt Al-Maqdis Jerusalem and early Islam, UK: Oxford University press, (1999), 
pp.86-87. 
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كيظهر فيو  األعلى: ٦باكرة دار اإلمارة للمسجد ا١بامع ُب مدينة الكوفة، األسفل: ٨بطط مدينة بغداد: 33. 4شكل 

 .Jeremy John, ‘The House of prophet, pp.86-87. ا٤بصدر: ٦باكرة القصر اب٤بسجد

 

 

كُب حالة مدينة بيت ا٤بقدس ٲبكن القوؿ أف ا٤بخطًٌط ا٤بسلم، قد حقق تلك ا٣باصية الٍب ميزت 

 ( عن كجود اجملمع اإلدارم1974-1968ا٤بدينة اإلسبلمية، فحسب ما دلت االكتشافات األثرية )

من ست كحدات معمارية، كال يفصل بْب اجملمع العائد للفَبة األموية جنويب ا٤بسجد األقصى، كىو مكوف 

(، كقد لوحظ ا٢برص على ربط تلك ا٤بباين 35. 4، 34. 4كا٤بسجد سول شارع مبلط )انظر الشكل

اب٤بسجد من خبلؿ البواابت النفقية كالباب الثبلثي كا٤بزدكج، الٍب البد أهنا كانت ُب ا٘باىْب أم تستقبل 
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ككذلك تنقل الناس كا٤بوظفْب إىل ا٤بسجد، كقد كردت ُب  أصحاب ا٢باجات القادمْب من ا٤بسجد،

ا٤بصادر إشارة إىل قياـ ا٣بدـ ا٤بوكل بصيانة ا٤بسجد األقصى كالصخرة ا٤بشرفة ابستعماؿ "ٞباـ سليماف بن 

عبد ا٤بلك"، قبل العبور إىل ا٤بسجد لتطييب الصخرة، كالبد أهنم استخدموا ىذه البواابت الٍب ُب مستول 

 دارم.اجملمع اإل

 

 ٦باكرة اجملمع القصر كاجملمع اإلدارم األموم للمسجد األقصى. )ا٤بصدر: الباحث(: 34. 4شكل 
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 صورة تبْب ا٤بسافة بيت القصر األموم )ٲبْب( كحائط ٤بسجد األقصى ا١بنويب )يسار(.: 35. 4شكل 
 ا٤بصدر:

http://www.islamichistoryandtravel.com/jerusalem_archaeological_park_photos.html 

 

 حتقيق االتصاؿ بني مرافق املدينة.  -

كا٤بقصود بذلك أف تكوف شبكة الطرؽ ُب كتسميها بعض مراجع التخطيط ا٢بضرم )الوصولية(، 

ا٤بدينة قادرة على ٙبقيق كظيفتها أبف تصل أجزاء ا٤بدينة ببعضها، بطريقة مرٰبة، كىي من مسئولية إدارة 

ا٤بدينة ُب ا٤بقاـ األكؿ، على مستول ٙبديد ٧باكر ا٢بركة، كهتيأهتا لتحقيق خاصية سهولة ا٢بركة داخل 

عليهم، كىو معدكد من ٝبلة حقوؽ الرعية على اإلمارة، كىي خاصية  اشاقا٤بدينة، كال يكوف ىذا األمر 

موجودة ُب الفكر كالسلوؾ اإلسبلمي لتخطيط ا٤بدينة منذ زمن مبكر، كال أدؿ على ذلك من حديث النيب 

، كما ٰبملو ىذا ا٢بديث من مفهـو يتجاكز إماطة األذل عن (1)ملسو هيلع هللا ىلص: "كٛبيط األذم عن الطريق صدقة"

الطريق إىل تعبيدىا كمسئولية ا٢باكم، الٍب أكدىا ا٤بوركث الَباثي كالثقاُب اإلسبلمي، حٌب أهنا عدت من 

                                                 

 . 699، ص2، جصحيح، اإلماـ مسلم، 133، ص3، جصحيحالبخارم،  (1)
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، كىي من (1)كاجبات ا٢باكم إذ ما أراد أف يبِب مدينة "أف يقدر طرقها كشوارعها، حٌب تتناسب كال تضيق"

الٍب يلمسها الدارس لعمراف ا٤بدينة اإلسبلمية، من االنتقاؿ التدرٯبي ُب الطرقات بْب الشوارع ا٣بصائ  

العامة إىل الطرقات ا٤بتوسطة إىل األزقة ا٤بخصصة للمشي، الٍب ركعي ُب تصميمها ٙبقيق الظبلؿ كاالتصاؿ 

تعارؼ، دكف أف يعتدم على البصرم، فضبلن عن الشعور ابلدؼء ُب اجملاكرات كتشكيل اجملتمع ا٤بتجاكر ا٤ب

 . (2)ة اآلخريخصوص

كُب مدينة بيت ا٤بقدس، مل يكتف ا٤بسلموف بشبكة الطرؽ السابقة لعهدىم، بل كشفت حفرايت 

( عن شارعْب مبلطْب كاف األكؿ مبلصقان للجدار الغريب للمسجد األقصى كالثاين 1968-1974)

بية الغربية للمسجد األقصى، كاستمر الشارع الغريب ُب السّب مبلصقان للجدار ا١بنويب، كالتقيا ُب الزاكية ا١بنو 

الشارع ا١بنويب من الشرؽ إىل الغرب، ابتداءن من الباب ا٤بزدكج حٌب  سار من الشماؿ إىل ا١بنوب بينما

( األمر الذم قاد ا٤بستكشفْب إىل نتيجة مفادىا أف ىذه ا٤بنطقة )ا١بزء Western Hillجبل صهيوف )

من ا٤بدينة( ًب إشغا٥با إبقامة أحياء سكنية عليها كمنطقة للتوسع السكاين، ًب نسبة ىذين  ا١بنويب الغريب

 ( . IIفَبة تشييد اجملمع اإلدارم كخصوصان القصر الكبّب )نفس الشارعْب إىل الفَبة األموية ألهنما ينتمياف ل

 ،(3)ى ابب الببلطكٗبراجعتنا لن  ا٤بقدسي عن أبواب ا٤بدينة، يذكر أف أحد ىذه األبواب يسم

 عرب ىذا الشارع ا١بديد.٩با يدؿ على اتصاؿ تلك البوابة ابجملمع اإلدارم األموم،  أم قصر ا٢بكم،

كقد ركعي ُب تصميم كتنفيذ تلك الشوارع طبوغرافية ا٤بدينة الٍب قامت على جباؿ أربعة، فكانت 

على ذلك ما ذكره  دؿَّ  ،األمطارة ُب موسم اصيتسّب ٫بو األكدية، كقد استفادت ا٤بدينة من ىذه ا٣ب

٘برؼ القاذكرات من شوارع ا٤بدينة اب٘باه كانت أبف مياه األمطار  ( Arcoulf)األسقف أركولف 

                                                 

 . 107، صلكسلوؾ املاابن أيب الربيع،  (1)
،  ا٤بعهد العايل للتخطيط ا٢بضرم كاالقليمي، ُب: ٦بلة ا٤بخطط كالتنمية، ختطيط املدينة العربية اخلصوصية وايدا ةكامل كاظم الكناين،   (2)

 .107-85(،  ص2006) 16جامعة بغداد، ع
 .167، صس  التقاسيمحبأا٤بقدسي،  (3)
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، كما أشار إىل ىذه ا٣باصية لشوارع مدينة بيت (1)ا٤بنحدرات ٍب األكدية، كىكذا تغدك ا٤بدينة نظيفة

 . (2)(ـ990 ىػ/٫380بو : تلة كا١بغراُب ا٤بقدسي )اا٤بقدس، الرح

كٛبيزت طرؽ ا٤بدينة أبهنا رفيعة ك٨بصصة للمارة، ٩با ساعد على توفّب الظبلؿ ا٤برٰبة للمشاة 

كٚبفف درجة حرارة ا١بو، ٗبنع سقوط أشعة الشمس ا٤بباشرة على ا٤بارة خصوصان أايـ الصيف، كما أف 

ككاف أم شخ  أف الطرؽ ا٤بخصصة لؤلسواؽ مفتوحة على بعضها لتسهيل االتصاؿ من سوؽ آلخر، 

يقطع ٝبيع طرؽ بيت ا٤بقدس ُب كقت قصّب، كأف يقضي احتياجاتو سّبان على األقداـ دكف تعب أك 

 . (3)ملل

 

 : الطرؽ احملدثة ُب صدر اإلسبلـ ) ا٤بصدر: الباحث(36. 4شكل 

 

 
                                                 

(1) Wright, Early Travels, p.1  
 .  168، صأ س  التقاسيم ا٤بقدسي، (2)
 .83، صخصائص العمارة والزخرفةحسن دمحم نعّبات،  (3)
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 خصوصيات السكاف وا تياجاهتم.  مرا اة -

ُب ا٤بدينة ٗبدل مناسبتو لتنوع ا٣بلفيات الثقافية كالدينية لسكاف ا٤بدينة، يقاس مدل ٪باح العمراف 

ألف ا٤بطلوب من ا٤بدينة أف تكوف ١بميع سكاهنا، كليس لفئة دكف  .(1)كقدرتو على مراعاة تلك االختبلفات

خرب عن االجتماع "أخرل، كىي بذلك تقَبب من ٙبقيق مفهـو العمراف البشرم كما يعرفو ابن خلدكف 

التساكن "ا٢بضرم فيعرفو أبنو: لعمراف كيشتق من فهمو ىذا تعريفان ل"، اإلنساين الذم ىو عمراف العامل

، كمن ا٤بفهـو ما يقتضيو اللفظ "التساكن" (2)"لؤلنس ابلعشّب كاقتضاء ا٢باجات كالتنازؿ ُب مصر أك حلة

عية لكل فئة من ا٤بدينة، كرٗبا ابلشعور اب٣بصوصية االجتما -ُب أحد كجوىها–من "السكينة" الٍب تتحقق 

ٯبد ا٤برء صدلن ٥بذه ا٣بصوصية االجتماعية ليس بْب ا٤بسلمْب كالنصارل فحسب، بل بْب ا٤بسلمْب 

مت ا٣بطط )األحياء( حوؿ ا٤بسجد،  أنفسهم، فعندما شرع عمرك بن العاص ببناء مدينة الفسطاط، قهسًٌ

 . (3)"فصلوا بْب القبائل"ك 

عن ُب أحد أسبابو نتج شهد تركيبها االجتماعي تنوعان، كُب حاؿ مدينة مثل بيت ا٤بقدس، 

أف  كٲبكن ا٤ببلحظةخصائصهم االجتماعية كالثقافية كالدينية،  اختلفتاختبلؼ أدايف سكاهنا، كابلتايل 

، فهـو  ا٢بديثاب٤ب تعديل ٚبطيط ا٤بدينة كٚبصيصات استعماؿ األراضيُب  ا٤بسلمْب مل يغفلوا ىذا ا١بانب

