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 (7)الَبِصيرُ  السَِّميعُ 

                                                             

 ُآية  سكرة اإلسراء، (ُ)
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 الصالحة. األعماؿ مف كزادىـ بقاءىما اهلل أطاؿ كالدم   إلى

ة كطمب العمـ، كالتي حمدت عمى ىيأت لي أسباب الراح التي اهلل عبد أـ زكجتي إلى

مك الحياة، كصبرت عمى ميرىا   ... ·حي

 ... ·كشقيقاتي أشقائي إلى

 ... ·كبدم فمذات إلى أكالدم عبد اهلل كممؾ كسارة
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 ... · كالمعتقميف كالجرحى، الشيداء، جميع إلى
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 الباحث
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 والتقدير الشكر

 تعالى اهلل شكر فبعد (ُ)الناس" يشكر ال مف اهلل يشكر ال"-- النبي قول من انطالقا  

 فإنني بالفضؿ كاعترافا بالجميؿ، كعرفانا الرسالة، ىذه بإتماـ عمي   مف   الذم -سبحانو كتعالى–

 الذم،  كرعاه _اهلل حفظو_غساف محمكد كشاح الدكتكر الفاضؿ ألستاذم بجزيؿ الشكر أتقدـ

 لي بذؿك  الرسالة، ىذه عمى باإلشراؼ -خير كؿ اهلل جزاه – مشككرا كتفضؿ برعايتو، غمرني

 أمينا، كناصحا كريما، مكجيا الثميف بكقتو عميٌ  كتفضؿ كمكتبو، قمبو لي كفتح جيده، جؿٌ 

 .الصكرة هبيذ الرسالة ىذه خرجت حتى الكاسعة، كخبرتو الغزير، عممو مف بشيء منتفعا

 ينفع كأف عمره، في يطيؿ كأف عممو، في يبارؾ أف أسأؿ كاهلل الجزاء، خير اهلل فجزاه

ياه يجعمنا كأف بو،  .بالجنة الفائزيف مف كا 

 تتممذت الذيف ألساتذتي ، االمتناف كعظيـ الشكر بجزيؿ أتقدـ أف إال يسعني ال كما

 .كممة أك بنصيحة كشجعني جانبي إلى كقؼ مف كؿ إلى بالشكر كأتقدـ، أيدييـ عمى

كال أنسى جامعتي الغراء، منارة العمـ التي احتضنتني في كنفيا، فكؿ الشكر كالتقدير 
 ليا كلمعامميف فييا. 
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 مقدمة

فيك  سمطانو، كعظيـ كجيو بجبلؿ كيميؽ نعمو، كثيران مباركا فيو يكافي حمدان  هلل الحمد
األنبياء  خاتـ عمى كالسبلـ كالصبلة حؽ، كؿ إلى كاليادم خير، كؿ كمميـ تكفيؽ، كؿ كلي

 .كبعد --محمد بف عبد اهلل  أجمعيف الخمؽ كالمرسميف كسيد

         احتلت مدينة بيت المقدس مركز الصدارة، ومحور اهتمام الباحثين في 

، ألنيا قبمة تاريخ األمة العربية كاإلسبلميةمف  ميمة ككنيا تمثؿ مرحمةن التاريخ اإلسالمي، 
الديانات، كفييا نشأت الحضارات، كنظرا لمكضع الذم تعيشو مدينة بيت المقدس مف 
محاكالت الييكد إلغاء قدسية المدينة كطابعيا اإلسبلمي كعركبتيا كمعالميا التاريخية، بؿ 

يكيدىا ؾ بإضفاء الطابع العبرم عمييا كتتغيير كتزكير مشاىد كشكاىد المدينة المباركة، كذل
يخية التي تدلؿ ببل حظيت المدينة باىتماـ الباحثيف في شتى مراحميا التار  شكبلن كمضمكنان؛

 . كأصالتيا ريب عمى عركبتيا

 في ىذه الدراسة لعدة أسباب منيا: كقد عزمت عمى الخكض

 الحياة عمى تركيزىـ افذلؾ العصر، ك أحداث كتبكا الذيف القدماء المؤرخيف معظـ إف .ُ
       سيقكـ ما كىذا مؤلفاتيـ، ثنايا في جاءت فقد االجتماعية الجكانب أما السياسية،
 .بإبرازه الباحث

أف مكضكع القدس عمى أىميتو لـ يتـ دراستو دراسة أكاديمية كافية تعطيو حقو كتقؼ عمى  .ِ
  .المختمفةجكانبو 

جكانب  عمى لممدينة المتميز كالحضارم اتيجيكاالستر  كالتجارم الديني المكقع أثر بياف .ّ
 .كخارجيا الحياة المختمفة داخميا

محاكلة استكشاؼ المجتمع المقدسي خبلؿ فترة الدراسة بطكائفو كمككناتو المختمفة  .ْ
 كالتعرؼ عمى أىـ العكامؿ المؤثرة فيو.

المقدس  االجتماعية في بيت الحياة مظاىر عف كحقائؽ بمعمكمات العربية المكتبة تزكيد .ٓ
 العباسي. الحكـ أثناء

في بيت المقدس كالكقكؼ عمى أبرز العمماء إبراز دكر المؤسسات العممية في المدينة  .ٔ
 كدكرىـ الحضارم.



  د
 

 : الدراسة حدود

بدأت فيو  الذم العاـ كىك( ـ َٕٓ -ق ُِّ)  مف الدراسة تبدأالحد الزماني: 
 تمتد أف آثرت كقد. اإلسبلمي لمجتمعا كغالبية عمى بيت المقدس الخبلفة العباسية سيطرتيا

 بعد ألنو( ـ َُٗٗ -ق ِْٗ)  الصميبي االحتبلؿ العباسي حتى العصر مف الدراسة حدكد
 .كالحضارم كالعقائدم السياسي االختبلؼ حيث ليذه المنطقة تمامان  جديدة مرحمة تبدأ ذلؾ

 الحد المكاني: بيت المقدس كضكاحييا.       

 خطة البحث: 

اسة إلى أربعة فصكؿ، تناكؿ الفصؿ األكؿ جغرافية مدينة بيت المقدس كأسمائيا قسمت الدر 
كأىميتيا الدينية كأىـ األحداث السياسية، أما الفصؿ الثاني فقد تناكؿ األكضاع اإلدارية 
كاالقتصادية بيت المقدس، بينما تناكؿ الفصؿ الثالث األكضاع االجتماعية في المدينة، كجاء 

تضمف المراكز العممية كالثقافية كجيكد العمماء في العمكـ المختمفة كبله في الفصؿ األخير لي
 مجاؿ تخصصو، كاختتمت الدراسة بخاتمة تضمنت أىـ نتائج البحث. 

 المشكالت والصعوبات التي واجييا الباحث:

 لـ تكف ىذه الدراسة ميسرة ىينة، فمادتيا مبعثرة مشتتة فضبل عف قمة المصادر التاريخية التي
تعالج الناحية االجتماعية بطريقة مباشرة، فكاف عمى الباحث جمع ما يفيد في دراسة ىذا الجانب 

 االجتماعية في المدينة المباركة. كما كانت عميو الحياة

 ىذا إلى تتطرؽ لـ التاريخية المصادر إف حيث بالمكضكع، المرتبطة المعمكمات قمة .ُ
 عكبة في استخراج المعمكمات لتفرقيا كقمتياإال قميبلن، لذلؾ كاجيت الباحث ص المكضكع

 .مما كمؼ الباحث كقتا كجيدا إضافيا
فتغمب الباحث عمى ىذه المعضمة  كالمراجع، المصادر إلى قطاع غزة في المكتبات فقر .ِ

 .المصادر اآلالؼ مف عمى تحتكم التي باالستعانة باإلسطكانات
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 :والمراجع المصادرألىم تحميل 

ة، كشممت مجمكعة كبيرة مف المصادر التاريخية كالجغرافية تعددت مصادر الدراس
 كما أفادت مف كتب التراجـ كالطبقات كاألنساب كالمعاجـ.

 كركايات بمعمكمات مف مجمكعة مف الكتب التي رفدت البحثاستفاد الباحث 
 المتكفي لمطبرم كالممكؾ الرسؿ تاريخ) مثؿ ،ميمةك اقتصادية  تاريخيةاجتماعية ك 

 بغداد ك)تاريخ ،(ـٕٓٗ/ق ّْٔ لممسعكدم المتكفي الذىب ، ككتاب )مركج(ـِِٗ/ىػَُّ
 المتكفي عساكر البف دمشؽ تاريخ) ككتاب (ـَُُٕ/قّْٔ المتكفى البغدادم لمخطيب
 ،(ـَُِٔ/ىػٕٗٓ المتكفى البف الجكزم المقدس بيت ككتاب)تاريخ ،(ـُُٕٓ/ىػُٕٓ

 كثير البف كالنياية البداية)ك ،(ـُِِّ/ىػَّٔ المتكفي األثير البف التاريخ في الكامؿ)ك
 .التاريخ كتب مف كغيرىا(. ـُِّٕ/ىػْٕٕ المتكفي

كالحديث التي أعانت الباحث بالكقكؼ عمى معاني  التفسير كتبكاستفدت أيضا مف 
آيات القرآف الكريـ ككتب الصحاح كالسنف المختصة بالحديث الشريؼ، ككاف منيا 

 لمبخارم المتكفى الكبير ككتاب)التاريخ ،(ـٕٖٓ/ىػُِٔ فىالمتك  مسمـ لئلماـ الصحيح)كتاب
 البياف ككتاب )جامع (ـُٓٗ/ىػَّّ لمنسائي المتكفى السنف مف ك)المجتبى (ـَٕٖ/ىػِٔٓ
لمطبراني  الشامييف ككتاب )مسند (ـِِٗ/ىػَُّالمتكفي  القرآف لمطبرم آم تأكيؿ عف

 (. ـُِِٕ/ُٕٔ المتكفى  بيمقرطل القرآف ألحكاـ الجامع( ك)ـُٕٗ/ىػ َّٔالمتكفي 

 صكرة أعطتناكالتي   المتخصصة الميمةالتي تعد مف الكتب كأما عف كتب الفضائؿ 
 القدس فضائؿ) كتابأىميا  كمف كاجتماعيان  كتاريخيان  ركحيان  القدس مكانة عف جمية كاضحة
بف تميـ ال كالشاـ القدس زيارة في الغراـ مثير)كتابك  ،(ـَُُِ/ىػٕٗٓ المتكفى الجكزم البف

 األقصى المسجد بفضائؿ األخصا إتحاؼكتاب )ك  ،(ـُّْٔػ/قٕٓٔالمتكفى لمقدسيا
كأكثر كتب الفضائؿ شمكلية ألحكاؿ المدينة السياسية  ،(ـُْٕٓ/ىػَٖٖ المتكفى لمسيكطي

                لمعميمي كالخميؿ القدس بتاريخ الجميؿ األنس)كاالجتماعية كالعممية كتاب
 (.ـَُِٓ/قِٕٗ المتكفى



  ر
 

أما كتب الطبقات: فقد قدمت معمكمات ىامة في ثنايا ترجمة األعبلـ منيا ك 
ككتاب)كفيات األعياف ك انباء  (،ـْٖٓ/ىػَِّ المتكفى )الطبقات الكبرل البف سعدكتاب

 المتكفى )تيذيب الكماؿ لممزمك (ـُِِٖ/ىػُٖٔأبناء الزماف البف خمكاف المتكفى 
 المتكفى لمذىبي كتاب تذكرة الحفاظك  بلء)سير أعبلـ النبك(، ـُُّْ/ىػِْٕ
ككتاب)طبقات  (،ـُّٗٔ/ىػُٕٕ المتكفى)طبقات الشافعية لمسبكي كتاب(، ك ـُّْٕ/ىػْٖٕ

             ك)تيذيب التيذيب البف حجر العسقبلني  (َُُْ/ىػَْٖاألكلياء البف الممقف المتكفى 
  (ـَُْْ/ِٖٓالمتكفى 

أكثر الكتب التي أفادت الدراسة كثيران في شتى  فالجغرافية فم بالمصادركفيما يتعمؽ 
         المتكفي المقدسيب ابف مدينة القدس الممقب دكنو ما، مجاالت الحياة المختمفة لممدينة

كتابو أحسف التقاسيـ في معرفة األقاليـ حيث قدـ كصفا مفصبل  في ـ(َٗٗ/ق َّٖ (
 ح جميع جكانب مناحي الحياةلجغرافية القدس كاقساميا الطبيعية، كذلؾ كصؼ كتكضي

كأىـ منتجاتيا كغبلتيا الزراعية كأكثر صناعاتيا كتجارتيا شيرة،  ،االقتصادية كاالجتماعية
كعادات كتقاليد المدينة كمساجدىا كاسكاقيا، مما أفاد كثيران في المباحث االجتماعية 

المدينة المباركة الجغرافي الشيير )سفرنامو لخسرك الذم زار كاالقتصادية، إضافة لكتاب 
ذكر عدد سكاف المدينة ككثرة زكار المدينة كعادتيا  في ( كتكمف أىمية كتابوـَُْٔ/ىػّْٖ

معجـ )كتاب ككصياريج المياه كقرل المدينة، كالتي أفادتني كثيران في الناحية االجتماعية، 
ىـ القرل كالذم أفاد الدراسة في تحديد أ (ـُِِٗ/ىػِٔٔ المتكفىالبمداف لياقكت الحمكم 

 التابعة لمدينة القدس.

لمكممات غير المفيكمة في إعطاء معنى لغكم  خبلؿ دراستيالمعاجـ المغكية ككما أفادتني 
كتاب)تيذيب مثؿ  المعاجـكنت أحتاج أف أقؼ عمى معناىا، فاستفدت مف بعض ىذه  التي

                لساف العرب البف منظكر)( ككتابـَٖٗ/ىػَّٕالمتكفى  المغة لؤلزىرم
 .(ـُُُّ/ىػُُٕ المتكفى

كأما ما يتعمؽ بالمراجع فيناؾ الكثير مف الباحثيف الذيف درسكا المدينة كتاريخيا  
عمى كؿ  االطبلع، فحاكلت المباركةكاف ليا األثر الكبير في تخميد ىذه المدينة  التيكتراثيا، 

ككاف مف المراجع ، مرجكةاستفدت منيا فائدة  كالتي المراجع، عميو مف الحصكؿما تييأ لي 



  ز
 

)تذكير النفس كتابكتاب) ببلدنا فمسطيف، لمصطفى الدباغ( ك التي اعتمدت عمييا اليامة 
ك) القدس ، (لعارؼ العارؼ )المفصؿ في تاريخ القدسكتابك بحديث القدس لسيد العفاني( 

الدكلة ياية ، ككتاب)بيت المقدس مف العيد الراشدم إلى نعبر العصكر زيداف كفافي كآخركف(
.المراجع كالبحكث كغير ذلؾ مف…  األيكبيو لحمد يكسؼ(
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 يا:ول : جغرافية بيت المقدس و أسمائالمبحث األ 

 : بيت المقدس تضاريس

جبؿ الزيتكف)جبؿ الطكر( كيسمى أيضا  أىميا: (ُ)القدس سمسة مف الجباؿيحيط 
، كىك أىـ الجباؿ المحيطة (ّ)، كىك مكاجو ألسكار األقصى مف الجية الشرقية(ِ)طكر زيتا

ريخية، ك جبؿ المكبر: يقع في جنكب القدس، ك جبؿ المشارؼ سمي بالقدس مف الناحية التا
، كالقمة (ْ)بذلؾ ألنو يشرؼ عمى مدينة القدس كيقاؿ لو جبؿ المشيد، يقع شماؿ شرقي المدينة

الرابعة: جبؿ أكرا في الجنكب الغربي لممدينة المباركة، كيقع بالقرب مف كنيسة القيامة حيث 
بنيت عميو قبة الصخرة الذم ة سماىا أكرا، كأخيرا جبؿ مكريا أقاـ أحد الممكؾ اليكناف قمع
جباؿ مدينة القدس بأنيا مأكل أفئدة كترجع األىمية السكانية ل ،(ٓ)كالمسجد األقصى المبارؾ

 .(ٔ)كافة العباد كالزىاد مف كبل الجنسيف ك مف األقطار اإلسبلمية

 مدينة القدس بالنسبة لممدن الفمسطينية المجاورة:

مدينة القدس بمكقعيا الذم تكسط أرض فمسطيف، فالمسافة بينيا كمدينة نابمس  تميزت
كـ(، كبيف بيت المقدس كبيت لحـ َْْ.ٓٓميؿ، ُِ)أم ما يعادؿ  (8()7)عشرة فراسخ

                                                             

،  الحميرم؛  ٓٗص ، ُج  ،؛ ابف شداد، األعبلؽ الخطيرة ِّص ، ُج ، االصطخرم، المسالؾ كالممالؾ(1) 
 ْٖٔص ، ُج ، الركض المعطار

، ٖج  ،؛ العيني، عمدة القارمِّٓص ، ٔج  ،؛ السمعاني، تفسيرْٖص ، ْج ، الحمكم، معجـ البمداف (ِ)
 َُٓص 
 ِٕص ، ٔج  ،؛ العيني، عمدة القارمْٖص ،ْج ، الحمكم، معجـ البمداف(ّ) 
 ، ُِ-َِ، صُ، جسيد العفاني، تذكير النفس (ْ)
 ُٔٗ، صالجذكر التاريخيةعبد الناصر الفرا،  (ٓ)

 ابف كثير،  ؛ِِٓص ، ٓٓج ، ابف عساكر، تاريخ مدينة ُّٖ ، صُ الصكفية، ج األزدم، طبقات(ٔ) 
 ُّٕ ص ، َُ ج ،كالنياية البداية
  ّّٓ، ص ُٔ؛ الزبيدم، تاج العركس، ج ِْٖ، ص ٓالحمكم، معجـ البمداف، ج (ٕ) 
، كالمرحمة تساكم ثمانية فراسخ، ُّْ، صِ، شذرات الذىب، جابف العمادالفرسخ يساكم ثبلثة أمياؿ، (ٖ) 

ضارة العربية متر، شكقي أبك خميؿ، الح ُْٖٖالميؿ يعادؿ ك  ،ِّّص ، ِج ، اليافعي، مرآة الجناف
=  ُْٖٖ ˣ ّمتر، ك الفرسخ يساكم ثبلثة أمياؿ  ُْٖٖف الميؿ يساكم فإ، كمما سبؽ ُّْاإلسبلمية، ص

 متر.  ِّْْٓ=  ْْٓٓ ˣ ٖ ثمانية فراسخ متر، كالمرحمة تساكم ْْٓٓ
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كالمسافة بيف القدس ك مدينة الرممة  (، 2)، كتبعد أريحا عف القدس خمسة فراسخ( 1)فرسخيف
 (.4)(، كبينيا كمدينة الخميؿ ثبلثة عشر ميبلكـِْٔ.ّّ) ( 3)ثمانية عشر ميبل

(، 6)، كبينيا ك مدينة غزة مرحمتيف(5ميبل) َٓكالمسافة بيف القدس ك بحيرة طبرية  

  (.8)، كمثميا عف يافامرحمتافكتبعد عف عسقبلف  (،7)كمنيا إلى البحر الميت أربعة أمياؿ

، كحمقة كصؿ بيف نخمص مف ىذه المسافات أف مدينة بيت المقدس تتكسط فمسطيف
تأثر أىؿ المدينة بعادات كثقافات المدف األخرل كتأثركا بالمدف المدف الفمسطينية، كلذلؾ 

  الفمسطينية المجاكرة.

 :  القدس مناخ

 الركـ مناخ البحرػ، كىكاؤىا عميؿ، فيي تنتمي إلى جكىا صاؼبيت المقدس ب تازتم
نسيـ الميؿ فيمطؼ حرىا، كيبرد  ففي أشير الصيؼ ييب عمييا مف البحر (ٗ)(المتكسط)

كالربيع ، (َُ)ىكاءىا في الميؿ، كيكثر فييا الندل، فيتبمؿ بو كجو األرض كتقطر األشجار
فييا إال نادرا، كألطؼ  الباردة كال تيب الرياح الشمالية ،جاؼكالخريؼ معتدالف، كىكاؤىا 

ثيرة اليبكب في فصؿ الشتاء، ما الرياح الغربية فإنيا كأالتي تيب مف الشماؿ الغربي، ك  رياحيا
كيعقبيا مطر في كثير مف األحياف، أمطارىا معتدلة كمتقطعة، كعمى ىذه األمطار يعتمد أىؿ 

                                                             

؛  القزكيني، ُُٕ، ص ُ؛ ابف حكقؿ، صكرة األرض، جِّ، ص ُاالصطخرم، المسالؾ كالممالؾ، ج (ُ) 
 ِٔ، ص ُ، ج الببلدآثار 
 ُُُ،  ص ّ؛ الحمكم، معجـ البمداف، ج ّٓٓ، ص ُ، ج اإلدريسي، نزىة المشتاؽ(ِ) 
؛ ابف ِٖٔ، ص ُ، الركض المعطار ، ج الحميرم؛ ٕٓ، ص ُابف خرذاذبة، المسالؾ كالممالؾ، ج  (ّ)

 ٖٖ، ص ْالمطير، البدء كالتاريخ، ج 
 ٕٓ، ص ُابف خرذاذبة، المسالؾ كالممالؾ، ج (ْ) 
 ِّٓ، ص ُالحمكم، معجـ البمداف، ج (ٓ) 
بأنيا تبعد عف غزة مرحمة، كالصكاب مرحمتيف، كما  ،ِّٗ، ص ْذكر السمعاني في كتابة األنساب، ج (ٔ) 

 ُٗٓ، صُذكر الحمكم في كتابو معجـ البمداف، ج
 ٕٔ، ص ُابف خرذاذبة، المسالؾ كالممالؾ،  ج (ٕ) 
 ّٖٓ ص ،ُ ج ،المشتاؽ نزىةاإلدريسي،  (ٖ)
 ُٔ، ص عرفة عمي، القدس العتيقةُّٓ ص ، ُ التقاسيـ، ج المقدسي، أحسف (ٗ)

 ُٖٔعارؼ العارؼ، تاريخ القدس، ص  (َُ)
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، كييطؿ الثمج في بعض السنيف، لكنو ال يدكـ (ُ)القدس غالبا في الشرب كرم المزركعات 
 . (ِ)طكيبل

ينة عف أفضؿ مد أؿسي  حينماأشار المقدسي إلى اعتداؿ حرارة بيت المقدس كقد 
ال شديدة البرد كليس بيا حر  (ّ)بيت المقدس فيي سجسج "تشتير بطيب اليكاء فأجابو :

كقد تميز المكقع الجغرافي لمدينة القدس بدكره  (.ْ)"ىذه صفة الجنة" فقيؿ لو"كقمما يقع بيا ثمج
انعكس التالي كبكقكة الحياة االقتصادية، الياـ في خصكبة تربتيا كتنكع محاصيميا الزراعية، 

قباؿ الزائريف إلييا.   ذلؾ عمى الحياة االجتماعية في المدينة كا 

 أسماء بيت المقدس : 

تعرضت خبلؿ تاريخيا عمى ىذه المعمكرة، القديمة المدف مف تعتبر مدينة القدس 
عادة بنائيا أكثر مف ثماني عشرة مرة في الطكيؿ إلى  نكبات كحركب أدت إلى ىدـ المدينة كا 

لذلؾ كنتيجة لتعاقب األقكاـ المختمفة عمى أرض بيت المقدس تغيرت أسماء المدينة ، (ٓ)التاريخ
 :كمف أىـ األسماء

 : (0)أورسالم  -( 6)أورو سالم .7

المدينة  تعني أكر ككممة،  (ٖ)أكرسالـ مف أقدـ األسماء التي عرفيا البشر لممدينة
أىـ ك  (ٗ)السبلـ  مدينة أماف القدس سماىا بذلؾ العرب الكنعانيكف أقدـ سككسالـ تعني السبلـ 

 النقكش التي ذكرت المدينة المقدسة زمف الكنعانييف مكجكدة في )لكحات تؿ العمارنة(

                                                             

  ّْٓ، ص عارؼ العارؼ، المفصؿ (ُ)
 ُٖٔعارؼ العارؼ، تاريخ القدس، ص (ِ)
(ّ) : ٍيمىةو، كقيؿ:األىرضي لالس ٍجسىجي ٍمبة كال سى  ِٗص ، ٔج ، زبيدم، تاج العركسىي األىرضي الكاسعةي، اليسٍت بصي

 ُّٓص ، ُج  ، المقدسي، أحسف التقاسيـ(ْ) 
   ُّيحيي الفرحاف، قصة مدينة القدس، ص (ٓ)
 ُّٖص  ،ُج ، المسعكدم، مركج الذىب (ٔ)
 ِّٓص  ،ُُج  ،األزىرم، تيذيب المغة (ٕ)
 ِّ، ص ِ، ؽ ٗف، ج؛ مصطفى الدباغ، ببلدنا فمسطيّٗٓ، ّكج ِٕٗ، صُالحمكم، معجـ البمداف، ج (ٖ)
 ٗ؛ ياسيف سكيد، حركب القدس ، صٓ، ص ُج ، تاريخ مختصر ،ابف العبرم (9)
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كتكرر اسـ أكرشميـ بعد ذلؾ التاريخ في لغات أخرل كما في نقكش ، المتحؼ المصرمب
 ( ُ)ؽ.ـ(  ََٕاإلمبراطكر اآلشكرم سنحاريب ) 

 يبوس : .6

، حكالي عاـ ألفيف كخمسمائة بطف مف بطكف العرب الكنعانييف سكنيا اليبكسيكف كىـ
ممؾ )أم  (مميخ شميـػ )ب ، الممقبكاف ممكيـ كرئيس دكلتيـ ممكي صادؽ، (ِ)قبؿ الميبلد 

      فيياحياة الدينية الأسس  كضع فقدكبناء عميو  ،(3)كىك مف المعتقديف بالتكحيد (ّ)السبلـ(
 . عاـ ََْٓمنذ 

كلكف سيد العفاني يقكؿ بأف  ، كيركشاليـ(ٓ)أكرشاليـي الييكد مدينة القدس كفي العبرية يسم .ّ
ؿ إلييا، ذلؾ االسـ ليس عبريا أصيبل، فقد كانت تحمؿ المدينة ذلؾ االسـ قبؿ دخكؿ بني إسرائي

     (.ٔ)بشيادة نص تؿ العمارنة

 (أكرم شمـ)سـ أكرشاليـ تعني بيت السبلـ، ك دار السبلـ كقد ذكرىا األعشى في أشعاره باك 
  (.ٕ) عماف فحمص فأكرل شمـ فقاؿ:  كقد طفت لمماؿ آفاقو

كمما سبؽ يتضح بأف األمـ السابقة ذكرت أسماء المدينة المقدسة التي تعكد إلى 
أصميا العربي الكنعاني، كأف األسماء التي يذكرىا الييكد أكرشاليـ كيركشاليـ، قد سبقيـ بيا 

 .العرب الكنعانييف بآالؼ السنيف

 

 

                                                             

 ُٔ -ُٓ، ص ُ،  جسيد العفاني، تذكير النفس (1)
 ُُ، صابف تميـ المقدسي، مثير الغراـ (ِ)
  ٓص  ،ُج  ،ابف العبرم، تاريخ مختصر ِْٕص  ،ُج  ،القرطبي، اإلعبلـ (ّ)
 َّ ص ؛ُ ج جميؿ،ال األنس العميمي، (ْ)
 ِّٖ، صِ، ج؛ ابف خمدكف، تاريخُّٖص ، ُج ، المسعكدم، مركج الذىب (ٓ)
 ُٔص ،ُج،تذكير النفس (ٔ)
 ّٓص ، ْج ، لساف العربابف منظكر،  (ٕ)
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 د :و مدينة داو   .3

السيطرة  استطاع فقد (ُ)يبكس لبني إسرائيؿ في عيد النبي داكد عميو السبلـ خضعت
عمى المدينة بعدما عرؼ مكقع النفؽ الذم يمد المدينة بالمياه، فدمره كقطع المياه عف السكاف 

 (.ِ)فعبرت منو الجند كبذلؾ تمت السيطرة عمى المدينة

يو السبلـ تتميز بالتطكر الحضارم، ك تتكفر فييا كانت يبكس قبؿ حكـ داكد عم
جميع أسباب الراحة كالرفاىية لسكانيا، كتطكر اقتصادم ك تجارم، فاقتبس بنكا إسرائيؿ 
الحضارة كالتقدـ مف أىميا، فغادركا الخياـ، كسكنكا في بيكت بنكىا كبيكت السكاف األصمييف، 

د التي كانكا يمبسكنيا، كلبسكا بدال منيا ثياب خمعكا عنيـ الجمك فحتى أنيـ قمدكىـ في الممبس، 
ف، أحب دكاد مدينة القدس فاتخذىا عاصمة ك منسكجة مف الصكؼ كالتي يمبسيا الكنعاني

 -كىكذا قدر لمدينة أكرسالـ  ،(ّ) لدكلتو كاطمؽ عمى مدينة أكرشميـ مدينة أسماىا) مدينة داكد(
اسميا إلى مدينة داكد بعد فترة طكيمة مف  يبكس زمف النبي داكد عميو السبلـ أف يقكـ بتحكيؿ

بف  ثـ ما لبثت أف غيرت المممكة الييكدية بعد مكت سميماف، حمميا الصبغة العربية الكنعانية
 (. ْ)عميو السبلـ اسـ مدينة داكد إلى أكرشميـ داكد

 إيميا كابوتولينا : .5

لخراج لدكلتو أدريانكس الحكـ رفض الييكد دفع ااالمبراطكر البيزنطي عندما تكلى 
ـ، كبقيت عمى ىذا الحاؿ مدة ثماني سنيف، ثـ أمر ُّٓفدخؿ المدينة كدمر مبانييا سنة 

يميا بكسر أكلو كالبلـ كياء كألؼ ممدكدة ،قيؿ معناه بيت ك ، (ٓ)بإعادة بناءىا كسماىا إيمياء ا 

                                                             

؛ ابف األثير، الكامؿ ُُص ، ُج ، ؛ ابف الجكزم، فضائؿ القدسَِٔص ، ُج  ،الطبرم، تاريخ الطبرم(ُ) 
 ُٓ؛ عارؼ العارؼ، تاريخ القدس، صُّٓص ، ُج ، في التاريخ

 َّ، ص ِ، ؽٗمصطفى الدباغ، ببلدنا فمسطيف، ج (ِ)
 ُٔ-ُٓعارؼ العارؼ، تاريخ القدس، ص (ّ)

ابف العبرم، تاريخ ُٔٗص  ،ُج  ،؛ ابف األثير، الكامؿُّٖص  ،ُج ، الطبرم، تاريخ الطبرم(ْ)  
؛ مصطفى ُّٓص  ،ِج  ،مدكف، تاريخ؛ابف خ ِٗص  ،ُج ، لكردم، تاريخ؛ ابف اِِص  ،ُج  ،مختصر

 ُِلعارؼ، المفصؿ، ص ؛ عارؼ اُْ-َْ، ص ِ، ؽٗالدباغ، مكسكعة ببلدنا فمسطيف، ج
؛ َُِ-َُُ، ص ُ؛ ابف البطريؽ، التاريخ المجمكع، جُْٕص  ،ُج  ،اليعقكبي، تاريخ اليعقكبي(ٓ) 

 ِِ-ُِص ، ُج  ،؛ أبك الفداء، المختصرْٖص ، ُج  ،المسعكدم، التنبيو كاإلشراؼ
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ي ىذا االسـ كبق (ِ)يقكؿ الفرزدؽ كبيتاف بيت اهلل نحف كالتو كقصر بأعمى إيمياء مشرؼ (ُ)اهلل
 . (ّ)شائعا حتى الفتح اإلسبلمي لممدينة

 بيت المقدس أو القدس .2

 ددسة في القرف السابع الميبلدم فقأما العرب المسممكف الذيف فتحكا المدينة المق
، كىي جميعيا أسماء حسنى تمجد المدينة (ْ)بيت المقدسك  سمكىا بأسماء عديدة مثؿ : القدس

بسـ اهلل " يمياء كما كرد في العيدة العمريةا باسميا الركماني إ، كما سمكى(ٓ)كتقدسيا كتنزىيا
 .   (ٔ)  "الرحمف الرحيـ ىذا ما أعطى عبداهلل عمر أمير المؤمنيف أىؿ إيمياء مف األماف

، المبارؾ ( ٕ)الذم طير مف الذنكب كالمعاصي المكاف بأنوبيتي المقدس  كمعنى
كالقيٌدكس بالفتح كالتشديد أك بالضـ  (ٗ)لصمبافكقيؿ األرض المطيرة مف األصناـ ك ا (،ٖ)فيو

كالتشديد مف أسماء اهلل الحسنى ، أم المبارؾ الطاىر المنػز هى عف النقائص ك العيكب، لذلؾ 
كاف التقديس يعني التطيير كتنػزيو اهلل سبحانو ك تعالى. فكانت األرض المقدسة أم 

 (.َُ)الطاىرة

ك حصكليا عمى  ،تي تعاقبت عمى القدسكثرة األقكاـ المما سبؽ يظير لمباحث 
أىمية ك أىـ ما تميزت بو مدينة القدس أنيا حافظت الفمسطينية المركز األكؿ مف بيف المدف 

 عمى طابعيا كاسميا العربي الكنعاني. 