تلبية تلك ا٣بصوصيات، كالٍب كاف للمسلمْب النصيب األكرب منها، إذ كانوا ا٤بكٌوف االجتماعي األحدث 

الرٞبة الٍب جاء موقعها ليحقق معيارين: األكؿ: ٙبقيق  قربةمٲبكن تلمس ذلك ابستحداثهم ك على ا٤بدينة، 

 ، كا٤بعيار الثاين أف تكوف ا٤بقربة خارج أسوار ا٤بدينة. رغبة ا٤بسلمْب ٗبجاكرة ا٤بسجد األقصى أحياءن كأموااتن 

                                                 

، )رسالة ماجستّب غّب ودور التإريعات التخطيطية يف النهوض بعملية التنمية العمرانية التخطيط ايضري، ٧بمود ٞبيداف قديد (1)
 .32-31(، ص2010مطبوعة، األكادٲبية العربية، الد٭بارؾ، 

 .53، ص1، ج، املقدمةابن خلدكف (2)
 . 65، ص1، جالن ـو الزاىرةابن تغرم بردم،  (3)
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كُب ا١بانب االقتصادم، دلَّت النصوص أف عمر بن ا٣بطاب قاـ بتخصي  منطقة لسوؽ 

مربران ُب التخطيطي ، كيكوف ىذا السلوؾ للفتح اإلسبلمي بْب سوقي ا٤بدينة السابقْبجاء موقعها ا٤بسلمْب 

بعد ألسواؽ جديدة إطار عملية التمكْب االقتصادم للسكاف ا١بدد، فضبلن عن االحتياج الفعلي للمدينة 

٤با فتح  -هنع هللا يضر-أف عمر بن ا٣بطاب ينقل ابن ا٤برجىَّ "أف استقبلت زايدة سكانية جديدة، كُب ىذا األمر، 

ىذا الصف؟ يعِب: صف سوؽ البزازين، فقالوا:  كقف ُب رأس السوؽ ُب أعبله، فقاؿ: ٤بن ،بيت ا٤بقدس

للنصارل. قاؿ: ٤بن ىذا الصف الغريب الذم فيو ٞباـ السوؽ؟ فقالوا: للنصارل. فقاؿ بيده ىكذا: ىذا 

رغم أنو ك  .(1)": السوؽ األكسط الذم بْب الصفْب٥بم، كىذا ٥بم، يعِب: النصارل، كىذا لنا مباح. يعِب

السوؽ ا١بديدة لدراسة عبلقتها اب٤بخطط العاـ للمدينة، إال أف وقع تلك يصعب ُب الوقت ا٢بايل ٙبديد م

الوصف ا٤بذكور يفيد أبف ٚبصي  السوؽ جاء ُب كقت مبكر من دخوؿ ا٤بدينة عصرىا اإلسبلمي، ٩با 

 -ُب الفكر اإلسبلمي–يعِب إدراؾ القائمْب على أمر ا٤بدينة أٮبية السوؽ ُب التوزيع ا٢بضرم للمرافق، كىو 

صلب اختصاصات أعلى ىيئة للمدينة كما يذكر ابن أيب الربيع ُب رسالتو: "كٯبب على من أنشأ من 

 .(2)مدينة ... أف يقدر أسواقها ٕبسب كفايتها، كليناؿ سكاهنا حوائجهم من قرب"

 

 املقياس اإلنساين.  -

"اإلنساف"، كشفت دراسات ا٤بدينة اإلسبلمية كعمراهنا، أف ا٤بقياس الذم قامت عليو ا٤بدينة ىو 

ُب البعد ا٢بسي )القياس(، ككذلك من حيث أنو ركح كاتريخ، كما أنو كائن اجتماعي، كىو األمر الذم 

ى "ا٤بنظور اإلنساين"، أم إعطاء ا٤بدينة ا٤بظهر الذم مفطن لو ٨بططو ا٤بدف ا٢بديثوف فصاركا ينادكف ٗبا يس

ٍب ال ٲبلك اإلنساف االستغناء عنها، كذلك ينم عن ماضي اإلنساف كأصالتو، كىي من ا٣بصائ  الثابتة ال
                                                 

 .70، صفضائل، بن ا٤برجى ا (1)
 . 107، صسلوؾ املالكابن أيب الربيع،  (2)
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طبائعو، يبقى ٕباجة إىل التعاطف مع ٧بيطو الذم يرتبط بنموذج معْب، كىذه  تساف مهما اختلفنأف اإل

 . (1)ا٢باجة عميقة كجوىرية

كُب عمراف بيت ا٤بقدس، ٲبكن تلمس ىذه ا٣باصية ُب ا٤بظهر العاـ للعمراف ا١بديد، ُب قياسات 

الداخلية كأبعادىا الٍب أشار ٥با ا٤بقدسي أبهنا كانت "أزقة"، كما ٲبكن تلمس خاصية ا٤بقياس الشوارع 

اإلنساين ٗبراعاة ارتفاعات ا٤بباين الٍب كانت تتناسب مع طوؿ اإلنساف كخصائصو البصرية، فلم تشهد 

انت أبعاد الفتحات من ا٤بدينة ارتفاعات شاىقة للمباين ال تناسب ا٤بقياس البشرم لسكاهنا كزكارىا، كما ك

أبواب كشبابيك مناسبة للمقياس البشرم، ككذلك أبعاد الفراغات كمساحات الغرؼ كالقاعات حٌب ُب 

 القصر كا٤برافق األخرل الٍب ًب اكتشافها جنوب ا٤بسجد األقصى.

 

 ابلدولة )اخلالفة(.ربط املدينة  -

سياسي القائم، كمدل اىتمامو اها كىي من ا٣بصائ  الٍب ٙبدد أٮبية ا٤بدينة ابلنسبة للنظاـ ال

، كىذه ا٣باصية العمرانية يزداد كضوحها ُب العمراف اإلقليمي، الذم يدرس عبلقات اؿ ٥بو كقدرتو على الوص

الوحدات العمرانية )ا٤بدف( ببعضها، كابلنسبة ٤بدينة مثل بيت ا٤بقدس، فيمكن استشعار أٮبية ىذه ا٣باصية 

 ستول السياسي.ُب مستويْب، ا٤بستول الديِب كا٤ب

، اابلنسبة للمسلمْب، فا٤بسجد األقصى ٲبثل أحد األماكن ا٤بنصوص على زايرهتا كشد الرحاؿ ٥ب

األقصى، كاإلقامة ُب األرض ا٤بقدسة،  ٤بسجدا٦باكرة ركة زايرات كانتقاؿ إىل ا٤بدينة رغبة ُب تج عنو حن٩با 

( لبيت Bishop Arculfاألسقف أركولف ) كقائع رحلة ا٢باج الفرنسيأما ابلنسبة للمسيحيْب، فدلَّت 

ـ(، ما كانت تتمتع بو ا٤بدينة من حركة 670ىػ/ 50، كٙبديدان عاـ )األموية ا٤بقدس ُب أكائل عهد الدكلة

                                                 

 .118-117(، صـ1979)الكويت، اجمللس الوطِب للثقافة كالفنوف كاآلداب، ، مجالية الا  العريبعفيف اهنسي،  (1)
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اد من شٌب بقاع األرض، كال أدؿ على ذلك من ا٤بوسم التجارم نشطة للحجاج ا٤بسيحيْب كالتجار كالقصَّ 

كيقصده الناس من كل البقاع كاألجناس، فضبلن عن  ، من كل عاـالذم كاف يقاـ ُب منصف شهر ديسمرب

حج ا٤بسيحيْب إىل كنيسة القيامة كغّبىا من الكنائس ا٤بقدسة الٍب  ، كاف عاملىذه ا٢بركة التجارية

 .(1)كنيسة ا١بلجثة، ككاتدرائية قسطنطْب، ككنيسة القديسة مرًنمثل   ،انتشرت ُب ا٤بدينة كحو٥با

كعاصمة إقليمية،  ،عاصمة ١بند فلسطْب كانت بيت ا٤بقدسسياسية كاإلدارية فمن الناحية الأما 

، األمر الذم دعا ا٣بليفة عبد ا٤بلك بن مركاف تعزيز ٧بور عاصمة ا٣ببلفة تشكل الثقل ا٤بقابل ٤بدينة دمشق

، (2)امةبيت ا٤بقدس، من خبلؿ أمرين؛ األكؿ: هتيئة ا٤بدينة إبقامة النزؿ للحجيج كا٢بمامات الع - دمشق

األمياؿ  (3)كالثاين: هتيئة الطرؽ ا٤بؤدية للمدينة كتعبيدىا، دؿ على ذلك ما عثر عليو ا٤بنقبوف من صول

(Milestone ٞبلت اسم ا٣بليفة عبد ا٤بلك، تبْب ا٤بسافات ابألمياؿ بْب دمشق كبيت ا٤بقدس )

طريق ا٤بسافرين، مدكف عليها ، كحجارة األمياؿ ابلعمـو عبارة عن إشارات حجرية توضع على (4))إيلياء(

  (5)ا٤بسافة بْب نقطتْب، كقد شاع استخدامها ُب العصر الركماين.

كٙبتفظ ا٤بتاحف العا٤بية مثل متحف اللوفر بباريس، كمتحف الفنوف اإلسبلمية كالَبكية إبسطنبوؿ 

لنقوش األثرية ببعض حجارة األمياؿ ا٣باصة بطريق دمشق إيليا )بيت ا٤بقدس(. كقد كثق ا٤بؤرخ كدارس ا

 (، أحد ىذه ا٢بجارة الذم عثر عليوMax Van Berchemالسويسرم ماكس فاف برشيم ) ،العربية

[ الطريق هـ، ُب منطقة ابب الواد على طريق الرملة، مكتوب عليو "]أمر بعمارة ىذ1893ا٤بنقبوف عاـ 

                                                 

(1) Wright, Early travels, p.1  
 .408، ص القدسكارين أرمسَبكج،   (2)
 .471، ص14، جلساف العرب. ابن منظور، ما نيًصبى من ا٢بجارة لييٍستدىؿَّ بو على الطريقً الصول:   (3)
(4)Sharon, M., Corpus Inscriptionum Arabicarum Palaestinae (CIAP).: D-F. Volume 

three, BRILL, 2004, pp.97-101;  Johns,J., Archeology and the history of early Islam: The 
first seventy years, Journal of the Economic and Social History of the Orient, Vol. 46, 

No. 4 (2003), pp. 411-436       
 .162ص ، )د.ـ، دار انشرم للنشر اإللكَبكين، د.ت.(،مع م املصطلحات اآلاثرية املصورالسبلمْب،  (5)
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 ،يليا إىل ىذا ا٤بيل ٜبانية أمياؿ"]كصنعة األمياؿ[ عبد هللا عبد ا٤بلك أمّب ا٤بؤمنْب رٞبة هللا عليو من إ

ا استعارهت[ مفقودة من النقش نظران لكسر ُب ا١بزء العلوم من الببلطة، كًب  كالعبارات الٍب بْب مقرنتْب ]

٩باثلة ُب أسلوب ا٣بط )كوُب غّب منقوط( كالزمن )اسم ا٣بليفة عبد ا٤بلك(.  ،من حجارة أمياؿ أخرل

ا٤بؤرخ ا٤بقدسي عارؼ العارؼ أربعة أخرل من تلك ا٢بجارة (، كما أثبت 37. 4)انظر الشكل

ق ـ، ُب خرائب "خاف ا٣بثركرة" على طري1884، كاف منها الببلطة الٍب عثر عليها ا٤بنقبوف عاـ (1)كالنقوش

... سور منها ا١بزء العلوم، كنصها: "سم(، مك9 كبسماكةسم عرضان، 30سم طوالن، 40أرٰبا، )أبعادىا: 

ة ىذه الطريق كصنعة األمياؿ عبد هللا عبد ا٤بلك أمّب ا٤بؤمنْب رٞبة هللا عليو من دمشق إىل كسلم أمر بعمار 

كمنها استفاد الباحث ُب إكماؿ  .(2)كىي ٧بفوظة اآلف ُب متحف إسطنبوؿ ىذا ا٤بيل تسعة كمائة ميل".