 

                                                             

 ِِص ، ُج  ،أبك الفداء، المختصر (ُ)
 ُِٕص ، ُج  ،؛ البكرم، معجـَْص  ،ُُج  ،لساف العربابف منظكر،  (ِ)
 ْْٗ ص  ،ِ ج  الطبرم، الطبرم، تاريخ (ّ)

 ٓٓص  ،ُج  ،خسرك، سفرنامو(ْ) 
 ِٖص  ،ُج  ،؛ العميمي، األنس الجميؿَّّص ، ٖج  ،األزىرم، تيذيب المغة(ٓ) 
 ْْٗص  ،ِج ، ، تاريخ الطبرمالطبرم(ٔ) 
 ِٕٖص  ،  ّج ،تيذيب االسماءالنككم،  (ٕ)
 ُٗٔص  ،ٔج ، لساف العربابف منظكر،  (ٖ)
 ٓٓ، ص المقيمي، لطائؼ أنس (ٗ)

   .ُٖٔص ، ٔج ، لساف العربابف منظكر، ؛  ِِٔص  ، ج ، تيذيب المغةاألزىرم،  (َُ)
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 :لمدينة القدساألىمية الدينية المبحث الثاني: 

عالى المكانة الرفيعة، بيت المقدس تمؾ المدينة العربية التي منحيا اهلل سبحانو كت
كردت آيات قرآنية تتمى إلى يكـ الديف تؤكد أىمية ،  فقد فكانت مف صفكة المدف تقديرا كتقديسا

 فالقرآف الكريـ في األحاديث  النبكية الشريفة،  -- النبي محمد ،كما أكد ذلؾ ،بيت المقدس
بو  تميزت التي خصائصال كبيف ، البركة ك الخير مف ما تميزت بو المدينة المقدسة  ذكر

 فييا قالو ما كذكركا عالية، مكانة التصانيؼ كأصحاب المحٌدثكف أكالىا فقد المدينة، كلذلؾ
جزئية في  أفرد مف الكثير، ك منيـ فضائميا ذكر مف مف فمنيـ ،  -  -محمد  البشرية سٌيد

 في ي ذكركىاالت الفضائؿ أحاديث ضمف كالقدس خاصة، عامة الشاـ لفضؿ فبكبكا ، مصنفاتو
  (ُ)كمكانو فضؿ مف تمتعت بو كما كتبيـ،

 القرآن الكريم :  فيأىمية مدينة القدس أوال: 

، اكتسب التمسؾ بالكطف عامؿ قكة جديد، ىيأ لببلد العرب بعد أف أتى اإلسبلـ
 --كيكفي أف يستذكر المرء حنيف الرسكؿ الكريـ  ،لمعتنقيو مزيدان مف االستقرار في حياتيـ

إف "د المسعكدم أىمية الكطف في كتبو كقد أك، (ِ)و إلى مكة بعد ىجرتيـ إلى المدينةكصحابت
ف مف  مف عبلمة كفاء المرء كحسف دكاـ عيده، حنينو إلى إخكانو كشكقو إلى أكطانو، كا 

لى مسقط رأسيا تكاقةعبلمة الرشد أف تككف النفس إلى مكلدى  .(ّ)"ا مشتاقة، كا 

مية بيت المقدس كفضائميا كمكانتيا الدينية في نفكس أى نستذكركبناء عميو البد أف 
ا منيا عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر، ألنيا كثيرة ضالمسمميف، كسيقتصر الباحث بذكر بع

 كمتعددة. 

                                                             

 بيت ، فضائؿ القدس؛ تاريخؿ بيت المقدس منياالذم صنؼ عدد مف الكتب عف فض ابف الجكزمانظر  (ُ)
المقدس؛ ابف تميـ المقدسي، مثير الغراـ إلى زيارة القدس كالشاـ؛  بيت فضائؿ المقدسي، الديف ضياء ؛المقدس

 ابف ىشاـ األنصارم، تحصيؿ األنس لزائر القدس؛ المقيمي، لطائؼ أنس الجميؿ في تحائؼ القدس كالخميؿ.
 ُّٔ ص ،ُِ ج ،الكبير المعجـ؛ الطبراني، ٗٔ ص ،ٓ ج ،مسندأبي يعمى، (ِ) 
 ُٓٗ، ص ُمركج الذىب، ج  ؛ُٕ، ص ُالتنبيو كاإلشراؼ، ج  ،المسعكدم(ّ) 
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ميكٍا األٍرضى اٍلميقد سىةى "في تفسير قكلو تعالى  (ِ)ك السدم (ُ)قاؿ ابف عباس  يىا قىٍكـً اٍدخي
ـٍ   .(ّ)المقصكد باألرض المقدسة ىي بيت المقدس  " ال ًتي كتىبى الم وي لىكي

 مباركة، مقدسة أرض ذكر القرآف الكريـ القدس في آيات كثيرة مشيران إلى أنيا كذلؾ
افى الذم أىٍسرىل ًبعىٍبًدًه لىٍيبلن " تعالى فمسطيف قكلو يضاأرضيا كعمكـ أر  قدسية يؤكد كمما سيٍبحى

رىاـً إلى اٍلمىسٍ  ٍسًجًد اٍلحى ٍكلىوي ًلنيًريىوي مف آيىاًتنى ًمفى اٍلمى ٍكنىا حى ى الذم بىارى ا إنو ىك الس ًميعي ًجًد األىٍقصى
 . (ْ)"اٍلبىًصيري 

أف المراد بذلؾ زيادة البركة  ) الذم باركنا حكلو( :في تفسير قكلو تعالى :قاؿ ابف كثير
المسجد  حكؿ ىتعال اهلل بارؾ حيث ،(ٔ)كالصالحيف كاألنبياء ، كاألنيار،(ٓ)ك الزركع بالثمار
 . (ٕ)كاآلخرة  الدنيا ببركات األقصى

ك لك لـ يكف لمدينة القدس ك لمسجدىا األقصى فضيمة إال ىذه اآلية العظيمة لكانت 
     نكه بذكره في كتابو الكريـ، كجعمو طريؽ المصطفى -سبحانو كتعالى-كافية، ألف اهلل 

لمشرفيف المسجد الحراـ كالمسجد فقد ربطت اآلية الكريمة بيف البيتيف ا   -  -محمد  
بيف المسجديف الحراـ  --الفائدة الثانية: ربط النبي ، ك األقصى في رحمة اإلسراء كالمعراج

كاألقصى، كانتقاؿ النبي عميو الصبلة كالسبلـ بركحو كجسده إلى بيت المقدس يعتبر إعبلنا 
ىتماـ بو ك العمؿ عمى بأف المسجد األقصى أصبح مف األماكف اليامة لممسمميف كالبد اال

 تحريره.  

                                                             

ممو، مات كاف يقاؿ لو الحبر كالبحر لكثرة ع--بف عـ رسكؿ اهللاعبد اهلل بف عباس بف عبد المطمب (ُ) 
 .ِِْص ،ٓج، تيذيب التيذيبابف حجر،  بالطائؼ سنة ثماف كستيف

البخارم، ق، ُِٕصاحب التفسير كالسير، مات سنة مف التابعيف،  اسماعيؿ بف عبد الرحمف السدل،(2) 
    .ُّٔص، ُج، التاريخ الكبير

 ِٔص  ،ِج  ،؛ السمعاني، تفسيرِٓص  ،ِالماكردم، النكت كالعيكف، ج  (ّ)
 ُسكرة اإلسراء، آية رقـ  (ْ)
 ّص  ، ّتفسير، ج  (ٓ)
  ِٕص ،ُج ،األنس الجميؿالعميمي، ؛ ّْٔص ،ِج،؛ الصفكرم، نزىة المجالسِٗص،ّج،تفسيرالبغكم، (ٔ)

 ُّْص  ،ّج  ،البيضاكم، تفسير(ٕ) 
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عىٍمنىا "ك قكلو سبحانو كتعالى :  ـى  اٍبفى  كىجى ٍريى آ ءىايىةن  كىأيم وي  مى ٍينىاىيمى ٍبكىةو  ًإلىى كىءىاكى  قىرىارو  ذىاتً  رى
ًعيفو  مى قاؿ المفسركف، المقصكد  بالربكة ىي بيت المقدس، كجاء عند ابف كثير في  (ُ)"كى

المرتفع كىك أحسف ما تككف فيو النباتات، كقكلو ذات قرار أم  تفسيره: الربكة تعني المكاف
األرض الخصبة، كمعيف يعني ماءن ظاىران ككذلؾ قاؿ الضحاؾ: ذات قرار كمعيف ىك بيت 

ٍينىاهي  "ر قكلو سبحانو كتعالى : .كفس(ِ)المقدس نىج  ليكطنا كى ٍكنىا ال ًتي األىٍرضً  ًإلىى كى  ًفييىا بىارى
 .(ْ)بأنيا بيت المقدس (ّ)"ًلٍمعىالىًميفى 

ذٍ  " كقاؿ عز مف قائؿ : ميكاٍ  قيٍمنىا كىاً  ٍيثي  ًمٍنيىا فىكيميكاٍ  اٍلقىٍريىةى  ىىاًذهً  اٍدخي دنا ًشٍئتيـٍ  حى ميكاٍ  رىغى  كىاٍدخي
دنا اٍلبىابى  قيكليكاٍ  سيج  ـٍ  ن ٍغًفرٍ  ًحط ةه  كى ـٍ  لىكي طىايىاكي سىنىًزيدي  خى ٍحًسًنيفى  كى لقرية التي ، قاؿ العمماء: ا(ٓ)"اٍلمي

، (ٕ)كقيؿ ىي : أريحا مف بيت المقدس، (ٔ)أمرىـ اهلل سبحانو كتعالى بدخكليا ىي بيت المقدس
 كمف خبلؿ ىذا التفسير يدؿ عمى اتساع مدينة بيت المقدس كشمكليا أريحا.

ٍيتيكفً  كىالتِّيفً  "كقاؿ اهلل تعالى :  طيكرً  *كىالز  ، فقد ركم (ٖ)"*اأٍلىًميفً  اٍلبىمىدً  كىىىذىا *ًسيًنيفى  كى
  ،(ٗ)الجبؿ الذم عميو بيت المقدس كقيؿ ،عف ابف عباس أف الزيتكف : مسجد بيت المقدس

كىافو  ًمفٍ  اٍلمينىادً  يينىادً  يىٍكـى  كىاٍستىًمعٍ  }نو عز مف قائؿ في كتابو العزيزكقاؿ اهلل سبحا . (َُ){قىًريبو  مى

                                                             

 .َٓسكرة المؤمنكف، اآلية (ُ) 
 ِْٕ، ص ّر، ج يتفسابف كثير، (ِ) 
 .ُٕسكرة األنبياء، اآلية  (ّ)
 َّٓص ،ُُج ،القرطبي، تفسير؛ ِّْص ،ِج ،السمرقندم، تفسير (ْ)

 ٖٓسكرة البقرة، اآلية (ٓ) 
 ُُٔص  ،ُج  ،، تفسيرابف أبي حاتـ؛ ِٗٗص  ،ُج ، الطبرم، تفسير(ٔ) 
 َْٗص  ،ُج ، ؛ القرطبي، الجامع ألحكاـ القرآفْٖص  ،ُج  ،الجكزم، زاد المسيرابف  (ٕ)
 ِ-ُسكرة التيف، اآلية  (ٖ)

ص  ،ٔج ، ؛ السمعاني، تفسيرٖٖٗص  ،ّج  ،؛ البكرم، معجـُٕٓص  ،ّج  ،السمرقندم، تفسير(ٗ) 
 َْٓص ، ْج  ،؛ البغكم، تفسيرِّٓ
 .ُْسكرة ؽ، اآلية  (َُ)
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ؿ إنيا كسط األرض كأقرب فإف المكاف القريب في التفسير ىك صخرة بيت المقدس ، كقي
 .( ُ)األرض مف السماء

 قىدٍ  }قكلو سبحانو كتعالىبقرآف الكريـ ال بيت المقدس مف كنختـ الحديث عف فضائؿ
لِّيىن ؾى  الس مىاءً  ًفي كىٍجًيؾى  تىقىمُّبى  نىرىل اىىا ًقٍبمىةن  فىمىنيكى ؿِّ  تىٍرضى ٍسًجدً  شىٍطرى  كىٍجيىؾى  فىكى رىاـً  اٍلمى ٍيثي  اٍلحى  امى  كىحى
لُّكا كيٍنتيـٍ  ـٍ  فىكى ف   شىٍطرىهي  كيجيكىىكي ؽُّ  أىن وي  لىيىٍعمىميكفى  اٍلًكتىابى  أيكتيكا ال ًذيفى  كىاً  بًِّيـٍ  ًمفٍ  اٍلحى ا رى مى  ًبغىاًفؿو  الم وي  كى
صمى اتجاه بيت المقدس ككاف يرفع  --كرد عف العمماء قكليـ بأف النبي  (ِ) {يىٍعمىميكفى  عىم ا

، استمر النبي في تكجيو لممسجد (ّ)كيتمنى أف يستقبؿ الكعبة المشرفةرأسو إلى السماء 
، ثـ تحكلت القبمة مف بيت المقدس إلى المسجد الحراـ (ْ) شيرا األقصى حكالي ستة عشر

لما ىاجر مف مكة إلى المدينة ككاف  --كذلؾ أف الرسكؿ  (ٓ)فالقبمة أكؿ ما نسخ مف القرآف
  . (ٔ)بضعة أشير ثـ تحكؿ عنيا --ذلؾ فاستقبميا عدد الييكد فييا كبير ففرحكا ب

بيا مدينة القدس حيث أنيا  تمتعتيتبيف مدل األىمية التي  ما سبؽك مف خبلؿ 
بقيت ستة عشر شيرا أك أكثر قبمة المسمميف األكلى، كعمى أرضيا يقكـ المسجد األقصى 

قيبل عمى كاىؿ أبناء األمة المبارؾ، الذم أسرل إليو النبي الكريـ، كىذا يمقي عبئا كحمبل ث
بقائيا طاىرة مف دنس ييكد كرجسيـ.  اإلسبلمية في حماية مدينة بيت المقدس كا 

بيت المقدس أرض مباركة كلكف ال ىناؾ العديد مف اآليات األخرل، التي تؤكد أف ك 
مف البراىيف العظيمة لفضائؿ القدس  يتسع المجاؿ لذكرىا كميا، فاآليات السابقة الذكر

ية التي جعمت مف ىذه المدينة محط أنظار كؿ مف حاكؿ أف يستزيد مف األجكر الركح
 النفكس ك العقكؿ . مف المكانة التي بقيت كستبقى في العظيمة، لما أكالىا اهلل سبحانو كتعالى

                                                             

 ،؛ ابف حنبؿ، فضائؿ الصحابةَِْص  ،ّج  ،؛ الصنعاني، تفسيرِْٕ -ِّٕص  ،ّج ، مقاتؿ، تفسير(ُ)
 َُٗص ، ِج 
 ُْْسكرة البقرة، ص  (ِ)

 ّْٓ، صُمنثكر، ج، السيكطي، الدر الُُ، صُابف الجكزم، فضائؿ القدس، ج (ّ) 
 ُِْص ُج، ؛ البغكم، تفسيرٔٓص ُج،الصنعاني، تفسير(ْ) 
؛ البييقي، معرفة ِّٔص  ،ّج ، ؛ الطبراني، مسند الشامييفَِٓص  ،ُج ، الطبرم، تفسير الطبرم(ٓ) 

 ّْٖص  ،ُج  ،السنف كاآلثار
 ُّٗص ،ُج ،الجميؿ العميمي، األنس؛ُّٗص،ُج،؛ ابف كثير، تفسيرْٓص،ٖابف عبد البر، التمييد، ج (ٔ)
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 األحاديث النبوية الشريفة:ثانيا: أىمية مدينة القدس من خالل 

الريادة ك الصدارة في كثير مف  تعتبر مدينة القدس مف المدف التي ليا مركز
ك الحديث عف فضؿ المدينة  --الرسكؿ الكريـ  عفاألحاديث النبكية الشريفة التي كردت 

في السنة المطيرة لو مف األىمية التي تؤكد ما تحدث بو المفسركف في تفاسيرىـ لآليات 
المكانة الكبيرة التي  الكريمة التي ذكرناىا سابقا، فقد أشارت األحاديث النبكية الشريفة إلى

جبلالن في نفكس المسمميف  تمتعت بيا مدينة القدس، كازدادت ىذه المكانة الركحية مكانةن كا 
حتى كصؿ األمر بأف ينذر الكثير مف أىؿ المدف اإلسبلمية بما فييا مكة المكرمة إتياف 

 . (ُ)مدينة القدس لزيارتيا كالصبلة فييا

في نفكس المسمميف كعقكليـ قبؿ الفتح  دخمت مدينة القدس كالمسجد األقصى
لممدينة، بمثابة التحرير اإلسبلمي  التي كانت اإلسبلمي كذلؾ بعد معجزة اإلسراء كالمعراج

الدينية ك المكانة الركحية   عزز ممافرض الركف الثاني مف أركاف اإلسبلـ الخمسة  حيث
بيت  سيزكرأنو  --بعض الصحابة قاؿ لمنبي ف ،لممدينةلمقدس قبؿ الفتح اإلسبلمي 

 .  ( ِ)ذلؾالمقدس متى تيسر لو 

المسجد األقصى بمناسؾ الحج كالعمرة فعف أـ سممو زكج  --ربط الرسكؿ كذلؾ 
مف أىٌؿ بعمرة مف بيت المقدس كانت لو "يقكؿ:  --أنيا سمعت رسكؿ اهلل  --النبي 

كفي ركاية ليا مف أحـر .(ّ)"قالت فخرجت مف بيت المقدس بعمرة كفارة لما قبميا مف الذنكب
 .(ْ)مف بيت المقدس بحج أك عمرة خرج مف ذنكبو كيكـ كلدتو أمو

                                                             

ص  ،ْج  ،؛ أبي يعمى، مسندُِْص  ،ِج  ،؛ الدرامي، سنفٔٗص  ،ّج  ،ابف أبي شيبة، مصنؼ (ُ)
، المحمىْٕٕص  ،ُٓج ، ؛ الماكردم، الحاكم الكبيرُٖٓ  .ُِص  ،ٖج  ،؛ ابف حـز
ف ؛  ابِِْص  ،ِج  ،؛ ابف ىشاـ، السيرة النبكيةْٔٓ -ْٓٓص ،ٖج  ،الصنعاني، مصنؼانظر، (ِ) 

 .ُُٓص  ،ّج  ،كثير، البداية كالنياية
 ُْٔص  ،ِّج  ،الطبراني، المعجـ الكبير(ّ) 
 ْص  ،ُج  ،ابف الجكزم، تاريخ بيت المقدس(ْ) 
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يحرمكف مف كانكا بناء عمى تمؾ األحاديث السابقة نجد الكثير مف الصحابة األجبلء 
ك لمف يقيـ في بيت المقدس لو مف األجر ، (ُ)بيت المقدس بحجة أك عمرة إلى بيت اهلل الحراـ

يا معاذ إف "لنبي محمد عميو الصبلة كالسبلـ: دؿ المرابط في سبيؿ اهلل لقكؿ ايعا ما ك الثكاب
ماؤىـ مرابطكف  اهلل سيفتح عميكـ الشاـ مف بعدم مف العريش إلى الفرات رجاليـ كنساؤىـ كا 

قدس فيك في جياد إلى إلى يكـ القيامة فمف اختار منكـ ساحبلن مف سكاحؿ الشاـ أك بيت الم
 .(ِ)"يكـ القيامة

كأكثر األحاديث داللة عمى مغفرة ذنكب مف يقكـ بزيارة بيت المقدس كالصبلة في 
أف سميماف بف داكد "لسبلـ مف حديث عبد اهلل بف عمرك مسجدىا قكؿ النبي عميو الصبلة كا

لما بنى بيت المقدس سأؿ اهلل خبلال سأؿ اهلل عز كجؿ حكما يصادؼ حكمو فأكتيو كسأؿ اهلل 
مف بعده فأكتيو كسأؿ اهلل حيف فرغ مف بناء المسجد أف ال يأتيو أحد ال ممكا ال ينبغي ألحد 

ييما كأرجك إال الصبلة فيو أف يخرجو مف خطيئتو كيكـ كلدتو أمو كأما اثنتاف فقد أعط (ّ)ينيزه
 .  (ْ) "أف يككف أعطي الثالثة
اء ال المتعارؼ عميو دعاء األنبي ألنو مف، يعني اإلجابة كالقبكؿ --كرجاء الرسكؿ 

فعف أبي ذر  ،فضؿ الصبلة في بيت المقدسإلى كأشارت السنة الشريفة  ،يرد كال يخيب
تذاكرنا كنحف عند رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ أييما أفضؿ مسجد رسكؿ "الغفارم قاؿ : 

اهلل صمى اهلل عميو كسمـ أـ بيت المقدس فقاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ صبلة في 
ف أربع صمكات فيو كلنعـ المصمى ىك كليكشكف ألف يككف لمرجؿ مثؿ مسجدم أفضؿ م

 . (ٔ)فرسو مف األرض حيث يرل منو بيت المقدس خير لو مف الدنيا جميعا (ٓ)شطف

                                                             

؛ ابف تميـ  َٔص  ،ّٔج  ،؛ ابف عساكر، تاريخ مدينة دمشؽِٗٗص  ،ٔج  ،ابف حنبؿ، مسند (ُ)
 ُِْ-ُِِ، صالمقدسي، مثير الغراـ

 ِِٖص  ،ُج  ،لجميؿالعميمي، األنس ا (ِ)
 .  َِٓص  ،ٖج  ،جامع االصكؿ ،نيزه ينيزه : دفعو كحركو، ابف األثير (ّ)

 ْٕٕ، الحديث، ّٖٓ، صُالنسائي، السنف الكبرل، ج(ْ)  
ٍبؿي الطكيؿ الٌشديد اٍلفىٍتًؿ ييٍستىقىى بو كييشىدُّ بو الخيؿ؛ األزىرم، تيذيب المغة (ٓ) ؛ ُِّص  ،ُُج ، الش طىفى اٍلحى
 ِّٕص  ،ُّج ، منظكر، لساف العربابف 
 َُٖٕ، جِٖٓ، صُٓج، الطبراني، المعجـ األكسط(ٔ) 
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 -بركاية أبي ذر الغفارم  --القدس أرض المحشر كالمنشر لقكؿ النبي  كذلؾ فإف
-  ابو بأف الصبلة الكاحدة في عندما سأؿ النبي عف فضؿ الصبلة في بيت المقدس فأج

كلنعـ المصمى "ثـ استطرد النبي قائبل صمكات في بيت المقدس  أربعمسجده النبكم تعادؿ 
ت كليأتيف عمى الناس زماف كلقيد سكط الرجؿ حيث يرل منو بي ىي أرض المحشر كالمنشر،

ت المقدس يعيش بيننا فالكصكؿ لبي --. ككأف النبي (ُ)"المقدس خير لو مف الدنيا جميعا
مف األمكر التي تصؼ أقؿ ما يمكف صعبة المناؿ في ظؿ االحتبلؿ الصييكني الذم يضيؽ 

 عمى المدينة المقدسة.

التجمع السكاني اإليماني في األرض المباركة، بأنيـ البنية  --كأخيرا كصؼ النبي 
يرث اهلل  األساسية لطائفة الحؽ ك الطائفة الذيف أخبر رسكلنا الكريـ عف كجكدىـ إلى أف

ال تزاؿ طائفة مف أمتي ظاىريف عمى  " --قاؿ النبي محمداألرض كمف عمييا، حيث 
فيـ كاإلناء بيف األكمة  (ِ)الحؽ لعدكىـ قاىريف ال يضرىـ مف خالفيـ إال ما أصابيـ مف ألكاء

       يا رسكؿ اهلل كأيف ىـ قاؿ ببيت المقدس كأكناؼ :حتى يأتييـ أمر اهلل كىـ كذلؾ قالكا
 .(ّ)"بيت المقدس

بأف أىؿ بيت المقدس الطائفة التي  --فالحديث السابؽ شيادة مف الرسكؿ  
بو كىي الطائفة المنصكرة عمى أعدائيا ميما تكالبت عمييا  مستمسكوتتمسؾ بالحؽ ك ستبقى 

األمـ ك تدافع عف شرؼ ىذه األمة مف أعداء اهلل مف الييكد كالنصارل، كتقؼ في كجو كؿ 
التي أخبرنا  الحقبةش ىذه يانتزاع عقيدة المسمميف مف قمكب ىذه األمة، كنحف نعمف يحاكؿ 

حتى  تمؾ، فيجب عمينا جميعا أف نتكاثؼ كنتعاكف لدرء المخاطر --بيا الرسكؿ الكريـ 
 بالفئة المنصكرة. --نككف مثمما خصنا الرسكؿ 

 

 
                                                             

  ُْْٓ، الحديث ْٖٔ، صّالبييقي، شعب اإليماف، ج (ُ)
 ،ٕج  ،؛ ابف منظكر، لساف العربُٕٗص  ،ُُج  ،سىنىةه كصعكبة العيش، األزىرم، تيذيب المغة ًشد ة ك(ِ) 
 ْٕص 
 .ُِِٖٔ، الحديث ُِٖ، صْٓابف حنبؿ، المسند، ج(ّ) 
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 أىم الفوائد التي حممتيا تمك األحاديث: ذكرمما سبق يمكن 

 كتمنكا زيارتيا بعد رحمة اإلسراء كالمعراج. المسممكفقدس أرض مباركة ارتبط بيا لأف ا – ُ

زيارة مدينة القدس ك الصبلة في مسجدىا تغفر الذنكب كيحصؿ زائرىا عمى الثكاب  – ِ 
 إلى إحراـ الكثير مف الصحابة الكراـ مف مدينة القدس إلى بيت اهلل الحراـ. إضافةالعظيـ 

 عمى سكنى أرض بيت المقدس، كأنيا أرض المحشر كالمنشر.  --ي حث النب – ّ

تميزت بيت المقدس بأنيا تقطنيا الطائفة المنصكرة المحافظة عمى الحؽ ميما تكالبت  – ْ
عمييا األمـ كحاكلت النيؿ مف عزيمتيا. كلذلؾ نجد الكثير مف القبائؿ العربية ككبار الصحابة 

 مف الجزيرة العربية لمسكنى في بيت المقدس. نتقمكاقد اكالتابعيف كتابعي التابعيف 

 :بيت المقدس السياسية في األحوالالمبحث الثالث: 

 :م(221-241ه/31-72) حتى نياية العصر الراشدي الفتح اإلسالميأوال : 

رسكؿ اهلل صمى  بفتح مدينة القدس، فعف معاذ ابف جبؿ قاؿ --تنبأ الرسكؿ محمد 
اذ انو سيفتح عميكـ الشاـ مف بعدم مف العريش إلى الفرات، رجاليـ يا مع"اهلل عميو كسمـ: 

كنساؤىـ مرابطكف إلى يكـ القيامة، فمف احتؿ ساحبل مف سكاحؿ الشاـ أك بيت المقدس، فيك 
أال اف الشاـ ستفتح، "قاؿ لشداد بف أكس:  --كركم أف النبي . (ُ)"في جياد إلى يكـ القيامة

  .(ِ) "نت ككلدؾ أئمة بيا إف شاء اهللأ كبيت المقدس سيفتح، كتككف

 األمف فياستتب كبعد أف ، حارب المرتديف  - - أبك بكر الصديؽ عيد كفي
أربع حمبلت  يياالجزيرة العربية راح يستنفر العرب مف أجؿ فتح الشاـ كميا ، فأرسؿ إل

ث في الحديث لف يسترسؿ الباح. ك (ّ)الصحابةربعة مف كبار ألعسكرية متتابعة، كعقد القيادة 
                                                             

 ِِٖص  ،ُج  ،العميمي، األنس الجميؿ(ُ) 
ج  ،؛ ابف حجر العسقبلني، اإلصابةّٗ، الحديث ٗٔ ص، ُج  ،ابف أحمد المقدسي، فضائؿ بيت المقدس(ِ) 
 ْٕٔص ، ِج ، ؛ السيكطي، الخصائص الكبرلَِّص  ،ّ

ف البمقاء، أبك عبيدة بف الجراح إلى كىـ عمرك بف العاص، ككانت كجيتو فمسطيف، كيزيد ابف أبي سفيا (ّ)
ج ، ؛  الطبرم، تاريخُِٕ ، ُُٔص  ،ُج  ،الببلذرم، فتكح البمداف ،دمشؽ، كأخيرا شرحبيؿ ابف حسنة األردف

 ِٓٓص  ،ِج  ،؛ ابف األثير، الكامؿّّٓص  ،ِ
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نما االقتصار عمى عف تفاصيؿ الحمبلت األربع كتكجييا إلى  عمرك بف العاص حممة، كا 
، (ّ)نحك سبعة آالؼ كخمسمائة مقاتؿ جيشو قكاـككاف  ،(ِ)سنة ثبلث عشرة ىجرية (ُ)فمسطيف

كقد أكصاه بما يمي : أف يتؽ اهلل في السر كالعمف كأف يخاؼ اهلل في جميع أكقاتو كخمكاتو 
كاذا سرت بجيشؾ فبل تسر في الطريؽ التي سار فييا يزيد كشرحبيؿ بؿ " تـ نصيحتو بقكلوكخ

  .(ْ) "اسمؾ طريؽ أيميا )بيت المقدس( حتى تنتيي إلى أرض فمسطيف

 أصبحت أبكاب فمسطيف مفتكحة عمى مصراعييا بعد معركة أجناديفكقد 
مف  ابأيدم الفاتحيف العرب بدءكاحدة تمك األخرل المدف الفمسطينية  فسقطت، (ٓ)ـّْٔىػ/ُّ
كاف النصر حميؼ عمرك ك ، (ٔ)فاألما كأعطكاكرفح كنابمس كالمد كعمكاس كبيت جبريف  غزة

 .    (ٕ)عمى قسـ كبير مف المدف شرؽ ك جنكب فمسطيف السيطرةفي كؿ مرة، حتى تمكف مف 

كذلؾ بعد تمؾ االنتصارات المتتالية تكجو عمرك ابف العاص لبيت المقدس لفتحيا، 
، فأمر رجالو بتشديد (ٖ)ألف أىؿ بيت المقدس كاألردف تراسمكا كتعاىدكا بالسير لمكاجية عمرك

االمبراطكرية الركمانية عف  اآلتية مفالحصار عمى أىميا، كقطع اإلمدادات كالمعكنات 
إال أنيا صمدت في كجو عمرك ابف  عمييا تشديد حصارهمف المدينة، كلكف عمى الرغـ 

كدا إني أعالج حربا كؤ "عمر بف الخطاب يستمده كيقكؿ لو  تب عمرك إلىفك (ٗ)العاص
 .(َُ)"صدكما كببلدا ادخرت لؾ فرأيؾ

                                                             

 ّّٓص  ،ِج  ،الطبرم، تاريخ (ُ)
 ُُٗص  ،ُج  ،ابف خياط، تاريخ (ِ)

؛  ياسيف ِٖٓص   ،ُ؛ ابف قدامة، الخراج كصناعة الكتابة، ج ُُٔ، صُبمداف،ج، فتكح الالببلذرم(ّ) 
 ّْ، صحركب القدس، سكيد
 ِّٕص  ،ّج  ،؛ الببلذرم، أنساب األشراؼُٓص  ،ُج ، الكاقدم، فتكح الشاـ (ْ)
 ْْٖ-ْْٕ ص ،ِ ج ، تاريخ؛ الطبرم، ُٓ-ْٖ ص ،ُ ج ،الشاـ فتكحالكاقدم،  (ٓ)
 ّْٓص  ،ِج  ،؛ ابف خمدكف، تاريخُْْص  ،ُج ، مدافالببلذرم، فتكح الب (ٔ)
 ّٓ، ص ؛ ياسيف سكيد، حركب القدسُْْ ، ُُٕص  ،ُج  ،الببلذرم، فتكح البمداف (ٕ)

 ِّٔ، ص ُ؛ صفكت، جميرة خطب العرب، ج ُّّ،ُِّ، ص ّ، ج الكبلعي، اإلكتفاء(ٖ) 
 ّٗ ص   ُ ج  البمداف؛ اليعقكبي، ُْْ ص   ُ ج  البمداف فتكحالببلذرم،  (ٗ)

 ٓٓص  ،ٕج،؛ ابف كثير، البداية كالنيايةَّّص ،ّج،؛ الكبلعي، اإلكتفاءْْٖص،ِج،الطبرم، تاريخ(َُ) 



17 
 

ـ، كاف ّْٔق/ُّ سنة تمؾ الظركؼ الصعبة التي كاجيت عمرك بفتح القدس في
في األجزاء الشمالية مف  قد بث األمفأبك عبيدة بف الجراح قائد الجيكش اإلسبلمية في دمشؽ 

جمع أمراء المسمميف كقاؿ أشيركا عمي بما أصنع فنصحكه بالتكجو إلى قيسارية ك اـ، ببلد الش
أك دعـ كمساندة عمرك بف العاص في حصاره مدينة القدس ثـ استطرد قائبل فمف تختاركا 

 . (ُ)منيما فقالكا أنت أميف ىذه األمة كما تسير في طريؽ إال كنحف معؾ

إلى أمير المؤمنيف عمر بف الخطاب فحيث اكتب   - -فأشار عميو معاذ بف جبؿ 
أمرؾ فسر كاستعف باهلل فقاؿ أصبت الرأم يا معاذ، فكتب إلى أمير المؤمنيف عمر ابف 

كبعد أف استشار الصحابة إلى أم المدينتيف يسير كانو منتظر ما يأمره بو  - -الخطاب 
         باقي المدف ألنيا إذا سقطت تنيار الكراـ أشاركا عميو بفتح بيت المقدس أكالن 

 .(ِ)الفمسطينية األخرل

 إلى بيت المقدسإلى أبك عبيدة بالمسير  - -فأرسؿ الخميفة عمر بف الخطاب 
، كتكجيت بناءن عمى تكصيات أبك عبيدة سبعة جيكش لمساندة عمرك (ّ)ففرح المسمميف بذلؾ