 ماكس فاف برشيم". -الن  ا٤بفقود من "حجر ابب الواد

 

لوح حجرم ٧بفوظ ُب متحف اللوفر بباريس، عبارة عن نقش اب٣بط الكوُب البسيط على كاحد من : 37. 4شكل 

صول األمياؿ، كٲبكن قراءة التايل: الطريق... عبد هللا عبد ا٤بلك أمّب ا٤بؤمنْب رٞبة هللا عليو من إيليا إىل ىذا ا٤بيل ٜبانية 

 أمياؿ.

                                                 

 . 6انظر: ملحق  (1)
 .114، صاملاصلالعارؼ،  (2)
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 : ٘بريد كتايب للنقش. 38. 4شكل 

 

 : الطريق بْب دمشق كبيت ا٤بقدس. ا٤بصدر : الباحث39. 4شكل 

 

كخاٛبة القوؿ ُب ىذا الفصل، أف ٦بموعة من ا٣بصائ  قد ميزت مدينة بيت ا٤بقدس ُب     

صدر اإلسبلـ، سواء على مستول العمارة أك العمراف ُب ا٤بدينة ككل، كُب ٦بملها أشارت إىل قدرة 

صوراهتم ا٤بسلمْب على تكوين مدرستهم ا٤بعمارية كأسلواهم اإلنشائي ا٣باص اهم، ٕبيث استطاعوا توظيف ت

كفهمهم كفلسفتهم ابإلضافة ٣برباهتم كا٣بربات احمللية الٍب احتكوا اها، لينتجوا عمارة ذات ىوية كأسلوب 
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تدؿ عليهم كعلى شخصيتهم، كما دؿَّ على ذلك عديد النماذج الٍب ًب دراستها ُب ىذا الفصل إف كاف 

 عكست ركح الفن التصويرم كفلسفتو على صعيد الشكل أـ ا٥بيكل أك األصوؿ، كحٌب الفنوف الزخرفية الٍب

 ُب ذلك العصر. 

أما على مستول العمراف كالتخطيط ا٢بضرم فقد سجلت بيت ا٤بقدس ٪باحان ُب إضافة بصمة 

حضارية كفلسفية على نسيج ا٤بدينة، رغم التحدايت الٍب كاجهت ا٤بسلمْب، كًب ذلك دكف إيذاء اإلرث 

ُب  (1)بلمي قد سجل سابقة حضارية على من سبقوه كمن ٢بقوهالعمراين السابق، كبذلك يكوف الفتح اإلس

 ا٢بفاظ على الَباث العمراين ، كأضاؼ مساٮبتو العمرانية دكف أف يعتدم أك يلغي حالة العمراف القائمة.

كقد ٛبيز النسيج العمراين للمدينة ُب صدر اإلسبلـ، أبنو حقق خصائ  العمراف األمثل للمدف  

ا٤بسجد ابلنسبة للمدينة، كربط دار اإلمارة كملحقاهتا اب٤بسجد، كٙبقيق الوصولية  اإلسبلمية، من ٧بورية

كإقامة ا٤برافق ا٤بتعددة إلسعاد سكاف ا٤بدينة، فضبلن عن ربط ا٤بدينة ٗبا ٰبيط اها، كل ىذا كقد راعى 

 ا٤بقياس اإلنساين ُب األبعاد كاألحجاـ. 

كعليو، ٲبكن القوؿ أف مدينة بيت ا٤بقدس ُب صدر اإلسبلـ قد شكلت حالة ٭بوذجية ُب عمارة 

 كٚبطيط ا٤بدف اإلسبلمية. 

  

                                                 

شهدت بيت ا٤بقدس بعد قركف من الفتح اإلسبلمي، احتبللْب آذكا عمراهنا كنسيجها ا٢بضارم الَباكمي، ٛبثل األكؿ ُب االحتبلؿ  (1)
ـ(، ما مارسو من ىدـ كطمس ٤بعامل عمرانية إسبلمية، كمن بعده االحتبلؿ اإلسرائيلي عاـ 1178ىػ/ػ583 -ـ1099ىػ/492الصلييب عاـ )

قبو إزالة أحياء أثرية كاملة كإزالة طبقات حضارية كطمس للمعامل كمسّبة طويلة من إجراءات التهويد الٍب طالت اآلف( الذم أع -ـ1967)
 العديد من ا٤بعامل كاآلاثر كا٤بواقع التارٱبية. 
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 اخلادتة 

ُب صدر دينة بيت ا٤بقدس كقفت ىذه الدراسة على األحواؿ العمرانية كا٤بعمارية ٤ب   

كاالجتماعية، مبتدئة ابلتعرؼ على  اإلسبلـ كٕبثت ُب العوامل الٍب أثرت فيها من النواحي السياسية

ا٤بدينة كطبيعة نشأهتا كعمراهنا ُب سياقو التارٱبي كا٢بضارم، ككيف تفاعلت العوامل ٦بتمعة لتشكل 

 ـعمراف كعمارة ا٤بدينة ُب صدر اإلسبلـ، ٍب حددت الدراسة خصائ  ىذا العمراف كالعمارة، كُب ختا

 النتائج، كاف أٮبها التايل: ك  ا٢بقائق وصلت إىل ٝبلة مننا القوؿ أف الدراسة قد تنىذه الدراسة، ٲبك

كمدينة عربية، كارتبطت اها القداسة منذ عهودىا األكىل، مع كضع مدينة بيت ا٤بقدس  تشكلت 

ا٤بسجد األقصى على أرضها، كارتبط اترٱبها ابألنبياء كإبراىيم كداكد كسليماف كعيسى عليهم السبلـ، لكن 

داءات كالفتوح ا٤بتكررة، فقد تعرضت خبلؿ عهودىا الطويلة السابقة لئلسبلـ إىل ذلك مل ٰبصنها من االعت

حالة من تكرار انداثر ا٥بوية ا٤بعمارية نتيجة غزكات الفاٙبْب للمدينة كتدمّبىا ُب كثّب من ا٤برات، بشكل  

مكانةن كعمارةن بْب ا٤بدف ُب فقدىا ميزة البناء الَباكمي للهوية ا٤بعمارية، لكنها بلغت شأانن عاليان أكامل، ٩با 

 العهد البيزنطي قبل الفتح اإلسبلمي.

العرب قبل فتحها، كقد عزز ذلك اإلسبلـ متجليان ُب رحلة كجداف كاحتلت ا٤بدينة حيزان كبّبان ُب 

ؿ أف قو مكننا الأك٦بموعة األحاديث كا٤بواقف الٍب أشارت إىل فضلها كقداستها، حٌب اإلسراء كا٤بعراج، 

قد فتحوا ا٤بدينة بقلواهم قبل أف تنطلق خيو٥بم لفتحها كٙبريرىا من البيزنطيْب، فلما جاء الفتح  ْبا٤بسلم

، كاف تعامل ا٤بسلمْب الفاٙبْب مع بيت ا٤بقدس ٨بتلفان عمن سبقهم من الفاٙبْب للمدينة ُب ٝبيع اإلسبلمي

 ْب حافظوا على حقوؽ السكافعصورىا، سواء ُب النواحي السياسية أك االجتماعية أك العمرانية، ففي ح

بل حافظوا على  ،كحرايهتم الدينية كاالجتماعية، مل يتم تغيّب كجو ا٤بدينة ا٢بضارم كالعمراين كأمبلكهم،

 ا٤بدينة كعمراهنا. 
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سياسيان خبلؿ صدر اإلسبلـ، فقدـك ا٣بليفة عمر بن مدينة بيت ا٤بقدس كقد ارتقت مكانة 

إجراءات إدارية ٕبق ا٤بدينة، كمعاملتها كجند أك إقليم كاٚباذىا ا٣بطاب بنفسو لفتحها، كما تبله من 

، كُب العهد األموم تعززت تلك ا٤بكانة كتعددت فاء الراشدينو ٤بكانتها ُب تفكّب كسلوؾ ا٣بلعاصمة، نبَّ 

أك تولية إمارهتا كإقامتهم اها، مظاىرىا سواء بتلقي ا٣بلفاء البيعة ُب مسجدىا، كحرصهم على زايرهتا، 

 مراء البيت األموم، فضبلن عن اٚباذىا عاصمة للخبلفة ُب بعض األكقات.أل

فقد شهدت ا٤بدينة ٙبوالت اجتماعية ٛبثلت ُب قدـك آالؼ ا٤بسلمْب للسكن فيها  ،أما اجتماعيان 

ك٦باكرة مسجدىا األقصى، لكن ىذه الزايدات السكانية مل تؤثر على النسيج السكاين، بل تسامح الفاٙبوف 

كقد نظمت تلك العبلقة من خبلؿ العهدة العمرية، كاإلجراءات اإلدارية الواضحة  ،ف السابقْبمع السكا

 عدالة بْب مكوانت اجملتمع.الالٍب ضمنت 

السياسية على عمارة كعمراف ا٤بدينة بشكل مباشر، ك انعكست ٝبلة التغّبات االجتماعية كقد 

تقيدين بتعاليم اإلسبلـ، كالعهدة العمرية، فشرع ا٤بسلموف ُب تقدًن إسهامهم العمراين كا٢بضارم م

كتصوراهتم كمفاىيمهم، كرغبتهم ُب التعبّب عن ذكاهتم، فظهرت ا٤بنشآت ا٤بعمارية الدينية كاإلدارية كالعامة، 

فتم هتيئة منطقة ا٤بسجد األقصى كأقيم فيها ا١بامع القبلي ابتساعو كأركقتو ا٤بتجاكرة، كقبة الصخرة بعظمتها 

ا٥با، كذلك قبة السلسلة بتصميمها ا١بميل كتوسطها للمسجد األقصى، كالبواابت الكبّبة كتناسبها كٝب

ا احتواه من مبافو كبّبة كمتعددة، كأقيمت األسواؽ اجملمع اإلدارم ٔبوار ا٤بسجد ٗب ، كأقامواكا١بميلة

 .لدينيةكمكانتها اتناسب مع احتياج ا٤بدينة النظم ا٤بائية، ٗبا ي نشئتكا٢بمامات كالنزؿ، كأ

تطبيق أساليب االستفادة ُب ك  ،ا٤بسلم ُب إٯباد حلوؿ معمارية للمنشآت مكقد أبدع ا٤بعمار 

مثل التسوايت الٍب استخدمت   ، إبقامة ا٤بنشآت متعددة األغراضالقصول من ا٤بساحات كالطبوغرافية

 كفراغات كظيفية، كالبواابت ا١بنوبية كالتسوية الشرقية )ا٤بصلى ا٤بركاين(.
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القوؿ أبف ا٤بسلمْب قد ٪بحوا ُب تلبية احتياجاهتم العمرانية كا٤بعمارية الٍب انطلقت من ٲبكن 

نظرهتم للمدينة ابعتبارىا مدينة مقدسة، كمن نظرهتم لئلنساف كاحتياجاتو الركحية كالبدنية كمحور العمراف، 

رة تبث الفخر ُب نفوس دكف اإلضرار ابإلرث ا٢بضارم كا٤بعمارم للسابقْب، بل استطاعوا أف ينتجوا عما

 كٛبنحهم الثقة بدينهم كقدرهتم على ا٤بنافسة ُب اجملاؿ ا٢بضارم. ،سكاف ا٤بدينة

كمن النتائج الٍب توصلت ٥با الدراسة أف ا٥بوية ا٤بعمارية اإلسبلمية لبيت ا٤بقدس قد تشكلت ُب 

عمر بن ا٣بطاب بتحديد  فَبة مبكرة من عهد ا٤بدينة اإلسبلمي، عقب الفتح مباشرة، حْب ابتدأ ا٣بليفة

ا٤بسجد كإقامة ا١بامع األكؿ فيو )جامع عمر(، متأثران اب٣بصائ  الشكلية كالوظيفية للمسجد النبوم، كىو 

ا٤بسجد األقصى كدار اإلمارة ُب العصر األموم ُب مرحلة إعمار  ت خصائصو كمعا٤بواألمر الذم أتكد

 كابقي ا٤برافق.

منشآت بيت ا٤بقدس ُب صدر اإلسبلـ أمكن كابستخداـ ا٤بنهجْب التارٱبي كا٤بعمارم ُب دراسة 

تقدًن تفسّبات، كترجيحات، كأراء جديدة، حوؿ مسائل اترٱبية تتعلق بقضااي التطور العمراين ٤بدينة 

لت ُب مواضعها من الدراسة،  مة لفلسطْب كانت عاصبيت ا٤بقدس   أمكن إثبات أفكإٝباالن، للقدس، فصًٌ

على ذلك كجود دار اإلمارة، كما استطعنا تقدًن أدلة قوية على  ُب العهد اإلسبلمي، دؿَّ  منذ أايمها األكىل

االلتباس ُب  كشفاخَباع دكر كعب األحبار أك الراىب صفركنيوس ُب اختيار موقع ا١بامع القبلي، كما ًب  

للوليد اترة أخرل، كذلك ابلَبجيح أبف البناء كاف ُب نسبة بناء ا١بامع القبلي لعبد ا٤بلك بن مركاف اترة ك 

سبب إنشاء قبة السلسلة، لتفسّب تقدًن ترميمان كزخرفة، ككذلك  جهده عهد عبد ا٤بلك، أما الوليد فكاف

كترجيح أهنا  ابلنظر إىل ىيكلها كطبيعتها كموقعها، ابستبعاد أف تكوف ٭بوذجان لقبة الصخرة أك بيتان للماؿ، 

٦بلسان للخليفة أك من يقـو مقامو ُب ا٤بسجد، كُب الدراسة ًب تفنيد كرفض ركاية اليعقويب الٍب مظلة ك  كانت
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زعمت أف بناء قبة الصخرة كاف لصرؼ الناس عن ا٢بج إىل مكة، أما ما يتعلق ابلصخرة فقدمت الدراسة 

 ف عليها من آايت.كًٌ قراءة جديدة ُب فلسفة إنشائها ابالستناد إىل سياقها التارٱبي، كتكوينها، كما دي 

 لعمارةعلى خصائ  ا٥بيكل كالشكل كمن خبلؿ دراسة عميقة لئلنتاج ا٤بعمارم، أمكن الوقوؼ 

كانت ُب ا٤بقاـ بيت ا٤بقدس   ُب صدر اإلسبلـ، لتخل  الدراسة إىل أف العمارة اإلسبلمية ُببيت ا٤بقدس 

كُب شقها الثاين  ، حات ا٤بستخدمةا٤بسا كأنسبأم ٙبقق كظيفتها أبفضل الطرؽ األكؿ عمارة كظيفية، 

، كقبة الصخرة كسيطرهتا على ا٤بشهد العمراين لتلك الفَبة، ك٦باكرة دار اإلمارة األموية كانت عمارة رمزية

، كبوابة الرٞبة كالتوبة الٍب عربت عن قوة العصر ا١بديد ُب للمسجد األقصى لَبمز لبلحتضاف كالسيطرة

تم رصدىا، كتوضيح قدرة الفناف ا٤بسلم على تقدًن ٘بربة جديدة ُب أما خصائ  الزخرفة فبيت ا٤بقدس، 

الفن الزخرُب القائم على التجريد كالتنويع كالتجديد ُب العناصر كاألفكار، أما خصائ  ا١بذكر كاألصوؿ 

لعمارة بيت ا٤بقدس فأثبتت الدراسة انطبلؽ عمارة بيت ا٤بقدس من اإلرث ا٢بضرم العريق الذم ٛبتع بو 

كأتى اإلسبلـ فصاغ ا٤ببلمح الفكرية كالنظرية لو إبنتاج عناصر معمارية جديدة انطلقت من ا٤بسجد  العرب،

 النبوم، ٍب سارت ُب تطورىا على قاعدة التتابع ا٢بضارم.      

أثبت ا٤بسلموف أهنم  ا٤بدينة كانت قد تشكلت عمرانيان قبل الفتح، كُب اجملاؿ العمراين، رغم أف

تشكيل ا٤بخطط ا٢بضرم كبناء نسيجها ا٤بعمارم، من فكر كنظرايت عمرانية مشَبكة انطلقوا ُب إعادة 

ياة سكاهنا، ٢بٗبحورية ا٤بسجد ابلنسبة للمدينة ك بيت ا٤بقدس  توحدت عليها ا٤بدينة اإلسبلمية، ٛبثلت ُب

التصاؿ بْب ك٦باكرة دار اإلمارة للمسجد لتحقق معاين االتصاؿ كالرعاية، ككذلك ٪بح ا٤بسلموف ُب ٙبقيق ا

مرافق ا٤بدينة، كتلبية احتياجات سكاف ا٤بدينة كمراعاة خصوصياهتم الدينية كالثقافية كاالجتماعية، كإعادة 

خّبان ربط ا٤بدينة كوحدة عمرانية ابلدكلة أاالعتبار للمقياس اإلنساين كتعزيز حضوره ُب نسيج ا٤بدينة، ك 

 قدس.بيت ا٤ب -( ُب ٧بور دمشق)ا٣ببلفة
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كخاٛبة القوؿ، إف التطور ا٤بعمارم كالعمراين ُب بيت ا٤بقدس ُب صدر اإلسبلـ، كاف كاضحان 

دكف تغليب أم من احملورين على اآلخر، كيشكل كانجحان ُب قدرتو على مراعاة ٧بورم القداسة كاإلنساف، 

لبلستفادة منو ُب  ٭بوذجان ٲبكن االستفادة منو ُب تطبيقات معمارية كعمرانية معاصرة، كىو ٭بوذج ٰبتذل

 الصهيوين إبذف هللا تعاىل.  إعادة أتىيل ا٤بدينة بعد ٙبريرىا من االحتبلؿ
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 (1) ملحق
 وقف دتيم الداري

 
 

 

 
 

 ( 130-129، صجممو ة الواثئق السياسية للعهد النبوي واخلالفة والراشدة) ا٤بصدر: دمحم ٞبيد ا٢بيدر آابدم،  
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(2ملحق )  

 
 نص التحالف بني معاوية و مرو ب  العاص بعد مقتل  ثماف

 
 سمميحرلا نمحرلا هللا ب" 
كعمرك ٍبن العاص ببيت ا٤بقدس من بعد قيًتلى عيٍثمىاف ٍبن عٌفاف ىذا ما تعاىد عليو ميعىاًكيىة ٍبن أيب سيٍفيىاف 

التناصر كالتخال  كالتناصح ُب أمر هللا كٞبل كل كاحد منهما صاحبو األمانة. إٌف بيننا عهد هللا على 

ا ما  كاإلسبلـ كال ٱبذؿ أحدان صاحبو بشيء كال يتخذ من دكنو كليجة. كال ٰبوؿ بيننا كلد كال كالد أبدن

حيينا فيما استطعنا فإذا فتحت مصر فىًإف عيمىرنا على أرضها كإمارتو الٍب أمره عليها أمّب ا٤بؤمنْب. كبيننا 

لتعاكف على ما انبنا من األمور. كمعاكية أمّب على عىٍمرك ٍبن العاص ُب الٌناس كىُب عامة التناصح كالتوازر كا

األمر حىٌبَّ ٯبمع هللا األيٌمة فإذا اجتمعت األيٌمة فإهنما يدخبلف ُب أحسن أمرىا على أحسن الًَّذم بينهما ُب 

ًذًه الصحيفة. ككتب كرد  ."اف سنة ٜبافو كثبلثْبأمر هللا الًَّذم بينهما من الشرط ُب ىى

 
 (. 27، ص55، جاتريخ دمإق؛ ابن عساكر، 192-191، ص4. ج الطبقات الكربى)ا٤بصدر : ابن سعد، 
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 (3ملحق )

 املساجد يف صدر اإلسالـ 
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 (4ملحق رقم )

 بردايت قرة ب  شريك 

 1334بردية رقم 
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 : 1366بردية 
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 ( 1403بردية رقم )
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(5)ملحق   

 ( قبة الصخرةCapitalsمناذج تي اف أ مدة )

 

 

 .Warren, The survey , pp.246-247 ا٤بصدر:
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 (6لحق رقم )م
 نصوص النقوش  لى الوجو اخلارجي للتثمينة الداخلية
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 نصوص النقوش  لى الوجو الداخلي للتثمينة الداخلية
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(7ملحق )  

  ملة  بد  امللك ضرب ايليا

 

 
ا٤بصدر :)  

Tiner, Anna, "A Period of Transition: Early Islamic and Umayyad Coinage" 
(2014). Pepperdine University, All Undergraduate Student Research. Paper 88. 
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(8)ملحق   

 نظاـ التسخني يف غرؼ ايمامات املركزية
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 املصادر واملراجع 