خمسة آالؼ بف العاص في حصاره بيت المقدس، ك كؿ جيش مف الجيكش السبعة مككف مف 
مقاتؿ بيف فارس كراجؿ، فكاف جممة مف سرحيـ أبك عبيدة بف الجراح لمقدس خمسة كثبلثيف 

 . (ْ)ألؼ مقاتؿ 

بيف  أىؿ المدينة رى يِّ ، بعد أف خي (ٓ)بدأت الجيكش اإلسبلمية بحصار المدينة المباركة
حصار لممدينة أربعة استمر النزاؿ كال، كقد (ٔ)اإلسبلـ، أك الجزية، أك القتاؿ فاختاركا األخير

، (ٕ)أشير، أظير العرب بطكلة كشجاعة نادرتيف فقاتمكا قتاال شديدا، كصبركا عمى البرد كالثمج

                                                             

 ِِٗ، صُالكاقدم، فتكح الشاـ، ج (ُ)
 لمصدر نفسوا(ِ) 
 َِْ، ص ُ، ج ابف حجة، طيب المذاؽ(ّ) 
، ميخائيؿ مكسي، َُْ-َُّس، ؛ خميؿ سركيس، تاريخ القدُٔ، صِابف البطريؽ، التاريخ المجمكع، ج(ْ) 
 ْٓ، صالقدس

 ِِٔ، صُ، جإتحاؼ اإلخصاالمنياجي، ؛ َِّص  ،ُج  ،الكاقدم، فتكح الشاـ (ٓ)
 ُِّ ص   ُ ج  الشاـ فتكح الكاقدم، (ٔ)

 .ُٔٓ، ص؛ ابف تميـ المقدسي، مثير الغراـِّّص  ،ُج  ،الكاقدم، فتكح الشاـ(ٕ) 
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، فطمبكا مف البطريرؾ (ُ)كالضعؼ كالجكع كفي المقابؿ يئس مجتمع المدينة كحؿ فييـ
مف  ، فتكجو لمفاكضة المسمميف فقابمو جماعة(ِ)أف يتعرؼ عمى شركط المسمميفصفرنيكس 

األمراء ك الصحابة كمعيـ أبك عبيدة، فقاؿ ليـ البطريرؾ ماذا تريدكف منا في ىذه البمدة 
 .(ّ)المقدسة

إلى السماء كأنيا منشأ  --النبي  معراجشريفة الفرد عميو أبك عبيدة بأف ىذه المدينة 
، فمما رأكا  األنبياء كقبكرىـ، كالمسمميف أحؽ بالمدينة منكـ، كخيرىـ بكاحدة مف الثبلثة شركط

إصرار المسمميف عمى القتاؿ كعزميـ األكيد عمى فتح المدينة أذعنكا لمصمح كتسميـ المدينة 
 . (ٓ)كلكنيـ اشترطكا أال يسممكىا إال لمخميفة عمر بف الخطاب (ْ)كدفعيـ الجزية

ف بأف يكافؽ أبك عبيدة عمى مطالب البطريرؾ صفرنيكس، كبناء عميو ك فأشار المسمم
 --، فأرسمكا إلى عمر بف الخطاب (ٔ)ؤقتة بيف المسمميف ك أىؿ بيت المقدستمت ىدنة م

كتجيز  (ٕ)فمبى أمير المؤمنيف الدعكةرسالة تذكر مطالبة أىؿ القدس بأف يتسمـ المدينة بنفسو، 
كعندما اقترب ، (ٗ)- -عمى المدينة عمي بف أبي طالب مستخمفا (ٖ)بالسير إلى بيت المقدس

مف بيت المقدس، تمقاه المسمميف بخيميـ كرماحيـ كرجاليـ،  - -عمر بف الخطاب 
الركماف بحضكره، فتقدـ  ارخباأمير المؤمنيف طمب ، كبعد أف استراح (َُ)كاصطفكا الستقبالو

 .(ُُ)كنادل بأف أمير المؤمنيف قد جاء، فماذا تصنعكف بما قمتـ. ،أبك عبيدة إلى سكر المدينة

                                                             

 ٓٓ، صُجماؿ مسعكد، الطريؽ إلى القدس، ج (ُ)
 ِّّ ص ،ُ ج  ،الشاـ فتكحالكاقدم،  (ِ)

 ِّْص  ،ُج  ،الكاقدم، فتكح الشاـ(ّ) 
 ِْ؛ ىنرم كتف، القدس،صِِٔ، صُ، ج،إتحاؼ اإلخصاالمنياجي؛ُْْ،صُفتكح البمداف،جالببلذرم، (ْ) 
؛ ابف ََّ-ِٗٗ، ص ُ؛ ابف قدامة،  الخراج كصناعة الكتابة، ج ْْٗ، ص ِالطبرم، تاريخ الطبرم، ج(ٓ) 
 .ُٕٓ، ص ـ المقدسي، مثير الغراـتمي
 ُْْ ص   ُ ج  البمداف فتكحالببلذرم،  (ٔ)

 ُِٓ- َِٓص  ،ُج  ،؛ العميمي، األنس الجميؿِْْ-ِّْص  ،ُج  ،ابف حجة، طيب المذاؽ(ٕ) 
 ِْْ-ِّْص ، ُج  ،ابف حجة، طيب المذاؽ(ٖ) 
 ِّٔ، صُالكاقدم، فتكح الشاـ، ج (ٗ)

 ِّٖص  ،ُج  ،المصدر نفسو(َُ) 
 ِْْ، ص ُ، جابف حجة، طيب المذاؽ(ُُ) 
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مى جناح السرعة، فخرج البطريرؾ مف الكنيسة، فمبى البطريرؾ صفرنيكس النداء ع 
كلما انتيكا إلى مقاـ الخميفة، حياىـ بالسبلـ، كاحتفى بيـ كأكرميـ،  (ُ)يتبعو األساقفة كالرىباف

 . (ِ)ثـ تحادثكا في شركط التسميـ، ككتب ليـ كثيقة األماف التي عرفت فيما بعد بالعيدة العمرية

رتب عمر بف الخطاب أمكر المدينة، ككضع ك ـ، ّٕٔ/ىػُٔعاـ  فتحت مدينة القدس
-، جمع جنده، فأثنى عمى عمميـ، كشكر اهلل المدينةكؿ شيء في نصابو، كقبؿ أف يغادر 

، كمكف ليـ في األرض، ثـ نصحيـ باالبتعاد إذ صدؽ كعده كنصر جنده -سبحانو كتعالى
ال سمط اهلل عمييـ عدكىـ، ك سمب عزىـ كم  .(ّ) جدىـعف المعاصي، كتقكل اهلل، كا 

سفياف  عيف عمر بف الخطاب عمى فمسطيف ك القدس كالمناطؽ الساحمية يزيد بف أبي
، كمف الناحية (ْ)عبيدة بف الجراح ىذا مف الناحية اإلدارية عمى أف يككف تحت إمرة أبك

العسكرية قسـ فمسطيف إلى نصفيف كجعؿ عمقمة بف حكيـ عمى نصفيا كأعطاه الرممة، 
النصؼ اآلخر كأسكنو بيت المقدس كنزؿ كؿ منيما بمنطقتو مع  كعمقمة بف مجزز عمى

 .(ٓ)جنكده

 المعركؼـ  إلى بيت المقدس ّٗٔق/ ُٕعاـ  - -كلقد عاد عمر بف الخطاب 
، الذم اجتاح عامئذ قحط شديد ببلد الحجاز، فجاعت الناس، كماتت الماشية (ٔ)بعاـ الرمادة

عمرك بف العاص، فأرسبل الحبكب مف سكرية ك فأمر الخميفة عامميو أبا عبيدة بف الجراح ك 
، كقيؿ أف سبب مجيئو ىك الطاعكف الذم انتشر في فمسطيف (ٕ)فمسطيف إلى ببلد الحجاز

تكفي عمى إثره الكثير مف الصحابة رضكاف اهلل عمييـ بما ، ك عمكاس -خاصة-كببلد الشاـ ك
ـ فرصة ضعؼ الببلد، فييـ أبك عبيدة بف الجراح، فخاؼ عمر بف الخطاب أف يستغؿ الرك 

                                                             

 ُِْص  ،ُج  ،الكاقدم، فتكح الشاـ(ُ) 
 .ُٕ، صِابف البطريؽ، التاريخ المجمكع، ج؛ ْْٗ،صِتاريخ،ج الطبرم،؛ ُْٕص،ِج،اليعقكبي، تاريخ(ِ) 
 ِٖٓ -ِٕٓص ،ُج  ،العميمي، األنس الجميؿ(ّ) 
 ِْْص  ،ُج  ،الكاقدم، فتكح الشاـ (ْ)

؛ ابف الجكزم، ُّْص  ،ُْج ، ؛ ابف عساكر، تاريخ مدينة دمشؽْْٗص  ،ِج  ،الطبرم، تاريخ(ٓ) 
 َُٗص  ،ُٗج ، ؛ النكيرم، نياية األربّْٗص  ،ِج ، ؛ ابف األثير، الكامؿُّٗص  ،ْج ، المنتظـ

 َُُ، صعارؼ العارؼ، المفصؿ (ٔ)
 ُّٗص ،ْج  ،ـ؛ ابف الجكزم، المنتظُٖص ،ْج ،؛ ابف منظكر، مختصرَٗٓص،ِج، الطبرم، تاريخ(ٕ) 
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بسبب تمؾ المصائب فسار إلى القدس، كنزليا ثانية، فآسى التكالى كاليتامى، كأعاف الفقراء، 
 . (ُ)كنظر في أمكر الناس كمصالحيـ

أمير المؤمنيف عمر بف الخطاب كأميف األمة حافظ عمى مدينة القدس األبطاؿ أمثاؿ 
، فقاؿ لو لك اكترس اعندما زاره إال سيف وأبك عبيدة، كالذم لـ يجد أمير المؤمنيف في بيت

ا الدنيا كمنا غيرؾ يا غيرتن" ، فقاؿ لو عمر(ّ()ِ)اتخذت متاعا، فكاف جكابو ىذا سيبمغنا المقيؿ
أف الشعب الفمسطيني، لـ يتأثر، عمى مر العصكر بأم  ذكرهكمف الجدير ، (ٓ()ْ)"أبا عبيدة
األمـ التي تعاقبت عمى أرضو، بافتو لـ تتأثر مثؿ تأثره بالفتح اإلسبلمي، كأف ثقحاكمة  سمطة

 .(ٔ) مثؿ تأثرىا بالفتح العربي اإلسبلمي

 م(151-221ىـ/746-31)القدس في العيد األموي: ثانيا: 

نالت القدس في عيد األمكييف اىتماما خاصا زاد مف قدسيتيا كحرمتيا كمكانتيا 
، كما انتقمت (ٕ)مكم في بيت المقدساإلسبلمية الكبيرة ، حيث أخذت البيعة ألكثر مف خميفة أ

إقامة بعض الخمفاء األمكييف بيف دمشؽ كفمسطيف، كتميزت سياسة الخمفاء األمكييف مع أىؿ 
فقد أصبح لمفمسطينييف مكانة مرمكقة في  (ٖ)فمسطيف بالمبلينة كالتقريب كرفع الشأف الفمسطيني

مشير الخمفاء ك ػ )لقب ب مالذالخبلفة األمكية ك مف أىـ تمؾ الشخصيات رجاء بف حيكة 

                                                             

؛ ابف كثير، البداية  ِِْص ، ُٗج ، لنكيرم، نياية األرب؛ اُْٗ، ص ّالببلذرم، أنساب األشراؼ، ج(ُ) 
  َُُ، ص؛عارؼ العارؼ، المفصؿٖٕص  ،ٕج  ،كالنياية

 ٖٕٓ-ٕٕٓص ،ُُج،المقيؿ قد تعني مكضع القيمكلة، يقصد الراحة في األخرة، ابف منظكر، لساف العرب (ِ)
؛ ابف األثير، َْٖص  ،ِٓج  ،؛ ابف عساكر، تاريخ مدينة دمشؽُُٕص  ،ُج  ،بي الدنيا، الزىدابف أ(ّ) 

 ُٕص  ،ُج  ،؛ الذىبي، سير أعبلـُِٔص  ، ّج ، اسد الغابة
 ُٕص  ،ُج  ،؛ الذىبي، سير أعبلـَٖص  ،ْج  ،ابف منظكر، مختصر تاريخ(ْ) 
عمى حساب القدس... أصحاب السيجار، ككازينك  امتؤلت بطكنيـضيعيا المترفكف الذيف في المقابؿ ك (ٓ) 

سيد فيانت القدس في أعيف الناس  ...القمار، كالقصكر في الريؼ اإلنجميزم ك شكاطئ الريفيرا، ضيعيا الخكنة
 ُّٖ، ص ُ، جالعفاني، تذكير النفس

 َُِ-َُُ، صعارؼ العارؼ، المفصؿ (ٔ)
 ،؛ الذىبي، تاريخ اإلسبلـُْٕص  ،َِج ، ية األرب؛ النكيرم، نيإُِص  ،ُج  ،المختصرأبك الفداء،  (ٕ)
 ُْص  ،ٖج  ،؛ ابف كثير، البداية كالنيايةُٗٓص  ،ُج  ،؛ ابف الكردم، تاريخّٖٕص  ،ٔج 
 َُٔ، ص؛إسحاؽ رباح، تاريخ القدس ْٔص ،ُج، أماليابف سمعكف، ؛ ِّٗص ،ِج ،اليعقكبي، تاريخ (ٖ)
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أشار عمى سميماف بف عبد الممؾ  رجاء ىك الذم كيكفي أىؿ فمسطيف فخرا بأف (ُ)(األمراء
 . (ِ)بتكلية عمر بف عبد العزيز الخبلفة مف بعده

يعد معاكية بف أبي سفياف مؤسس الدكلة األمكية، أحد قادة الجيكش العربية التي   
ك كاف  (ْ)كحضر فتح بيت المقدس (ّ)فتح الشاـ كفمسطيفل - -الصديؽ بكر انتدبيا أبك 

 . (ٓ)مف شيكد العيدة العمرية التي أعطاىا ألىؿ بيت المقدس

كانت فمسطيف بما فييا القدس تابعة لكالي ببلد  - -كفي عيد عمر بف الخطاب 
 -،ثـ كاله عثماف بف عفاف (ٔ)ـّٗٔىػ/ ُٖعاـ  ذالشاـ التي أصبح معاكية كاليا عمييا من

-  ما كاله عمر- -  فالمدة التي قضاىا كاليا لمشاـ زمف الخميفتيف عمر كعثماف تجاكزت
، كأثناء الفتنة (ٖ)، فمما استشيد عثماف بقي معاكية كاليا عمييا كاستقؿ بيا (ٕ)العشريف عاما 

كقفت أجناد  (ٗ) - -ك عمي بف أبي طالب  - -العصيبة كاألحداث الدامية بيف معاكية 
، في شير ذم القعدة سنة سبع ك ثبلثيف (َُ)الشاـ كميا مع معاكية كبايعتو بالخبلفة ببلد

                                                             

؛ ابف ٕٓص  ،ّج  ،؛ الببلذرم، أنساب األشراؼَُٕص  ،ٓج  ،حمية األكلياءاألصفياني،  أبك نعيـ (ُ)
 ُِّص  ،ْج  ،األثير، الكامؿ

 ُِّٔص  ،ٖج  ،، بغية الطمبابف العديـ (ِ)
 ؛ ُٕٗ-ُٖٕ ص ،ُ ج ،تاريخ؛ ابف خياط، ُُّ ص ،ّ ج ،الكبرل الطبقاتابف سعد،  (ّ)
 ُٖٓص  ،ُج  ،، بغية الطمبابف العديـ (ْ)
 ْْٗص  ،ِج  ،الطبرم، تاريخ  (ٓ)
 ُْٔص  ،ُج  ،؛الببلذرم، فتكح البمدافُٓٓص  ،ُج  ،ابف خياط، تاريخ (ٔ)
؛ المسعكدم، مركج ُٕٔص  ،ِج  ،؛ اليعقكبي، تاريخَُٖص    ٓ، البدء كالتاريخ  ج ابف المطير (ٕ)

 َّٕص  ،ُج  ،الذىب
 َٕ-ٗٔص  ،ُج  ،الدينكرم، اإلمامة كالسياسةابف قتيبة (ٖ) 
اص مف أكثر المسانديف لمعاكية بف أبي سفياف في حربو ضد عمي بف أبي طالب رضي يعتبر عمرك بف الع (ٗ)

اهلل عنيـ جميعا، ك ألىمية بيت المقدس تعاىد كؿ مف عمرك كمعاكية في المدينة، بعد مقتؿ عثماف أف حمؿ كؿ 
بشيء، ابف سعد،  كاحد منيـ صاحبو األمانة كالتناصر كالتناصح في أمر اهلل كاإلسبلـ، كال يخذؿ أحدىـ صاحبو

 ،؛ العميمي، األنس الجميؿِٕص  ،ٓٓج ، ؛ ابف عساكر، تاريخ مدينة دمشؽِْٓص  ،ْج ، الطبقات الكبرل
 ُّٖ، صُخطط الشاـ، جمحمد عمي، ؛ ِّٔص ، ُج 

 ُِٗص  ،ُج  ،ابف خياط، تاريخ (َُ)
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، ك تكاتفت القبائؿ المنتشرة في فمسطيف مف لخـ كجذاـ ك األزد ك ككنانة كخثعـ، مع كالي (ُ)
 .  (ِ)في حركبو مع عمي كـر اهلل كجيوالشاـ 

اكية بف أبي سفياف رضي اهلل بيف عمي بف أبي طالب كمع الخبلؼك بعد أف انتيى 
 - - لوعنيـ، أكلى الخميفة األمكم األكؿ معاكية بيت المقدس أىمية كبيرة ، فقد بكيع 

 .(ّ)بالخبلفة في شير رمضاف بمدينة القدس

، كعيف حكيـ بف عمقمو نائبا لو عمى (ْ)(أمير المؤمنيفػ)لقب معاكية بف أبي سفياف ب      
 (ٔ)يصر كاليا عمى مدينة القدسسبلـ بف قجعؿ ، ك (ٓ)فمسطيف

خرابا حتى مجيء اإلسبلـ،  كاف المسجد األقصىكقد ذكر المقدسي، أف مدينة  
إضافة لما سبؽ  .(ٕ)، ثـ أكمؿ إعماره معاكية بف أبي سفياف- -فعمره عمر بف الخطاب 

ظي كح أمير المؤمنيف معاكية بف أبي سفياف تردد عمى مدينة بيت المقدس أكثر مف مرة،فإف 
كىبط منيا إلى قبر السيدة  (ٖ)حدل زياراتو تكجو إلى الجثمانيةإفي اىؿ الذمة باىتماـ الخميفة ف

  .(ٗ) مريـ كصمى ىناؾ، كلـ يكتؼ بذلؾ بؿ استعمؿ بعض النصارل في ميماتو ككظائفو

                                                             

 ُِٔص  ،ّج  ،الطبرم، تاريخ (ُ)
؛ ابف عساكر، ُّّص  ،ُج  ،ببلذرم، أنساب األشراؼ؛ الِّّص  ،ّج  ،الفسكم، المعرفة كالتاريخ (ِ)

 ٖٓ، صالمدخؿ صبلح الديف البحيرم كأخركف،ّّٕص  ،ُٔج  ،تاريخ مدينة دمشؽ
؛الخطيب البغدادم، تاريخ ُٔٔص  ،ّج  ،؛ الطبرم، تاريخِّٕص  ،ّج  ،الفسكم، المعرفة كالتاريخ(ّ) 
 .ِٕٔص  ،ّج  ،؛ ابف األثير، الكامؿَُِص  ،ُج ، بغداد
؛ الجاحظ، البياف ُِٔص  ،ُج  ،؛ ابف خياط، تاريخٓص  ، ُج  ،ابف مزاحـ المنقرم، كقعة صفيف (ْ)

 ِٖٓص  ،ُج  ،كالتبييف
 ِِٖ، صٕابف كثير، البداية ك النياية، ج (ٓ)
 ِٔٔ، صُ؛ العميمي، األنس الجميؿ، جِّٖ، صابف تميـ المقدسي، مثير الغراـ (ٔ)

 ٕٖص  ،ْج  ،البدء كالتاريخ(ٕ) 
، طكر كسمكاف، عارؼ العارؼ، المفصؿالقدس ك ال طرؽكنيسة جميمة كاقعة عمى كادم قدركف عند ممتقى  (ٖ)
 َّٓص 
 َُْمحمد محاسنة ك أخركف، تاريخ مدينة القدس، ص (ٗ)
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 -جديد لمحككمة أثناء حكـ معاكية بف أبي سفياف  اسبلـ بف قيصر، مقر  أكقد انش
-  المبنية في ببلد  عبارة عف حصف مستدير بني عمى طراز قصكر الخمفاءكىذا المقر

 . (ُ) الشاـ أثناء الحكـ األمكم

كصمت  (ِ)ـْٖٔ -ىػ ٓٔعندما تكلى عبد الممؾ بف مركاف الحكـ بعد أبيو، عاـ ك 
 كقبةالقدس أكج مجدىا كازدىارىا كمف أىـ األعماؿ التي قاـ بيا ىي بناء المسجد األقصى 

  ( .ْ)شغؼ باإلقامة فييا عبد الممؾ لمدينة القدس ا مفكحب (ّ)الصخرة 

كلما كلي سميماف بف عبد الممؾ األمكم الخبلفة بعد أخيو الكليد في سنة 
، كجمس في صحف (ٔ)ف كاف في مشارؼ البمقاءأتكجو لبيت المقدس بعد  ،(ٓ)ـُْٕ/ىػٔٗ

فمـ ير كفادة أىنأ مف تمؾ كجاءت إليو الكفكد لتبايعو  مسجد بيت المقدس مما يمي الصخرة،
 .(ٕ)الكفادة

كىـ  ،فضؿ سميماف بف عبد الممؾ اإلقامة ببيت المقدس، كاتخاذىا منزال كمقاما لو
، كبعد (ٖ)بتحكيؿ عاصمة ممكو مف دمشؽ إلييا، نظرا لمكانتيا ك أىميتيا في نفكس األمكييف

 ،ألف تككف عاصمة الدكلةمكانية اتخاذىا عاصمة لمدكلة، كجد أف المدينة غير مؤىمة إدراسة 

                                                             

 .ُٓ، ص ؛ ميخائيؿ مكسي، القدسَٓالقدس، صعارؼ العارؼ، تاريخ  (ُ)
؛ ابف عساكر، تاريخ ّٖٖص  ،َُج  ،، تاريخ بغداد؛ البغدادمّٕٖص  ،ُج ، المسعكدم، مركج الذىب (ِ)

 ُٓص  ،ْج  ،؛ ابف األثير، الكامؿُُُ-َُُص  ،ّٕج  ،مدينة دمشؽ
 ْٔص  ،ُج  ،ابف سمعكف، أمالي (ّ)
 ُٔشكقي شعث، القدس الشريؼ، ص (ْ)
؛ ابف عساكر، تاريخ مدينة َّٔص  ،ُج  ،؛ ابف قتيبة، المعارؼِٗٗص  ،ُج  ،ابف خياط، تاريخ (ٓ)

 ُّٖص  ،ُج  ،؛أبك الفداء، المختصرُٔص  ،ُج  ،؛ ابف العبرم، تاريخ مختصرَّْص  ،ُْج  ،دمشؽ
 ّٖٕص  ،ٔج  ،؛ الذىبي، تاريخ اإلسبلـَُْص  ،ّج  ،ابف منظكر، مختصر تاريخ (ٔ)
؛ العميمي، األنس ّْ، صِ، ؽتحاؼ اإلخصاإ، المنياجي؛ ُٖٕص  ،ٗج  ،ابف كثير، البداية كالنياية (ٕ)
 ُِٖص  ،ُج  ،يؿالجم
 ؛َُْص  ،ّج ،ابف منظكر، مختصر تاريخ ؛ُْٕ ص ،ٖٔ ج ،دمشؽ مدينة تاريخابف عساكر،  (ٖ)

 ُِٖص، ُج،األنس الجميؿ ؛العميمي،ُٖٕص ،ٗج ،؛ البداية كالنيايةّٖٕص ،ٔج ،الذىبي، تاريخ اإلسبلـ
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حيث ال يكجد بيا مراعي تكفي األعداد الكبيرة مف خيكؿ كدكاب المقاتميف ، ك لذلؾ تخمى 
 .(ُ)سميماف عف تمؾ الفكرة

مما سبؽ يظير أىمية بيت المقدس مقارنة بالمدف الفمسطينية األخرل، فقد بكيع 
سميماف بف عبد مر بػ األكصؿ  بؿأرض بيت المقدس، في بالخبلفة بعض حكاـ بني أمية 

 .الذم ىفت نفسو كرؽ فؤاده لتحكيؿ بيت المقدس عاصمة لؤلمكييفالممؾ 

 :م(818-151ه/625-746)القدس في عيد الخالفة العباسيةثالثا: 

تفرؽ بنك  (ِ)ػمَٕٓ/قُِّخر الخمفاء األمكييف سنة آبعد ىزيمة مركاف بف محمد 
 (ْ)مركاف بف محمد بعد ىزيمتو في الزابكىرب  (ّ)أمية في الببلد خكفا مف انتقاـ العباسييف

شاـ مركرا بالمكصؿ كدمشؽ ك األردف حتى كصؿ إلى فمسطيف ككاف فييا الحكـ بف إلى ال
ضبعاف بف ركح الذم أراد أف يبطش بمركاف فيرب إلى مصر فقتؿ فييا كأرسؿ صالح بف 

اف معو كلداه عبد اهلل ، كك(ٓ)عبد اهلل بف محمد الممقب ب)السفاح(عمي رأسو إلى الخميفة 
، كأما عبد (ٔ)كعبيد اهلل، فيربا إلى الحبشة فمقكا مف األحباش مقاكمة شديدة قتؿ فييا عبيد اهلل 

العباس السفاح، فعاش في  ياهلل فقد ذىب إلى الحجاز، كظؿ ينتقؿ في الببلد إلى أسره أب
أخرجو الرشيد كىك شيخ  السجف بقية أياـ السفاح كالمنصكر كابنيو الميدم كاليادم، إلى أف

 . كبذلؾ انتيى الحكـ األمكم في ببلد الشاـ.(ٕ)كبير السف

 

                                                             

 .ُِٓ-ُُٓالمكسكعة الفمسطينية، المجمد الثالث، ص (ُ)
؛ ابف عساكر، تاريخ مدينة َّٓص  ،ْج  ،؛ الطبرم، تاريخِِٓ، ص ّشراؼ، ج األ الببلذرم، أنساب(ِ) 
 .ّٕ -ُٕص ،ٓج  ،؛ ابف األثير، الكامؿ ّْٔص  ،ٕٓج  ،دمشؽ

 َُِص  ،ُج  ،المسعكدم، التنبيو كاإلشراؼ  (ّ)
ربيؿ، الحمكم، معجـ المكصؿ منطقة تقع بيف األعمى الزاب(ْ)   ُِْ ص ،ّ ج البمداف، كا 
 ِْٖص  ،ّج  ،بلذرم، أنساب األشراؼالب (ٓ)
 َُِص  ،ّٖج  ،ابف عساكر، تاريخ مدينة دمشؽ (ٔ)
 َُِص  ،ُج  ،المسعكدم، التنبيو كاإلشراؼ (ٕ)
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بما فييا مدينة  (ُ)أعمف الحكـ بف ضبعاف بف ركح ابف زنباع سيطرتو عمى فمسطيف 
، (ِ)حكـ العباسيال كمؤيداكجعميا تحت سيطرتو أثناء الفتنة األمكية العباسية،  ،بيت المقدس
العباسي صالح بف عمي عـ السفاح في خمسيف ألؼ مقاتؿ كضميا إلى القائد فتكجو إلييا 

الذيف أضحت القدس تحت سيطرة العباسييف  ، كبذلؾ(ّ)ـ َٕٓىػ/ُِّعاـ  الدكلة العباسية
 .(ْ) بالمدينة االىتماـ كاصمكا

، تبديؿ الكالة األمكييف كتعييف (ٓ)ىػُِّكأكؿ خميفة عباسي سنة  (السفاح)أكؿ أعماؿ
أضيفت إليو  كأقاربو، فجعؿ عمى مصر صالح بف عمي قاتؿ أخر خمفاء بني أمية بدال منيـ 

 . (ٔ)فمسطيف بما فييا مدينة القدس 

 (ٕ)ـْٕٓ /ىػ ُّٔتكلى أبك جعفر المنصكر الخبلفة بعد أخيو السفاح عاـ كلما
أبك تكجو الخميفة العباسي  ـ،ٕٕٓ/قَُْفي سنة ف حظيت بيت المقدس باىتماـ الخميفة

، (ٗ)ـٕٕٓىػ/ُْٓثـ كانت الزيارة الثانية  (ٖ)األكلى زيارتولبيت المقدس في  لمنصكرجعفر ا
 .(َُ) ٕٕٗ/ىػُّٔالميدم سنة ابنو ككذلؾ زارىا 

اىتماـ العباسييف بفمسطيف عامة كالقدس خاصة أف كالتيـ كانكا مف العائمة  كيظير
براىيـ بف صالحالمخمصة العباسية   (ُِ)كغيرىـ بف صالح ، كيزيد(ُُ)مثؿ صالح بف عمي، كا 

                                                             

 ُْٔص  ،ّج  ،؛ ابف خمدكف، تاريخْٕص  ،ٓج  ،ابف األثير، الكامؿ (ُ)
 َِٗص  ،ٓٔج  ،ابف عساكر، تاريخ مدينة دمشؽ (ِ)
ج  ،، شذرات الذىبابف العماد؛ ِٕٗص  ،ُج  ،؛ اليافعي، مرآة الجنافُٖٕص  ،ُج  ،الذىبي، العبر (ّ)
 ُْٔ، ص ُمحمد كرد عمي، خطط الشاـ، جُّٖص  ،ُ

 ِِ، يحيى الفرحاف، قصة مدينة القدس، صِٗعرفو عمي، القدس العتيقة، ص (ْ)
 َْٓص ،ُج ،؛ المسعكدم، مركج الذىبّْٗص ،ِج،؛ اليعقكبي، تاريخَْٗص ،ُج ،ابف خياط، تاريخ(ٓ)
 َّص  ،ُج  ،؛ الكندم، كالة مصرّٕٔص  ،ْج  ،؛ الطبرم، تاريخِٔٗص  ،ِج ،ابف قتيبة، اإلمامة (ٔ)
 ّّٓص  ،ٕج  ،ابف الجكزم، المنتظـ (ٕ)
 ُْٗص ،ُج  ،؛ أبك الفداء، المختصرِٕص ،ٖج ،؛ ابف الجكزم، المنتظـّْٗ،صْ، جالطبرم، تاريخ (ٖ)

 . َّٔٔص  ،ٖج  ،مب، بغية الطابف العديـ؛  ٓٓص، ِج  ،الببلذرم، أنساب األشراؼ(ٗ) 
 .ٖٔٓص ،ْج  ،؛ الطبرم، تاريخّٖٗص ،ِج ،؛ اليعقكبي، تاريخٗص ،ُج ،الفسكم، المعرفة كالتاريخ (َُ)
، بغية ابف العديـ؛ ْْٕص  ،ٔج  ،؛ ابف عساكر، تاريخ مدينة دمشؽٖٔٓص  ،ْج  ،الطبرم، تاريخ (ُُ)
 ُْٓص  ،ُج  ،الطمب
 ْْٓص  ،ٗٓج  ،ر، تاريخ مدينة دمشؽابف عساك(ُِ) 
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في الخبلفة العباسية مثؿ عائمة آؿ الربيع  ىاماعائبلت فمسطينية لعبت دكرا كذلؾ ظيرت 
 .(ُ)نكارهإالذيف لعبكا دكرا سياسيا ال يمكف 

 :(915-818ىـ/696-625)القدس في العيد الطولونيرابعا: 

 العصرـ كقيا األكؿ العصر العباسينياية  ـْٖٔ/ىػِِّيتخذ المؤرخكف مف سنة 
كثير مف كالتيا إلى االستقبلؿ بإماراتيـ كلـ تقتصر  تمؾ الحقبةنزع في  ذمالعباسي الثاني، كال

ضعافيا  .(ِ)الحركات االستقبللية عمى ذلؾ الحد، بؿ قامت دكؿ تنافس الخبلفة نفسيا، كا 

التي أسسيا أحمد بف طكلكف مؤسس الدكلة الطكلكنية، كلد في  ككانت أكؿ الدكؿ تمؾ
، أعجب المأمكف بو (ّ)، كيرجع أصمو إلى قكـ مف المماليؾ األتراؾـّٖٓ/قَِِد سنة بغدا

كألحقو بحاشيتو، كما زاؿ يرقيو حتى جعمو رئيس حرسو كبقي ابف طكلكف في منصبو عشريف 
ه المعتصـ، كفي عيد األخير ضعفت السمطة العباسية كلـ اكأخ المأمكفعاما، خدـ خبلليا 
 . (ْ)يبؽ منيا إال االسـ 

كباؾ الدكلة العباسية ببغداد كخاصة بابالقادة األتراؾ المتنفذيف في  ابف طكلكف اتصؿ
كباؾ ليحكـ باسمو ـ اختاره بأٖٖىػ/ِْٓرمضاف عاـ  كفي  شير (ٓ)أىـ القكاد األتراؾ 
عمى مصر كميا في نفس العاـ، كبعد عاميف استقؿ ابف  و، ثـ استخمف(ٔ)الفسطاط في مصر
 . (ٕ)ر عف الدكلة العباسيةطكلكف في حكـ مص

                                                             

ج  ،؛ المسعكدم، التنبيو كاإلشراؼِْْص  ،ِج  ،؛ اليعقكبي، تاريخْٓٔص  ،ُج  ،ابف خياط، تاريخ(ُ) 
 .َِٕص  ،ٓج  ،؛ البغدادم، تاريخ بغداد ُِٔص  ،ُ

 ُِّحمد يكسؼ، بيت المقدس، ص (ِ)
 ِٖص  ،ُج  ،خ مختصر؛ ابف العبرم، تاريَِّص  ،ُِج  ،ابف الجكزم، المنتظـ(ّ) 
 ُِٓ، صعارؼ العارؼ، المفصؿِٖص  ،ُج  ،ابف العبرم، تاريخ مختصر (ْ)

 .ّٕٖص  ،ٓج  ،؛ الطبرم، تاريخَّٓص  ،ِج  ،اليعقكبي، تاريخ(ٓ) 
 َّٓص  ،ِج  ،اليعقكبي، تاريخ(ٔ) 
ج  ،خ اإلسبلـ؛ الذىبي، تاريُٖٕص  ،ُج  ،؛ أبك الفداء، المختصرِّٖص  ،ٔج  ،ابف األثير، الكامؿ(ٕ) 
 .ُص  ،ّج  ،؛ ابف تغردم بردم، النجـك الزاىرةّٖٓص  ،ْج  ،؛ ابف خمدكف، تاريخْٔص  ،َِ



27 
 

التي أفرزت تداعياتيا  (ُ)ـٖٓٔىػ/ُِٓظيرت ثكرة عيسى بف شيخ الربعي سنة 
كمحاكالت القضاء عمييا صراعا بيف قيادييف مف األتراؾ كىـ أحمد ابف طكلكف، كأماجكر 

حيث استطاع الثاني القضاء عمى ثكرة ابف شيخ في فمسطيف كاألردف، كالي دمشؽ  التركي
، كبذلؾ أصبح أماجكر بعد ىركب ابف شيخ كاليا عمى (ِ)إلى ببلد أرمينيا  األخيرفيرب 

ككاف كؿ مف ابف طكلكف كأماجكر يطمع في السيطرة عمى  (ّ)فمسطيف ك األردف كدمشؽ
 .(ْ)منطقة األخر

بقكات عسكرية كبيرة ك كثير مف  ـٖٕٖىػ/ِٓٔتكجو أحمد بف طكلكف في مطمع عاـ 
فمسطيف كمف ضمنيا بيت المقدس كقبؿ أف يصؿ دمشؽ تكفي  عمى المتطكعيف فاستكلى

، حتى تمكف  (ٓ)أماجكر التركي فسيطر عمييا تـ بدأت تسقط المدف الشامية كاحدة تمك األخرل
معتبرا تمؾ (ٕ)، مستغبل انشغاؿ الدكلة العباسية بثكرة الزنج(ٔ)مف السيطرة عمى الشاـ كاممة

تنصيب العماؿ كالكالة مف قبمو، كفي عاـ  المناطؽ جزءا متمما لكاليتو فعمؿ عمى

                                                             

تقمد حكـ فمسطيف ك األردف ك دمشؽ، ك رفض دفع الخراج بؿ تعدل ذلؾ كاستكلى عمى أمكاؿ الخراج  (ُ)
، فأرسؿ المعتمد خميفة المعتمددينار أثناء حكـ اللؼ أ َٕٓالمرسمة مف مصر لمخبلفة العباسية قدرت بحكالي 

ألحمد بف طكلكف أف ينيي ثكرة ابف شيخ فتحجج بضعؼ الحالة االقتصادية المصرية كعدـ قدرتو عمى تمكيؿ 
 ّٕٖص  ،ْج  ،؛ ابف خمدكف، تاريخُُّص  ،ْٕج  ،األمكاؿ، ابف عساكر، تاريخ مدينة دمشؽ

ج  ،؛ابف منظكر، مختصر تاريخ ٓٔص  ،ُج  ،؛ الكندم، كالة مصرَٔٓص  ،ِج ، اليعقكبي، تاريخ (ِ)
 ِْص   ،ُج  ،؛ ابف كثير، البداية كالنيايةُّٗص  ،ٔ

 ّٖص  ،ُج  ،داد، األعبلؽ الخطيرةابف ش (ّ)
 ّٕٖص  ،ْج  ،ابف خمدكف، تاريخ(ْ) 
 .ّٔٓ ص ،ُ ج تاريخ، مختصر منظكر، ؛ ابفُِٖص  ،ِج  ،المسعكدم، مركج الذىب (ٓ)

ج  ،زبدة الحمب ؛ِٖٖ-ِٕٖص  ،ِج  ،؛ ابف العديـ، بغية الطمبِٕٕص  ،ٔج  ،ابف األثير، الكامؿ(ٔ) 
 .ِّْص  ،ّج  ،ابف خمدكف، تاريخ ؛ْٔص  ،ُ

تدم، بعد خركج قائد الزنج العمكم أحمد بف عيسى زمف الخميفة العباسي المي ىػِٓٓظيرت فتنة الزنج سنة  (ٕ)
أقاـ ك  ،إلى جانبوعبيد أىؿ البصرة مف الزنج  ، كالتفاؼعف الخبلفة العباسية الذم انتسب إلى زيد بف عمي بف زيد

ىػ. النكيرم، نياية َِٕسنة دكلة كألبنائو مف بعده بنكاحي البصرة أياـ الفتنة إلى أف انقرضت عمى يد المعتضد
 ِّٓص  ،ّج  ،؛ ابف خمدكف، تاريخُّص  ،ُٗج  ،؛ الذىبي، تاريخ اإلسبلـْٕص  ،ِٓج  ،األرب
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تكفي أحمد بف طكلكف تاركا حكـ مصر كفمسطيف كجنكب الشاـ البنو  ـّٖٖىػ/َِٕ
  (ُ)ةخماركي

جمع ابف طكلكف بيف الميارة الحربية كمجاالت العمـ المختمفة فنشأ عمى الخير ك 
 .(ِ)صكتا بو كحفظو القرآف الكريـ ككاف مف أطيب الناس  الصبلح كمحبتو لمعمماء

أعمف كالي جند الرممة محمد بف رافع الثكرة عمى خماركية كبايع الخبلفة العباسية سنة 
، مما أدل لصراع كاف لفمسطيف نصيب منو (ّ) حيث دعا فييا لممكفؽ العباسي ّٖٖ/ىػَِٕ

 ك قكات الخميفة العباسي المكفؽبيف  (ٓ)عمى نير أبي فطرس (ْ)فقد كقعت معركة الطكاحيف
، كالتي كاف النصر فييا حميؼ خماركيو، األمر الذم ـْٖٖ/ىػُِٕكية بف طكلكف سنة خمار 

 . (ٔ)جمب معو اليدكء إلى المناطؽ الجنكبية مف الشاـ

كلما قتؿ خماركيو تكلى ابنو جيش الممقب بأبي عساكر، الذم لـ تقبمو كؿ مف مصر 
أشير فقط، كعيف الثكار بعده أخاه  كالشاـ، فثار عميو الجميع كقتمكه كلـ تستمر كاليتو إال تسعة

الذم حؿ النزاع مع الخبلفة العباسية ، (ٕ)ـٖٔٗق/ِِٖمكسى ىاركف بف خماركيو  سنة اأب
 .(ٖ)ألؼ دينار سنكيا َْٓ لمخبلفةمقابؿ أف يدفع ىاركف 

                                                             

ج  ،؛ ابف خمدكف، تاريخ ّٖص  ،ُج  ،؛ ابف شداد، األعبلؽ الخطيرةِٕٕ ص ،ٔج  ،امؿابف األثير، الك (ُ)
 ِِْص  ،ّ

 ،؛ الذىبي، تاريخ اإلسبلـَِّص  ،ُِج  ،؛ ابف الجكزم، المنتظـّّٓص  ،ُج  ،ابف سمعكف، أمالي (ِ)
 ْٔص  ،َِج 
 ّٖص  ،ُج  ،ابف شداد، األعبلؽ الخطيرة (ّ)
 ْٓص  ،ْج  ،فمسطيف، الحمكم، معجـ البمدافقرب الرممة مف أرض منطقة  (ْ)
؛ ّٗ ص ،ُ ج اليعقكبي، البمداف، ميؿ،  ُِنحك  عف مدينة الرممة فطرس) العكجا( أبي يبعد نير (ٓ)

 ُّٓ ص ،ٓ ج ،البمداف معجـالحمكم، 
؛ ابف ُُُِ،ص ّ، ج ب، بغية الطمابف العديـ؛ ُّٕص  ،ُٓج  ،ابف عساكر، تاريخ مدينة دمشؽ(ٔ) 

 ْٗص  ،ُُج  ،لبداية كالنيايةكثير، ا
ج  ،؛ الذىبي، سير أعبلـُُٓص  ،ِج  ،؛ المسعكدم، مركج الذىبُْٔص  ،ٓج  ،الطبرم، تاريخ(ٕ) 
 .ُْٓص  ،ُِج  ،؛ الذىبي، تاريخ اإلسبلـٔٗص  ،ُّ

 . ّٖٗص  ،ُِج  ،؛ ابف الجكزم، المنتظـِٖٔص  ،ٓج  ،الطبرم، تاريخ(ٖ) 
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فترة حكـ أبي مكسى ىاركف فقد قرر المكتفي باهلل العباسي القضاء عمى  تطؿلـ 
فأرسؿ قائده محمد بف سميماف الكاتب بقكة كبيرة بمغت عشرة آالؼ  ،يةسمطاف األسرة الطكلكن

، كبذلؾ انتيى الحكـ (ِ)استطاع مف خبلليا استعادة الشاـ كمصر لمخبلفة العباسية  (ُ)جندم
  (ّ)حكـ العباسيالـ لتعكد تحت َٓٗ/ىػِِٗالطكلكني لمدينة القدس في عاـ

 م(929-943ىـ/458-464)القدس في العيد اإلخشيديخامسا: 

ظف بنك العباس بأنيـ نجكا مف ثائر يناصب دكلتيـ العداء في كؿ مف الشاـ كمصر 
، كما كانكا يظنكف أف تظير كقضكا عمى ثكرة الزنج ،بعد قضاءىـ عمى أبناء طكلكف كقكادىـ

ليـ في الحاؿ دكلة أخرل عمى أنقاض الطكلكنييف ال تقؿ عنيا قكة كبئسا، فقد ظيرت ليـ 
 .(ْ)ج اإلخشيديةدكلة بني طغ

عمى الرممة سنة  (ٓ)كلي أبك بكر محمد بف طغج بف جؼ مؤسس األسرة اإلخشيدية
، كعندما تكلى الخميفة العباسي القاىر باهلل كاله (ٔ)ـ زمف الخميفة العباسي المقتدرِٖٗىػ/ُّٔ

ـ، كقائد بارز في مكاجية الفاطمييف الذيف أخذكا بتيديد حدكد ِّٗ/ُِّعمى مصر سنة 
عيد الخميفة الراضي دكلتو في  ثـ تكسعت حدكدمف ردىـ عف مصر،  فالغربية، كتمكمصر 

ـ، كأصبحت ّْٗىػ/ِّّحتى شممت ببلد الشاـ كمصر كالحجاز سنة  باهلل بف المقتدر
 . (ٕ)القدس ضمف أمبلكو 

                                                             

 ٗٗص،ُُج ،؛ ابف كثير، البداية كالنيايةِّْص،ٔج ،ف األثير، الكامؿ؛ ابٓٓٔص،ٓج ،تاريخ الطبرم،(ُ) 
 ،؛ الذىبي، تاريخ اإلسبلـٔص  ،ِّج  ،؛ النكيرم، نياية األربٕٔ-َٕٓص  ،ُج  ،الكندم، كالة مصر(ِ) 
 َُص  ،ّج  ،؛ ابف تغرم بردم، النجـك الزاىرةّّٖ، ص ِٓج ؛ٗص  ،ِِج 
 َُٖ؛ خميؿ سركيس، تاريخ القدس، ص ُِِ، صُ، جسيد العفاني، تذكير النفس (ّ)
 ُِّ ص ،ٕ ج ،التاريخ في ابف األثير، الكامؿ؛ ٖٗ ص ،ُ ج ،مصر كالةالكندم،  (ْ)
؛ ابف منظكر، ِٖٓص  ،ّٓج  ،معنى كممة اإلخشيذ ممؾ الممكؾ ،ابف عساكر، تاريخ مدينة دمشؽ (ٓ)

ج  ،؛ القمقشندم، صبح األعشىُُِ،َّص  ،ِٓج  ،؛ الذىبي، تاريخ اإلسبلـُٖص  ،ٕج  ،مختصر تاريخ
 ّٖٗص  ،ُج  ،؛ السيكطي، تاريخ الخمفاءّْٓص  ،ٓ

 ٖٓص  ،ٓج  ،ابف خمكاف، كفيات األعياف(ٔ) 
؛  ابف عساكر، ٖٖ-ٕٖص  ،ُج  ،؛ الكندم، كالة مصرِٕص  ،ُج  ،المسعكدم، التنبيو كاإلشراؼ(ٕ) 

عبلؽ ؛ ابف شداد، األ ٔٓص  ،ٓج  ،؛؛ ابف خمكاف، كفيات األعيافَُٖ ص ،ٓج  ،تاريخ مدينة دمشؽ
 ِٓص  ،ِٖج ، ؛ النكيرم، نياية األربّٖص  ،ُج  ،الخطيرة
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ـ، ّٖٗىػ/ِّٕاتصفت العبلقة بيف الدكلة العباسية كاإلخشيدية بالحسنة حتى عاـ 
عمى محمد بف رائؽ أمير األمراء  العباسي الخميفة الراضي لتعييفاجع كذلؾ حيث أخذت بالتر 

فمسطيف إلى جانب  كقفت، (ُ)غج، فحدثت بينيـ عدة حركبطببلد الشاـ، إلضعاؼ نفكذ ابف 
ـ نصت عمى أف ّٗٗىػ/ِّٖبينيما عاـ  يةمحمد بف طغج، كاضطر الطرفاف إلى تكقيع اتفاق

 .   (ِ)منطقة األردف مع محمد بف رائؽتككف فمسطيف كمصر مع اإلخشيد ك 

السنكات خاصة في الدكلة اإلخشيدية تسير في طريؽ الضعؼ كاالنحبلؿ  بدأت
العشر األخيرة، حيث تزايد الخطر الفاطمي عمى مصر، كتعرضت الشاـ لخطر الغزك مف 

ـ حيث كصمت ٕٔٗىػ/ّٕٓـ ك ْٔٗىػ/ّّٓـ ك ّٔٗىػ/ِّٓقبؿ القرامطة في سنكات 
يـ مدينة دمشؽ كصكال إلى مدينة الرممة كقراىا حتى شممت معظـ أرض حدكد سيطرت

 .(ّ)فمسطيف

ف في عيد الحسف بف عبيد اهلل بف طغج كقؼ ىجمات القرامطة، ك حاكؿ اإلخشيدي
ـ، حيف فرضكا إتاكة مالية عمى أىؿ ٖٔٗىػ/ّٕٓلكف تمؾ المحاكالت انتيت بالفشؿ سنة 

في مدينة القدس، كأجبر عمى دفع اإلتاكة  وحصنفرار الحسف منيا كتمما أدل إلى الرممة 
 .(ْ)لمقرامطة مقدارىا ثبلثمئة ألؼ دينار يؤدييا ليـ كي يتقي غاراتيـ المتكررة 

يمكف القكؿ بأف اإلخشيدييف اىتمكا بمدينة القدس كعمركا المدينة ككانكا ينظركف 
يا محمد بف طغج اإلخشيد، لممدينة بتبجيؿ كاحتراـ حتى أنيـ أكصكا بأف يدفنكا فييا، فدفف في

                                                             

 ٓٗص ،ُج،؛ ابف العبرم، تاريخ مختصرٖٖص ،ُج،؛ ابف سمعكف، أماليٖٗصُج،الكندم، كالة مصر(ُ) 
 ّٖص  ،ُج ،ابف شداد، األعبلؽ الخطيرة(ِ) 
؛ ابف كثير،  َّٔص  ،ِّج  ،تاريخ مدينة دمشؽ ؛ ابف عساكر،ِّٖص  ،ُج  ،ابف الكردم، تاريخ(ّ) 

 ُِْ-ُِّ، ص ؛ زيداف كفافي، القدسِْٓص  ،ُُج  ،البداية كالنياية
خميؿ عثامنة، ؛ ّٓص  ،ِٖج  ،؛ النكيرم، نياية األربُٔ ص ،ٓج  ،ابف خمكاف، كفيات األعياف (ْ)