 
 .القرآف الكرًن

 العهد القدًن -الكتاب املقدس
، ُب: دراسات العصر اي ري القدًن  ٌب هناية العصر الربونزي القدًن .كزيداف كفاُب ،معاكية ،إبراىيم

ُب اتريخ كآاثر فلسطْب، كقائع الندكة العا٤بية األكىل لآلاثر الفلسطينية، )دمشق، األكائل للنشر 
 (.2001كالتوزيع، 

ٙبقيق: عمر ، الكامل يف التاريخ . بن عبد الواحددمحم بن عبد الكرًنعلي بن أيب الكـر دمحم بن ابن األثّب، 
 .ـ(1997، 1عبد السبلـ تدمرم، )بّبكت، دار الكتاب العريب، ط

دمحم ٧بي الدين عبد  ، ٙبقيق:املثل السائر يف أدب الكاتيل والإا ر .ابن األثّب الكاتب، نصر هللا بن دمحم
 ىػ(.1420، للطباعة كالنشرا٤بكتبة العصرية ، )بّبكت، ا٢بميد
، ٙبقيق: سهيل سرية اب  إسحق كتاب السري واملغازي .دمحم بن إسحاؽ بن يسار ا٤بطليبابن إسحق، 

 ـ(.1978، 1زكار، )بّبكت، دار الفكر، ط
، ظبلؿ الصحابة كالتابعْب كأىل مدينة بيت املقدس يف القرف اإلسالمي األوؿ .األشقر، أسامة ٝبعة

)دمشق، مؤسسة فلسطْب للثقافة، بّبكت، مؤسسة القدس  ُب بيت ا٤بقدس،ا٢بكم كالداينة 
 (.2012، 1الدكلية، ط
، ترٝبة: فاطمة نصر، دمحم عناين، )القاىرة، سطور، القدس مدينة وا دة  قائد  ال ة. أرمسَبكنج، كارين
1998.) 

)مصر، اجمللس العلى  ، ترٝبة: زكي اسكندر، دمحم عبد القادر دمحم،آاثر فلسطنيكلربايت، كليم ؼ. أ
 .(1971للشئوف اإلسبلمية، 

، )بّبكت، تصوير: دار الكتب العلمية عن مسط الألأ يف شرح أماأ القاأ كنيب، أبو عبيد البكي.األ
 ـ(.1935طبعة 

، )قربص، مركز بيت موسو ة بيت املقدس وبالد الإاـ ايديثية .كآخركف ،أيوب، أٞبد بن سليماف
 (. 2013، 1ا٤بقدس للدراسات التوثيقية، ط

عماف، مركز دراسات الشرؽ (، ُب: جغرافيا فلسطْب كاترٱبها، جغرافية فلسطني .البحّبم، صبلح الدين
 .)2003األكسط، 
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وسننو وأايمو اجلامع املسند الصحيح املختصر م  أمور رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص  .دمحم بن إ٠باعيل  .البخارم
، 1، ٙبقيق: دمحم زىّب بن انصر الناصر، )بّبكت، دار طوؽ النجاة، ط"صحيح البخاري"

2001.) 
كتاب التاريخ اجملموع  لى التحقيق والتصديق كتبو إىل أخيو  .أفتيشيوس ا٤بكُب سعيدبن البطريق، ا

قيق: لويس ، ٙب يسى يف معرفة التواريخ الكلية م   هد آدـ إىل سم اهل رة اإلسالمية
 .ـ(1905شيخو، )بّبكت، مطبعة اآلابء اليوسوعيْب، 

 ،دار الغرب اإلسبلمي، )بّبكت، املسالك واملمالك .أبو عبيد عبد هللا بن عبد العزيز بن دمحم، البكرم
 ـ(.1992
 ـ(.1988فتوح البلداف، )بّبكت، دار كمكتبة ا٥ببلؿ،  .أٞبد بن ٰبٓب بن جابر بن داكدالببلذرم، 
، 1، )بّبكت، دار الفكر، طٙبقيق: سهيل زكار كرايض الزركلي، أنساب األشراؼ_____، 

 .ـ(1996
)ديب، ، مع م ما ألف يف فضائل واتريخ املس د األقصى والقدس وفلسطني ومدهنا .اهادر، شهاب هللا

 .2009(مركز ٝبعة ا٤باجد للثقافة كالَباث ، 
اتريخ فلسطْب القدًن من خبلؿ علم اآلاثر، )دمشق، ا٥بيئة العامة السورية للكتاب،  .نسي، عفيفاه

2009.) 
 .4، مج2ا٤بوسوعة الفلسطينية، ؽ ،ف  العمارة والزخرفة الالسطينية ._______
 ـ(.1979، )الكويت، اجمللس الوطِب للثقافة كالفنوف كاآلداب، مجالية الا  العريب ._______
، ٙبقيق: عبد ا٤بعطي دالئل النبوة .بن ا٢بسْب بن علي بن موسى ا٣بيٍسرىٍكًجردم ا٣براساينأٞبد البيهقي، 

 ـ(.1988، 1قلعجي، )دار الكتب العلمية، دار الرايف للَباث، ط
، ٙبقيق: بشار عواد معركؼ، )بّبكت، دار الغرب اجلامع الكبري "سن  الَبم ي" .دمحم بن عيسىالَبمذم، 

 (.1998اإلسبلمي، 
كزارة الثقافة كاإلرشاد القومي،  ، )مصر،الن ـو الزاىرة يف ملوؾ مصر والقاىرة .، يوسفتغرم بردم بنا

 ، د.ت(. دار الكتب
 .ـ(1989، 1، )القاىرة، مكتبة كىبة، طأصالة الدواوي  والنقود العربية .عبد ا٤بتعاؿ دمحما١بربم، 

، ٙبقيق: دمحم زينهم دمحم عزب، بيت املقدس اتريخ .ابن ا١بوزم، أبو الفرج عبد الرٞبن بن علي بن دمحم
 مكتبة الثقافة الدينية، مصر، د.ت.

جزء، ٙبقيق: دمحم كمصطفى عبد القادر عطا، دار  12، املنتظم يف اتريخ امللوؾ واألمم ._______
 ـ.1992الكتب العلمية، بّبكت، 

 (.1973، 1، طدائرة ا٤بعارؼ العثمانية ، )ا٥بند،الثقات .، دمحمبن حبافا
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، ترٝبة: حداد، جورج؛ رافق، عبد الكرًن، )بّبكت، دار اتريخ سورية ولبناف وفلسطني .حٍب، فيليب
 (.1958الثقافة، 

رؼ ادائرة ا٤بع، ٙبقيق: لساف امليزاف .أبو الفضل أٞبد بن علي بن دمحم بن أٞبد، بن حجر العسقبلينا
 ـ(.1971، 2، )بّبكت، مؤسسة األعلمي للمطبوعات، طا٥بند –النظامية 
، ٙبقيق: شعيب األرنؤكط كآخركف، املسند .أٞبد بن دمحم بن حنبل بن ىبلؿ بن أسد الشيباينابن حنبل، 

 (.2001، 1)دمشق، مؤسسة الرسالة، ط
 ـ(.1995، 2، ) بّبكت، دار صادر، طمع م البلداف .ايقوت ا٢بموم،
االكتااء ِبا تضمنو م  مغازي  .سليماف بن موسى بن سامل بن حساف الكبلعي، أبو الربيعا٢بمّبم، 

 ـ(.1997، 1، )بّبكت، دار الكتب العلمية، طوالثال ة اخللااء -ملسو هيلع هللا ىلص  -رسوؿ هللا 
مؤسسة )بّبكت، ، ٙبقيق: إحساف عباس، الروض املعطار يف خرب األقطار .دمحم بن عبد ا٤بنعم، ا٢ًبمّبم

 (.ـ1980 ،2، طانصر للثقافة
 (.1938، )بّبكت، دار صادر، صورة األرض .القاسمابن حوقل، دمحم أبو 
، )القدس، اجمللس العلمي الفلسطيِب، موسو ة القدس واملس د األقصى املبارؾ .خاطر، علي حسن

  . 235، ص 1ـ(، ج2004، 1ط
، )بّبكت، دار اتريخ فلسطني القدًن من  أوؿ غزو يهودي  ٌب آخر غزو صلييب .خاف، ظفر اإلسبلـ
 (. 1981، 3النفائس، ط

، ٙبقيق: د. دمحم مصطفى األعظمي، )بّبكت، صحيح اب  خزمية .ابن خزٲبة، أبو بكر دمحم بن إسحاؽ
 .(1970ا٤بكتب اإلسبلمي، 
الرايض،  دار ، )التطور العمراين ملدينة القدس دراسة يف جغرافية املدف .خضر، عبد العليم عبد الرٞبن

 .(1981عكاظ، 
، 1، )بّبكت، مؤسسة الرسالة، طمع م املصطلحات واأللقاب التارخيية .مصطفى عبد الكرًنخطيب، 

 ـ(.1996
ديواف املبتدأ  .عبد الرٞبن بن دمحم بن دمحم، ابن خلدكف أبو زيد، كيل الدين ا٢بضرمي اإلشبيليابن خلدكف، 

ٙبقيق: خليل شحادة، ، واخلرب يف اتريخ العرب والرببر وم   اصرىم م  ذوي الإأف األكرب
 .(1998، 2)بّبكت، دار الفكر، ط

 ، املقدمة ._____
وفيات األ ياف وأنباء أبناء  .أبو العباس مشس الدين أٞبد بن دمحم بن أيب بكر بن خلكافابن خلكاف، 
 ـ(.1900، ٙبقيق: إحساف عباس، ) بّبكت، دار صادر، الزماف
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، )دمشق، دار ٙبقيق: أكـر ضياء العمرم، اتريخ خلياة .الليثي العصفرم أبو عمرابن خياط، خليفة 
 .ىػ(1397، 2القلم، ط

 ، )بّبكت، دار الكتاب العريب، د.ت(.السن  .أبو داكد
 (.1991، )كفر قرع، دار ا٥بدل، بالدان فلسطني .مصطفى مراد ،الدابغ

، األوىل م  القرف السابع  ٌب القرف ايادي  إر الفَبة اإلسبلميةالقدس يف  .الدكرم، عبد العزيز
 (.1992ضمن: القدس ُب التاريخ، ترٝبة كامل العسلي، )عماف، ا١بامعة األردنية، 

 .ـ(2000)اإلمارات، مركز زايد للَباث كالتاريخ، ، نإأة  لم التاريخ  ند العرب ._____
مراجعة: الدكتور ٝباؿ ، عبد ا٤بنعم عامرٙبقيق:، األخبار الطواؿ د.داك أبو حنيفة أٞبد بن ، الدينورم

 (.1960، 1، طعيسى البايب ا٢بليب كشركاه -دار إحياء الكتب العريب ، )القاىرة، الدين الشياؿ
من  ، ٙبقيق: ٦بموعةسري أ الـ النبالء .مشس الدين أبو عبد هللا دمحم بن أٞبد بن عثماف بن قىاٲٍبازالذىيب، 

 ـ(. 1985، 3، )بّبكت، مؤسسة الرسالة، طاحملققْب إبشراؼ الشيخ شعيب األرانؤكط
 .209، ص6، جاتريخ اإلسالـ .______
 (.2002، 1، )فلسطْب، مطبعة ا٤بنار ا٢بديثة، طاتريخ فلسطني يف صدر اإلسالـ .أبو الرب، ىاين
 (.2010، 1ط، )عماف، كنوز ا٤بعرفة، اتريخ القدس  رب العصور .رابح، إسحاؽ
، ٙبقيق: عا ؼ عبد الغِب، )دمشق، سلوؾ املالك يف تدبري املمالكشهاب الدين أٞبد،  .ابن أيب الربيع

 ـ(.1996دار كناف، 
، 15، )بّبكت، دار العلم للمبليْب، طاأل الـ .خّب الدين بن ٧بمود بن دمحم بن علي بن فارسالزركلي، 

2002.)  
عبد هللا بن صفواف النصرم ا٤بشهور أبيب زرعة الدمشقي ا٤بلقب بشيخ عبد الرٞبن بن عمرك بن أبو زرعة، 

، دراسة كٙبقيق: شكر هللا نعمة اتريخ أيب زر ة الدمإقي رواية أيب امليموف ب  راشد .الشباب
 هللا القوجاين، )دمشق، ٦بمع اللغة العربية(.

قيق: دمحم عوض مرعب، )يربكت، ، ٙبهت ب اللغة .دمحم بن أٞبد بن األزىرم ا٥بركم، أبو منصورالزىرم، 
 .(2001، 1دار إحياء الَباث العريب، ط

، ُب: القدس أكرشليم العصور القدٲبة بْب امللك ىريود وأورشليم: ىلينة مدينة مإرقية .سَبينج، جوف
التوراة كالتاريخ، ٙبرير: توماس ؿ. تومبسوف، سلمى ا٣بضراء ا١بيوسي، ترٝبة: فراس السواح، 

 .(2003راسات الوحدة العربية، )بّبكت، مركز د
، ٙبقيق: دمحم عبد القادر عطا، الطبقات الكربى .بصرمدمحم بن سعد بن منيع ا٥بامشي ابلوالء الابن سعد، 

 ـ(. 1990، 1)بّبكت، دار الكتب العلمية، ط
 ، )د.ـ، دار انشرم للنشر اإللكَبكين، د.ت.(.مع م املصطلحات اآلاثرية املصور .السبلمْب، زايد
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 ـ(.2008، 1، )بّبكت، ا٤بكتبة العصرية، طالتاريخ .السلمي، عبد ا٤بلك بن حبيب
، ٙبقيق: عمر عبد الروض األنف يف شرح سرية اب  ىإاـعبد الرٞبن بن عبد هللا بن أٞبد، السهيلي، 

 .259، ص3(، ج2000، 1السبلـ السبلمي، )بّبكت، دار إحياء الَباث العريب، ط
، )دمشق، العريب واليهود يف التاريخ  قائق اترخيية تظهرىا املكتإاات األ ريةالعرب  .سوسة، أٞبد

 (.1973، 2لئلعبلف كالطباعة كالنشر، ط
، ٙبقيق: عبد ا٢بميد ىنداكم، احملكم واحمليط األ ظم .علي بن إ٠باعيل بن سيده ا٤برسيابن سيده، 

 .(2000)بّبكت، دار الكتب العلمية، 
، 7، طدار النفائس، )القاىرة، أٞبد راتب عرموش، ٙبقيق: الاتنة ووقعة اجلمل .سيف بن عمر األسدم

 ؛  183-35ـ(، ص1993
، )الرايض، عمادة شئوف العمارة اإلسالمية وماضيها و اضرىا ومستقبلها .فريد ٧بمودشافعي، 

 ـ(.1982، 1جامعة ا٤بلك سعود، ط -ا٤بكتبات
، ُب: القدس أكرشليم العصور القدٲبة يف  صر ايديد  دود متوسعة: تطور أورشليم .شتاينر، مارغريت

بْب التوراة كالتاريخ، ٙبرير: توماس ؿ. تومبسوف، سلمى ا٣بضراء ا١بيوسي، ترٝبة: فراس السواح، 
 (.2003)بّبكت، مركز دراسات الوحدة العربية، 

، 1دار القلم، ط، )دمشق، بيت املقدس واملس د األقصى دراسة اترخيية مو قة .شراب، دمحم دمحم حسن
1994). 

، 1، )دمشق، دار األكائل للنشر كالتوزيع كخدمات الطباعة، طفلسطني أرض ايضارات .شوقي ،شعث
2000.) 

، 1، )القاىرة، مكتبة جزيرة الورد، طاتريخ فلسطني يف العصر العباسي .أبو مشالة، شريف أمْب
2011.) 
، )بّبكت، دار مثري الغراـ إىل زايرة القدس والإاـ .شهاب الدين أيب ٧بمود ابن ٛبيمالشهاب ا٤بقدسي، 
 ـ(.1994، 1ا١بيل، ط

، ٙبقيق: ماتاح املقاصد ومصباح املراصد يف زايرة بيت املقدس .ابن شيث القرشي، عبد الرحيم بن علي
حاًب عبد اللطيف داكد "داكد ا٢بمد"، )انبلس، جامعة النجاح الوطنية، قسم التاريخ، رسالة 

 .250ـ(، ص2008نشورة، ماجستّب غّب م
ة )ٕبوث الندكة العا٤بي ،املقدسات واملآ ر اإلسالمية واملسيحية يف القدسشيحة، مصطفى عبد هللا، 

 ـ(.1995أيسيسكو،  ، منشوراتحوؿ القدس كتراثها الثقاُب
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الطريق إىل القدس: دراسة اترخيية يف رصيد الت ربة اإلسالمية  لى أرض فلسطني من   .صاّب، ٧بسن
، )بّبكت، مركز الزيتونة للدراسات كاالستشارات،  صور االنبياء و ٌب أواخر القرف العإري 

 (. 2012، 5ط
 (،2003، 1، طFajar Ulung، )كواال٤ببور، دراسات منه ية يف القضية الالسطينية ._____

)السعودية، مركز ا٤بلك فيصل للبحوث  ،بردايت قرة ب  شريك العبسيأبو صفية، جاسر بن خليل، 
 (.2004، 1كالدراسات اإلسبلمية، ط

، 2، )بّبكت، دار ا٤بعرفة، طالدولة األموية  وامل اإلزدىار وتدا يات اإلهنيار .الصبليب، على
 ـ(.2008
ٙبقيق: دمحم مطيع ا٢بافظ، )دمشق، دار  ،فضائل بيت املقدسدمحم بن عبد الواحد،  .الضياء ا٤بقدسي
 ـ(.1988الفكر، 

دار  ، )بّبكت،الاخري يف اآلداب السلطانية والدوؿ اإلسالمية .دمحم بن علي ابن الطقطقا، بن طباطباا
 .(.صادر، د.ت

، ٙبقيق: أٞبد جامع البياف يف أتويل القرآف .دمحم بن جرير بن يزيد بن كثّب بن غالب اآلمليالطربم، 
 ـ(.2000، 1شاكر، )دمشق، مؤسسة الرسالة، ط

 ىػ(.1387، 2، )بّبكت، دار الَباث، طاتريخ الرسل وامللوؾ ._________
الرمحة والتوبة يف القدس الإريف الباب ال ىيب يف الاَبة اإلسالمية دراسة  ابب .طو، أٞبد يوسف

 ـ(.1999، 1، )انبلس، دار الفاركؽ، طاترخيية معمارية
، رسالة ماجستّب ،  العمائر املائية يف القدس و مائرىا يف العصور اإلسالمية .اهجتطهبوب، نشأت 

 (.2000)القدس، جامعة القدس، 
، ترٝبة: صاّب علي سوداح، )بّبكت، بيساف التاريخ القدًن للإعيل اإلسرائيلي طومسوف، توماس ؿ.
 (.1995توزيع، الللنشر ك 
ُب: القدس أكرشليم العصور القدٲبة بْب التوراة  سطني؟،ىل ميك  كتابة اتريخ ألورشليم وفل .______

كالتاريخ، ٙبرير: توماس ؿ. تومبسوف، سلمى ا٣بضراء ا١بيوسي، ترٝبة: فراس السواح، )بّبكت، 
 (.2003مركز دراسات الوحدة العربية، 

 (.1999، 5، )القدس، مطبعة ا٤بعارؼ، طاملاصل يف اتريخ القدس .العارؼ، عارؼ
  ـ.(1947، دار األيتاـ اإلسبلمية الصناعيةمطبعة ، )القدس ،ايـر القدسي اتريخ .______

الكشكوؿ، ٙبقيق: دمحم عبد الكرًن النمرم، )بّبكت، دار  .اهاء الدين دمحم بن حسْب العامليالعاملي، 
 ـ(.19998، 1الكتب العلمية، ط
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 ـ(.1996، 1ط، )ا٤بدينة ا٤بنورة، املس د النبوي اتريخعبد الغِب، دمحم إلياس. 
، 1دار الكتب العلمية، ط :، )بّبكتالعقد الاريد .أٞبد بن دمحم بن عبد ربو ابن حبيبابن عبد ربو، 
 ىػ(. 1404

، ٙبقيق: خليل دمحم ىراس، كتاب األمواؿ .القاسم بن سبلـٌ بن عبد هللا ا٥بركم البغدادم ،أبو عيبيد
 ـ(.1988)بّبكت، دار الفكر، 

الدراسات ، )بّبكت، مؤسسة واإلسالـ دراسة يف قداستها م  املنظور اإلسالميالقدس  .عثامنة، خليل
 .(2013، 1الفلسطينية، ط

، (1099-634فلسطني يف مخسة قروف م  الاتح اإلسالمي  ٌب الغزو الارجني ) ._____
 (.2000، 1ؤسسة الدراسات الفلسطينية، ط)بّبكت، م

سلسلة عامل ا٤بعرفة، )الكويت، اجمللس الوطِب للثقافة كالفنوف  ،املدينة اإلسالميةدمحم عبد الستار،  .عثماف
 ـ(.1988كاآلداب، 

الكايف يف اتريخ القدس دراسة  وؿ اتريخ القدس من   صور ما قبل التاريخ عرايب، رجا عبد ا٢بميد. 
 ـ(.2009، 1ار األكائل، طد، )دمشق،  ٌب العصر اياضر

، 1، )الدكحة، كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية، طاإلسالمية ختطيػػط و مػػارة املدف .عزب، خالد دمحم
 ـ(.1997
، ٙبقيق: عمرك بن غرامة العمركم، )دمشق، دار اتريخ دمإق .علي بن ا٢بسن بن ىبة هللاابن عساكر، 

 (.ـ1995الفكر للطباعة كالنشر كالتوزيع، 
، )دمشق، دار فتنة  ثمافالدولة األموية واأل داث الٍب سبقتها ومهدت هلا م   .العش، يوسف

 ـ(.1985، 2الفكر، ط
 . (1991، 1، )إربد، دار األمل للنشر كالتوزيع، طاليوانف والروماف .كآخركف، علي ،عكاشة

، ) القاىرة، ا٥بيئة العامة لقصور الثقافة، القدس العتيقة مدينة التاريخ واملقدسات .علي، عرفة عبده
2007.) 
 ، ٙبقيق:ش رات ال ىيل يف أخبار م  ذىيل .بن دمحم العكرم ا٢بنبليعبد ا٢بي بن أٞبد ابن العماد، 

 ىػ(.1406،  بن كثّبادار ، )دمشق، عبد القادر األرنؤكط، ٧بمود األرانؤكط
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، اإلستيعاب يف معرفة األصحاب .يوسف بن عبد هللا بن دمحم بن عبد الرب بن عاصم النمرمالقرطيب، 
 .ـ(1992، 1ٙبقيق: علي دمحم البجاكم، )بّبكت، دار ا١بيل، ط

 .، )بّبكت، دار صادر، د.ت.(آاثر البالد وأخبار العباد .رايء بن دمحم بن ٧بمود القزكيِبزكالقزكيِب، 
، )بّبكت، دار الكتب ماتاح دار السعادة ومنإور والية العلم واإلرادة .ابن قيم ا١بوزية، دمحم بن أيب بكر

 العلمية، د.ت(.