 ِٗٓ، صفمسطيف
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كعمي بف اإلخشيد، ككافكر اإلخشيدم، ككاف أكثر أمرائيـ يخصصكف بعض مف أكقاتيـ 
 .(ُ)لزيارة القدس ك اإلقامة فييا لمعبادة ك الراحة

 (7117 –929/ىـ 324-458)القدس في العيد الفاطميسادسا: 

المغرب سنة  أقاـ أبك محمد عبيد اهلل الميدم الدكلة الفاطمية العمكية في
ـ، أرسؿ المعز لديف اهلل قائده الشيير جكىر ٗٔٗىػ/ّٖٓ، كفي سنة (ِ)ـَٗٗىػ/ِٔٗ

، كلـ يدخؿ المعز في طاعة (ّ)فتمكف مف فتحيا، كضميا لمدكلة الفاطمية ،الصقمي إلى مصر
، بقكلو: )نحف أفضؿ مف بني العباس، أنا مف (ْ)الخمفاء العباسييف، بؿ ادعى الخبلفة لنفسو

اطمة بنت رسكؿ اهلل( ككاف الخميفة في بغداد يكمئذ المطيع هلل العباسي، فمـ يقره عمى كلد ف
 . (ٓ)عممو، كراح االثناف يتنازعاف

باتجاه  (ٕ)بدكره القائد الشيير جعفر بف فبلح الكتامي (ٔ)كبعد ضـ مصر أرسؿ جكىر
الحسف اإلخشيدم  كاليياكأسر  ،تمكف مف السيطرة عمييافببلد الشاـ، حيث كصؿ إلى الرممة 

، كبعدىا سيطر عمى بيت (ٗ)ثـ حمؿ إلى المغرب( ٖ)بف عبيد اهلل بف طغج كأرسمو إلى مصر 

                                                             

؛ ابف منظكر، ُُٖ ، صُّ دمشؽ، ج دينةم تاريخ عساكر، ابف ؛ُٗ ، صُ مصر، ج كالة الكندم،(ُ) 
 ،ّ ج الزاىرة، ؛ ابف تغرم بردم، النجـكِّٖ ص ،ُ ج ؛ ابف الكردم، تاريخ،ُٖ ص ،ٕ ج تاريخ، مختصر

 ُّْ؛ محمد محاسنة، تاريخ مدينة القدس، صُُِ ص
 ٓٓص ،ُج ،؛ المقريزم، اتعاظ الحنفاُٗٗص،ِج ،؛ الذىبي، العبرُُٗص،ُج ،الفداء، المختصر أبك (ِ)
؛ ابف تغرم َُْ-َْٗص  ،ْج  ،؛ ابف خمدكف، تاريخّٕٓ ص ،ُج  ،ابف خمكاف، كفيات األعياف (ّ)

 َِٕص  ،ُج  ،بردم، مكرد المطافة
؛ ابف تغرم بردم، النجكـ ََُ،ٖٗص  ،ُج  ،؛ ابف سمعكف، أماليُٗص  ،ُج  ،الكندم، كالة مصر(ْ) 
 َّص  ،ْج  ،الزاىرة

 َُّ، ص ؛ عارؼ العارؼ، المفصؿِّص  ،ْج  ،اىرةابف تغرم بردم، النجـك الز  (ٓ)
الركمي، الذم احتؿ مصر كأقاـ فييا الدعكة لصالح  بالكاتب المعركؼ اهلل عبد بف جكىر الحسف أبك القائد (ٔ)

 ّٕٔ-ّٕٓ ص ،ُ ج األعياف، الفاطمييف لممزيد انظر،  ابف خمكاف، كفيات
قتؿ في دمشؽ عمى يد  ادة الفاطمييف في ببلد الشاـأحد أىـ الق الكتامي فبلح بف جعفر عمي ىك أبك (ٕ)

 ُّٔ ص ،ُ ج األعياف، ، ابف خمكاف، كفياتىػَّٔالقرامطة 
ثير، ؛ ابف األ َِٓص  ،ِّج  ،؛ ابف عساكر، تاريخ مدينة دمشؽُص  ،ُج  ،ابف القبلنسي، تاريخ (ٖ)

 ُِِص  ،ُج  ،اتعاظ الحنفا؛ المقريزم، َِّص  ،ِٔج  ،؛ الذىبي، تاريخ اإلسبلـَُّص  ،ٕج  ،الكامؿ
 ِّص  ،ْج  ،؛ ابف تغرم بردم، النجـك الزاىرةَِّص  ،ِٔج  ،الذىبي، تاريخ اإلسبلـ (ٗ)
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ـ، كبذلؾ انتيت ٗٔٗىػ/ّٖٓالمقدس كباقي المدف الفمسطينية كضميا لمدكلة الفاطمية سنة 
 . (ُ)الدكلة اإلخشيدية

حكالي م حكـ الببلد الذ، (ِ)ـٔٗٗىػ/ّٖٔتكلى المنصكر الحاكـ بأمر اهلل سنة كلما 
ثار ف (ٓ)كصيا عميو برجكاف الخادـفاختير  (ْ)ككاف بداية حكمو صغيرا في السف، (ّ)عامآِ

 فأرسؿـ كنيب أىميا، ٔٗٗ/ّٖٔالمفرج بف دغفؿ الطائي عمى الدكلة الفاطمية، فنزؿ الرممة 
ممة منو، ، فحاربو كاسترد الر  (ٔ)إليو برجكاف كصي الحاكـ، جيش ابف الصمصامة بف عمياف

كىرب المفرج الطائي مف بيف يديو ، ثـ ثار ثانية، مستغبل قياـ تمرد بمدينة صكر في عاـ 
، فممؾ الرممة كما كاالىا، فأرسؿ الحاكـ يسترضيو كابنو حسانا كلكنو غدر بيما ٕٗٗىػ/ّٕٖ

 .(ٕ)كقاـ بكضع السـ لممفرج فمات

يادتو ك صالح بف مرداس عقد تحالفا يضـ بني طي بقف (ٖ)لـ ينسى حساف مكت كالده
 فيما تقسيميا كمقضاء عمى الحكـ الفاطمي في الشاـ لأمير بني كبلب كسناف بف عمياف، 

، كحانت الفرصة (ٗ)بينيـ عمى أف تككف فمسطيف كميا مف نصيب حساف بف مفرج الطائي
عمي لحساف عندما ىرب مف الديار المصرية ناظر ديكاف الزماـ، الكزير أبك القاسـ الحسف بف 

                                                             

؛شكقي شعث، القدس  ُٖٔص  ،ُج  ،؛ المقريزم، اتعاظ الحنفاِِْص  ،ُٔج  ،الذىبي، سير أعبلـ (ُ)
 ٓٔ، صح الديف البحيرم كأخركف، المدخؿ؛ ؛ صبلُٕالشريؼ، ص

 ُُٕص  ،ِج  ،؛ القمقشندم، مآثر اإلنافةَّص  ،ُج  ،القبلنسي، تاريخابف (ِ) 
؛  السيكطي، تاريخ ُٔٗص  ،ْج  ،؛ ابف تغرم بردم، النجـك الزاىرةُِٖ، ص ٖ، جابف األثير، الكامؿ (ّ)

 ِْٓص  ،ُج  ،الخمفاء
 ٕٖ-ٖٔ، ص ؛ محمد عناف، الحكاـ بأمر اهللُْٔ، صِابف البطريؽ، التاريخ المجمكع، ج (ْ)

الثقات العزيز باهلل الفاطمي في الكصاية عمى ابنو الحاكـ ككاف مف  الخميفة عيد إليو الذماألستاذ أبك الفتكح (ٓ) 
 َِٕص  ،ُج  ،ف؛ ابف خمكاف، كفيات األعياَّص  ،ُج  ،عنده، ابف القبلنسي، تاريخ

ظمـ، شديد كو لمدماء ككثير الالقائد أبك الفتح ، جيش بف محمد بف صمصامة، أمير دمشؽ، اتصؼ بكثرة سف(ٔ) 
 ُٔٗص،ِٕج ،؛ الذىبي، تاريخ اإلسبلـّْٓص،ُُج،ابف عساكر، تاريخ مدينة دمشؽفي المعاممة مع الناس،

 ّْٖ-ِْٖص  ،ٕج  ،ابف األثير، الكامؿ(ٕ) 
 ْٗص  ،ُج  ،ابف القبلنسي، تاريخ(ٖ) 
 ٗٔ، صٖ، جابف األثير، الكامؿ (ٗ)
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كقد سعى (ُ) فكراتو خيو محمد في فكره مفأالمغربي، حيث قتؿ الحاكـ أبكه ك عمتو ك 
 (ِ)المغربي بكؿ ما أكتي مف قكة إلقناع حساف باليجكـ عمى الدكلة الفاطمية

زحفكا عمى مدينة الرممة كاستكلكا فكأخيرا تحقؽ طمكح المغربي بأف ثار التحالؼ،  
عممكا عمى استدعاء أمير مكة  ياؽ مناىضتيـ لمفاطمييف، كفي س(ّ)عمييا كقتمكا حاكميا

الشريؼ الحسف بف جعفر المعركؼ بأبي الفتكح إلى فمسطيف كعندما اقترب مف الرممة استقبمو 
كسممكا عميو بأمير المسمميف، كتـ تنصيبو عمى الرممة  ،العرب كقبمكا األرض بيف يديو

 .(ٓ)س حينئذ في طاعتو، كدخمت القد(ْ)ـ كلقب الراشد باهللََُُىػ/َُْ

لـ تطؿ فترة حكـ أبي الفتكح عمى الرممة، بحيث أغرل العزيز الفاطمي آؿ الجراح 
ك العفك عما ارتكبكه مف أخطاء مقابؿ تخمييـ عف مساندة أبي الفتكح،  (ٔ)الطائييف باألمكاؿ

ف مف منيية ثكرة أبك الفتكح الذم رجع إلى مكة بعد عامي ،كنجحت في ذلؾ حيمة الفاطمييف
 ، فرجعت القدس مرة أخرل تحت طاعة الفاطمييف. (ٕ)تنصيبو حكـ الرممة

أركانيـ في أغمب  كاثبتأف  إلىلمفاطمييف،  في مكاالتيـاستمر آؿ الجراح الطائييف 
 الظاىر إلعزاز ديف اهلل مف زعيـ آؿ جراح حساف بف المفرج حينيا طمب (ٖ)ببلد الشاـ
مقابؿ الطاعة  ،ليشمؿ نابمس ك القدس ،إقطاعو كتكسيع منحو األلقاب السمطانيةب الفاطمي،
 .(ٗ)مدينة القدسنابمس إلقطاعو في حيف رفض إعطاءه  ضـفكافؽ مكرىان عمى  ،كالكالء لو

                                                             

، شذرات الذىب، ابف العماد؛ ُُّ، صْ، ج؛ ابف خمدكف، تاريخُّ، صِٖـ، ج الذىبي، تاريخ اإلسبل (ُ)
 َُِ، ص ّج

 ّٔٓ، ص ُْابف الجكزم، المنتظـ، ج (ِ)
 ُّ، صِٖ؛ الذىبي، تاريخ اإلسبلـ، ج َِِْ-ِِّٗ، ص ٓ، ج، بغية الطمبابف العديـ (ّ)

 ُّٔ، صْ، ج؛ ابف خمدكف، تاريخَِِْص  ،ٓج  ،، بغية الطمبابف العديـ(ْ) 
 ُّٓ، ص عارؼ العارؼ، المفصؿ (ٓ)
 ُِٗ، ص ُٓ، جالذىبي، سير أعبلـ (ٔ)
ج  ،؛ السخاكم، التحفة المطيفةٗ، صِٕ؛ الذىبي، تاريخ اإلسبلـ، جَِِْ، ٓ، ج، بغية الطمبابف العديـ (ٕ)
 ِّٕص  ،ُ

 ِْٖص  ،ْج  ،، ابف تغرم بردم، النجـك الزاىرةِٖٕص  ،ُج ،،مكرد المطافة ابف تغرم بردم، (ٖ)
 ُٕٓص  ،ِج  ،المقريزم، اتعاظ الحنفا(ٗ) 
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كىنا يظير تمسؾ السمطة الحاكمة بمدينة بيت المقدس، كعدـ التفريط فييا ميما كانت 
 تيا مف بيف المدف الفمسطينية. الظركؼ لمكانتيا كأىميتيا في قمكب المسمميف، كمركزي

 الفاطمي اتبع الظاىر ألف كالتفاىـاتسمت العبلقة بيف حساف كالفاطمييف بالطاعة 
الطائية منيا لقكتيا كتأثيرىا، كلكف  -خاصة–زعماء كحكاـ القبائؿ العربية  مفسياسة التقرب 

أميرا عمى  (ُ)متمؾ العبلقة لـ تستمر طكيبل حيث كلى الظاىر الفاطمي أنكشتكيف الدزبر 
كسع نفكذه فقدر المسئكلية عمى ، ككاف الدزبرم وتخمص منإلضعاؼ حساف ك ال (ِ)فمسطيف

األمراء الثبلثة حساف بف الجراح ك صالح بف مرادس ك  فأعمف (ّ) احتى شمؿ الشاـ جميع
يرب إلى ف التحالؼ الثبلثي، حينيا لـ يستطع الدزبرم مكاجية، الحرب عميوسناف بف عمياف 

الرممة كقتؿ أىميا كنيبيا كسبى نساءىا  فانتيز حساف الفراغ السياسي كسيطر عمىقبلف، عس
، ثـ تكجو إلى عسقبلف كفعؿ بيا مثؿ الرممة مف القتؿ (ْ)ـ َُِْىػ/ُْٓكصبيانيا سنة 

 .(ٓ)كالنيب في نفس العاـ بعد أف ىرب الدزبرم إلى مصر

مكتكفة األيدم تجاه ما يجرم  أماـ تمؾ التطكرات لـ تقؼ الدكلة الفاطمية في مصر
سبعة آالؼ مقاتؿ لمقضاء عمى حساف قكامو ـ بتجييز جيشو َُِٗىػ/َِْفقاـ الظاىر سنة 

الظاىر  الذم كدعوبقيادة أنكشتكيف الدزبرم،  (ٔ)كتحالفو كاستعادة السيطرة الفاطمية عمى الشاـ
  (ٖ)،  ك منحو لقب أمير األمراء(ٕ)بنفسو

                                                             

تميز كأصبح نائبا عمى الشاـ في عيد المستنصر بف الظاىر، عينو الظاىر الفاطمي نائبا عنو في دمشؽ  (ُ)
؛ ابف تغرم بردم، ْٕٖ ص ،ِ ج األعياف، ، ابف خمكاف، كفياتىػّّْكالحنكة العسكرية تكفي سنة بالشيامة 

 ّْ ص ،ٓ ج ،الزاىرة النجـك
؛ ابف عساكر، تاريخ ٓٓص  ،ُج  ،ىػ ؛ ابف القبلنسي، تاريخّْْب ت الدزبرم لقب بكثير مف األلقا(ِ) 

 َٕص  ،ٖج  ،لكامؿ؛ ابف األثير، أُْص  ،ُٔج  ،مدينة دمشؽ
 َٕص  ،ٖج  ،ابف األثير، الكامؿ (ّ)

 ُِٕص  ،ُج  ،، زبدة الحمبابف العديـ(ْ) 
 ٗٔ، صٖ، جابف األثير، الكامؿ (ٓ)

 َُّص  ،ِٖج  ،نكيرم، نياية األربال(ٔ) 
ج ، ؛ المقريزم، اتعاظ الحنفاَُّص  ،ِٖج  ،، نياية األرب؛ النكيرمٗٔص  ،ٖج  ،ابف األثير، الكامؿ(ٕ) 
 ُٖٕص  ،ِ

 َُٔص  ،ِج  ،المقريزم، اتعاظ الحنفا(ٖ) 
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، في أكاخر (ُ)كات الفاطمية بقيادة أنكشتكيف في األقحكانةالتقى جيش التحالؼ بالق
قتؿ عمى إثرىا ىزيمة ساحقة  كتحالفوابف الجراح فييا ـ زً ـ، ىي  َُِٗىػ/ َِْربيع الثاني 

، أما حساف بف الجراح فيرب إلى شماؿ (ِ)رأسييما إلى مصر كأرسمتصالح ككلده األصغر 
 .(ّ)الشاـ، كدخؿ في خدمة الركـ

 (ْ)تصار الساحؽ استعاد الدزبرم كؿ المدف التي فقدتيا الدكلة الفاطميةكبيذا االن
اليامة في ببلد الشاـ حيث تـ القضاء عمى الفاطمية كتعتبر معركة األقحكانة مف المعارؾ 

التي تمتعت بيا عمى ذلؾ فترة اليدكء  ، كالدليؿتثبيت النفكذ الفاطمي في الشاـ، ك التحالؼ
 األتراؾ السبلجقة. المتمثؿ فيديد عمى الساحة حتى ظيكر عنصر ج المنطقة

وطيا بيد الصميبيين    من العيد السمجوقي حتى سقبيت المقدس سابعا: 
 :م(7199-7