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



282 

 

، ٙبقيق: سامي تاسري القرآف العظيم .إ٠باعيل بن عمر بن كثّب القرشي البصرم ٍب الدمشقيابن كثّب، 
 ـ(.1999، 2بن دمحم سبلمة، )الرايض، دار طيبة للنشر كالتوزيع، ط

 ـ(.1988، 1، ٙبقيق: علي شّبم، )بّبكت، دار إحياء الَباث العريب، طالبداية والنهاية ._____
مركز دراسات الشرؽ عماف، ( اتريخ فلسطني القدًن، ضم : جغرافية فلسطني واترخيها، كفاُب، زيداف
 .)األكسط

، )بّبكت، مطبعة اآلابء هتذيب كتصحيح: رفن كست ،والة مصر وقضاهتا .الكندم، دمحم بن يوسف
 (.1908اليسوعيْب، 

القدس، ، )مسرية إ مار وإ ياء املس د األقصى املبارؾ يف صور .مؤسسة األقصى إلعمار ا٤بقدسات
 مؤسسة األقصى إلعمار ا٤بقدسات، د.ت(.

 ـ( 1987، 1، )القاىرة، الزىراء لئلعبلـ العريب، طأال  اتريخ اإلسالـ .مؤنس، حسْب
، )بّبكت، اتريخ القدس القدًن من   صور ما قبل التاريخ  ٌب اال تالؿ الروماين ،ا٤باجدم، خزعل

 (.2005ا٤بؤسسة العربية للدراسات كالنشر، 
 .(2001)عماف، دار الشركؽ،  املعتقدات الكنعانية ._____
نس ا١بليل األ .عبد الرٞبن بن دمحم بن عبد الرٞبن العليمي ا٢بنبلي، أبو اليمن، ٦بّب الدين٦بّب الدين، 

بتاريخ القدس كا٣بليل، ٙبقيق: عدانف يونس عبد اجمليد نباتة، )عماف، مكتبة دنديس، 
 .ـ(1999
 (.2003، 1)عماف، دار حنْب، ط ،اتريخ مدينة القدس .كآخركف، ٧باسنة، دمحم حسْب
ا٤بشرؼ بن ا٤برجى بن إبراىيم ا٤بقدسي، فضائل بيت ا٤بقدس، ٙبقيق: أٲبن نصر الدين ابن ا٤برجى، 

 (.2002، 1األزىرم، )بّبكت، دار الكتب العلمية، ط
 .(ـ1996، 1دار الفكر، ط )بّبكت،  ، ٙبقيق: د. سهيل زكار،غرر السري .ا٤برعشي، ا٢بسْب بن دمحم

، عبد هللا إ٠باعيل الصاكم، ٙبقق: التنبيو واإلشراؼ .يبن ا٢بسْب بن عل يبو ا٢بسن علا٤بسعودم، أ
 )القاىرة، دار الصاكم، د.ط، د.ت(.

ا٤بكتبة التوفيقية،  )مصر، ،  ٙبقيق: مصطفى السيد بن أيب ليلة،ومعادف اجلوىر مروج ال ىيل ._____
 (.د.ت

املسند الصحيح املختصر بنقل العدؿ    العدؿ  .بن ا٢بجاج أبو ا٢بسن القشّبم النيسابورم ،مسلم
، ٙبقيق: دمحم فؤاد عبد الباقي، )بّبكت، دار إحياء الَباث، إىل رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص"صحيح مسلم"

 (.1972، 2ط
، )القاىرة، دار املع م الوسيط .دمحم النجار، كحامد عبد القادرك  ،أٞبد الزايتمصطفى، إبراىيم، ك 

 بية، د.ت(.ر الدعوة، ٦بمع اللغة الع

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



283 

 

 ـ(. 2013، )بور سعيد، مكتبة الثقافة الدينية،البدء والتاريخ .ا٤بطهر ا٤بقدسي، بن طاىر 
، ٙبقيق: عبد هللا ٧بمود شحادة، تاسري مقاتل ب  سليماف .مقاتل بن سليماف بن بشّب األزدم البلخى

 ىػ(.1423، 1الَباث، ط)بّبكت، دار إحياء 
 .ـ(1877، )ليدف، مطبعة بريل، ُب معرفة األقاليم أحسن التقاسيم .ا٤بقدسي، دمحم بن أٞبد البشارم

ق: ، حتقيالسلوؾ ملعرفة دوؿ امللوؾ .أٞبد بن علي بن عبد القادر، أبو العباس ا٢بسيِب العبيدما٤بقريزم، 
 ـ(.1997، 1، طدار الكتب العلمية، )بّبكت، دمحم  بد القادر  طا
، ٙبقيق: ٧بمود إبراىيم، ضمن: )فضائل بيت كتاب فيو فضائل بيت املقدس .ا٤بكناسي، إبراىيم بن ٰبٓب

القدس ُب ٨بطوطات عربية قدٲبة، دراسة ٙبليلية كنصوص ٨بتارة ٧بققة، )الكويت، ا٤بنظمة العربية 
، ط  ـ(.1985، 1للَببية كالثقافة كالعلـو

 (.2000، 1، )بّبكت، بيساف للنشر كالتوزيع كاإلعبلـ، طاتريخ فلسطني القدًنمقدمة يف  .، زايدُبم
، انتخبو كحققو: عمر عبد السبلـ املنتخيل م  اتريخ املنب ي .ا٤بنبجي، أغابيوس بن قسطنطْب ا٤بنبجي

 (.ـ1986دار ا٤بنصور، )لبناف، تدمرم، 
ترٝبة كامل العسلي، )عماف،  ، ُب: القدس ُب التاريخ،ؽ.ـ 63-1000القدس م   .مندهنوؿ جورج

 (.1992ا١بامعة األردنية، 
مدينة  –رومة وسوراي والكاى  األ لى: األس  الدولية لسلطة الكاى  العلى يف دولة  .منديل، سارة

، ُب: القدس أكرشليم العصور القدٲبة بْب التوراة كالتاريخ، ٙبرير: ؽ.ـ.( 63- 175أورشليم )
اء ا١بيوسي، ترٝبة: فراس السواح، )بّبكت، مركز دراسات توماس ؿ. تومبسوف، سلمى ا٣بضر 

 .(2003الوحدة العربية، 
 .دمحم بن مكـر بن على، أبو الفضل، ٝباؿ الدين ابن منظور األنصارم الركيفعى اإلفريقىابن منظور، 

 .ىػ(1414، )بّبكت، دار صادر، لساف العرب
 (.1983، 3ار الكتاب ا١بديد، ط، ٙبقيق: ٰبٓب ا٣بشاب، )بّبكت، دسار انمة .انصر خسرك

 .(2009، 1، )عماف، دار الفرقاف للنشر كالتوزيع، طايارايت األ رية يف القدس .رائف يوسف٪بم، 
 ـ(.1983، 1، )الكويت، منظمة ا٤بدف العربية، طكنوز القدس كآخركف. ،_____

الصغرل"، ٙبقيق: عبد الفتاح أبو اجملتىب من السنن "السنن  .النسائي، أٞبد بن شعيب بن علي ا٣براساين
 .)1986، 2غدة، )حلب، مكتبة ا٤بطبوعات اإلسبلمية، ط

 (،2001، )بّبكت، مؤسسة الرسالة، حسن عبد ا٤بنعم شليبٙبقيق:  ،السن  الكربى ._____
نصر بن مزاحم ا٤بنقرم، كقعة صفْب، ٙبقيق: عبد السبلـ دمحم ىاركف، )القاىرة، ا٤بؤسسة العربية ا٢بديثة 

 .ىػ(1382، 2للطبع كالنشر كالتوزيع، ط
 ىػ(.1412، 1، ) القاىرة، مكتبة التوحيد، طٙبقيق: ٠بّب أمْب الزىّبم، الاًب .نعيم بن ٞباد ا٤بركزم

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



284 

 

ٙبقيق:  السرية النبوية "سرية اب  ىإاـ"، .عبد ا٤بلك بن ىشاـ بن أيوب ا٢بمّبم ا٤بعافرمابن ىشاـ، 
مصطفى السقا كإبراىيم األبيارم كعبد ا٢بفيظ الشليب، )مصر، شركة مكتبة كمطبعة مصطفى 

 ـ(.1955، 2البايب ا٢بليب كأكالده، ط
 (.1998، )دمشق، ا٤بوسوعة العربية، 1، مجاملوسو ة العربية .إببل )تل مرديخ( ،ىيئة ا٤بوسوعة العربية

)بّبكت، دار األعلمي،  كتاب املغازي، حتقيق: مارسدف جون  .ٞبد بن عمر بن كاقد السهميالواقدم، 
 ـ(.1989، 3ط
 ـ(.1997، 1)بّبكت، دار الكتب العلمية، ط، فتوح الإاـ ._____
 ـ(.1996، )بّبكت، دار الكتب العلمية، اتريخ اب  الوردي .مظفرزين الدين عمر بن ابن الوردم، 
 .(2005القاىرة، الدار الثقافية للنشر، ، )املعماري ملدينة القدسالتطور العمراين والَباث ، كزيرم، ٰبٓب

الزخارؼ اإلسالمية والعناصر املعمارية يف املس د األقصى وقبة الصخرة ابلقدس كلد علي، أمل ٭بر. 
 ـ(.2009، دراسة ٙبليلية، )ا١بامعة األردنية، رسالة ماجستّب غّب منشورة، الإريف
، ُب: القدس ُب التاريخ، ب.ـ 637 –ؽ.ـ  63روما وبيزنطة  القدس حتت  كم، كلكنسوف، جوف

 .(1992ترٝبة كامل العسلي، )عماف، ا١بامعة األردنية، 
، ٙبقيق: عبد األمّب مهنا، )بّبكت، اتريخ اليعقويب .أٞبد بن أيب يعقوب بن جعفر بن كاضحاليعقويب، 

 (.2001، 1شركة األعلمي للمطبوعات، ط
 

 الدورايت 
، )٦بلة التاريخ العريب، القدس أمساؤىا بني ايقائق التارخيية وحتديد اهلوية العربية .٧بمودصابوف، أٞبد 

 ( 2001)، 17ٝبعية ا٤بؤرخْب ا٤بغاربة،ع
http://www.attarikh-alarabi.ma/Html/adad17partie5.htm 

 كاللغة الشريعة لعلـو القرل أـ جامعة ، ٦بلةاإلسالمي الاتح م  الإاـ يهود موقف .الشريف، عبد هللا
 .499-498، ص80، ع16ا، جبهكآدا العربية
، ٦بلة جامعة القدس ا٤بفتوحة التطور املعماري ملدينة القدس يف الاَبة اإلسالمية .أبو خلف، مركاف

 .(2010، )18لؤلٕباث كالدراسات، ع
ا١بامعة اإلسبلمية، سلسلة ، ٦بلة املصلى القبلي يف املس د األقصى يف العهد األيويب .أبو دية، عدانف

 (.2010،) 12الدراسات اإلنسانية، اجمللد الثامن، ع 
(، ٦بلة ا١بامعة اإلسبلمية، سلسلة ـ19-7ىػ/13-1الزالزؿ يف بالد الإاـ )القرف .خالد ،ا٣بالدم

 .1، ع13الدراسات اإلنسانية، مج

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



285 

 

جامعة القدس ا٤بفتوحة لؤلٕباث ، ٦بلة قناة السبيل اترخيها وأمهيتها وواقعها .أبو ارميس، إبراىيم
 .64-42ـ(، ص 2010، )18كالدراسات، ع

ـ وايق التارخيي 2009-1863ايارايت األ رية يف مدينة القدس ما بني األ واـ  .شامخ عبلكنة،
، 27، ٦بلة جامعة القدس ا٤بفتوحة لؤلٕباث كالدراسات، ع:للعرب من  أتسيسها دراسة اترخيية

(2012 .) 
 ، مؤٛبر يـو القدس العا٤بي.خصائص العمارة والزخرفة اإلسالمية يف بيت املقدس .نعّبات، حسن دمحم
ا٢بلقة الدراسية ألسس كمعايّب تصنيف ، ُب: اخلصائص العمرانية للمدينة اإلسالمية .عبد الباقي إبراىيم

، االسبلميةمنظمة العواصم كا٤بدف ، ككيفية ا٢بفاظ عليها الَباثية االسبلمية ا٤بباىن كا٤بدف
 (.www.cpas-egypt.com(، منشورة على موقع الباحث: )ـ1996)

ا٤بعهد العايل ، ُب: ٦بلة ا٤بخطط كالتنمية، ختطيط املدينة العربية اخلصوصية وايدا ة .الكناين، كامل كاظم
 (.2006) 16، جامعة بغداد، ع للتخطيط ا٢بضرم كاالقليمي

، ا٤بؤٛبر ا٣بامس لكلية نقد أفكار ىيكل سليماف م  خالؿ النص التورايت و لم اآلاثر .السنوار، زكراي
 .(2011ا١بامعة اإلسبلمية بغزة، القدس اترٱبا كثقافة، ) -اآلداب 

، ٦بلة كلية الَببية القدس يف املصادر العربية يف العصر العباسي .سلطاف، طارؽ كصهيب الغضنفرم
 (.2008، )4، عدد 8األساسية، جامعة ا٤بوصل، ٦بلد 

 
 ةاملراجع األجنبي

 
Abu-Munshar, Maher Y.  Islamic Jerusalem and Its Christians: A 

History of Tolerance and Tensions, (London: Tauris Academic 

Studies, 2007) 

Al-Ratout, Haitham F.  The Architectural Development of Al Aqsa 

Mosque in the Early Islamic Period: Sacred Architecture in the 

Shape of the 'Holy', (Dundee: Al-Maktoum Institute Academic 

Press, 2004). 

Al-Samadi, Taleb. Bait Al-maqdis within a historical and archaeological 

contex until the end of the Umayyad period, Journal of the 

College of Humanities and Social Sciences. Vol.24 (2001). 

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya

http://www.cpas-egypt.com/
http://www.amazon.ca/s/188-6107201-9723803?_encoding=UTF8&field-author=Haitham%20F.%20Al-Ratout&search-alias=books-ca


286 

 

Amikan, Elad.  Why did Abd Al-Malik Build the Dome of The Rock? A 

re-examination of the Muslim sources, In: Raby, J. and Johns, J. 

(eds.), Bayt Al-Maqdis Abd al-Malik’s Jerusalem, Part 1, Oxford 

studies in Islamic art, IX, (Oxford: Oxford University press, 1992) 

Asali, K. J.  Jerusalem in history: notes on the origins of the city and its 

tradition of tolerance, Arab Studies Quarterly, Vol. 16, No. 4 (Fall 

1994) 

Bahat, Dan. The Illustarated Atlas of Jerusalem, (New York: Simon & 

Schuster, 1990) 

Beazley, C. Raymond. Madaba Map, the Geographical Journal, Vol. 17, 

No. 5 (May, 1901). 

Burgoyne, M. H., The gates of The haram Al-Sharif, In: Raby, J. and 

Johns, J. (eds.), Bayt Al-Maqdis Abd al-Malik’s Jerusalem, Part 1, 

Oxford studies in Islamic art, IX, (Oxford: Oxford University press, 

1992) 

Conder, C.R., Tent Work in Palestine: A Record of Discovery and 

Adventure, London, 1880. 

Creswell, K.A.C.  Early Muslim architecture, (Oxford: Clarendon press, 

1969)  

_____. A short Account of Early Muslim Architecture, (Beirut: librairie 

du Liban, 1968). 

De Vogue, Melchior.  Le Temple de Jerusalem, (Paris: Noblet et Baudry, 

1864). 

El-Awaisi, Khalid. Mapping  Islamicjerusalem: A rediscovery of 

Geographical Boundaries, 
(Dundee: Al-Maktoum Institute 

Academic Press, 2007). 

Foss, C., A Syrian Coinage of Mu'awiya, In: Revue numismatique, V.6, 

Issue 158, 2002.   

Free, Joseph P. Archaeology and Bible History, (Zondervan, 1992) 

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



287 

 

Gibson, S., and Jacobson, D. M. Below the Temple Mount in Jerusalem: 

A Sourcebook on the Cisterns, Subterranean Chambers and 

Conduits of the Haram al-Shartf, Oxford, British Archaeological 

Reports (BAR) (1996) 

Grabar, O. The shape of the holy: Early Islamic Jerusalem, (New Jersey: 

Orinceton University Press, 1996) 

_____, Umayyad Dome of the Rock in Jerusalem, In: Ars Orientalis, 

Vol. 3 (1959). 

Harold Mare W. The Archaeology of the Jerusalem Area, Wipf & Stock 

Publishers. 

Heidemann, S. The Standing Caliph Type – the object on the reverse, 

in: (The Seventh Century Syrian Numismatic Round table, an 

informal group of numismatists and historians whose convenors are 

Tony Goodwin. (London: Archetype Publications Ltd., 2010). 

Hillenbrand, R. Umayyad Woodwork in the Aqsa Mosque, In: Johns, J., 

Bayt Al-Maqdis Jerusalem and early Islam, (Oxford: Oxford 

University press, 1999). 

Hopkins, I.W.J. Jerusalem: a study in urban geography, (Michigan: 

Baker Book House, 1970. 

Hoyland, Robert G. Seeing Islam as others saw it, (New Jersey: 

Princeton, 1997). 

Janin, H.  Four Paths to Jerusalem: Jewish, Christian, Muslim, and 

Secular Pilgrimages, 1000 BCE to 2001 CE, (McFarland, 2002). 

Johns, J. Archeology and the history of early Islam: The first seventy 

years, Journal of the Economic and Social History of the Orient, 

Vol. 46, No. 4 (2003). 

_____. ‘The House of prophet and the concept of the mosque, In: Johns, 

J., Bayt Al-Maqdis Jerusalem and early Islam, (Oxford: Oxford 

University press, 1999). 

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



288 

 

Kenyon, Kathleen M. Jerusalem, Excavating 3000 Years of History, 

(London: Thames and Hudson, 1967) 

 _____.  Digging Up Jerusalem, (London : Benn, 1974.) 

Macpherson, James R. The Pligramaige of Arculfus in the Holy Land, 

(London: Palestine Pilgrimes’ Text Socity,1895). 

Meen, Joseph A. Geography of Palestine; historical and descriptive, 

(London: Sunday school union, 1856) 

Raby, J. In Vitro veritas Glass pilgrim vessels from 7th-century 

Jerusalem, in: Bayt Al-Maqdis Jerusalem and early Islam, In: 

Johns, J., Bayt Al-Maqdis Jerusalem and early Islam, (Oxford: 

Oxford University press, 1999). 

Remler, P. Egyptian Mythology A to Z, (USA: Infobase Publishing, 

2010). 

Shamma, A. Z. The Umayyad Dome of the Rock in Jerusalem: A 

seventh-century cultural paradigm, PhD dissertation, University 

of California, Los Angeles, (2004). 

Sharon, M., Corpus Inscriptionum Arabicarum Palaestinae (CIAP).: D-

F. Volume three, BRILL, 2004. 

_____. Nahr Abi Futrus, The Encyclopedia of Islam, vol. 7, pp. 910-911. 

Strang, Guy L. Palestine under the Moslems. A description of Syria and 

the Holy Land, (UK: Committee of the Palestine exploration fund, 

1890). 

Theophanes (The Confessor), The Chronicle of Theophanes: An English 

translation of Anni Mundi 6095-6305, (Oxford: Oxford university 

press, 1997). 

Tiner, Anna. A Period of Transition: Early Islamic and Umayyad 

Coinage, (Pepperdine University, All Undergraduate Students 

Research, 2014) 

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



289 

 

Ussishkin, David. King Solomon's Palaces, The Biblical Archaeologist, 

Vol. 36, No. 3 (Sep., 1973), 

Warren, Charles. Underground Jerusalem: An Account of Some of the 

Principal Difficulties Encountered in Its Exploration and the 

Results Obtained. With a Narrative of an Expedition through the 

Jordan Valley and a Visit to the Samaritans, (London: Richard 

Bentley and Son, 1876). 

Wilkinson, J.  Ancient Jerusalem its water supply and population, 

Palestine Exploration Quarterly, vol. 106 (1974). 

Wright, Thomas. Early Travels in Palestine: Comprising the Narratives 

of Arculf, Willibald, Bernard, Saewulf, Sigurd, Benjamin of Tudela, 

John Maundeville, de la Brocquiere, and Maundrell, (London: Bohn, 

1848. 

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya




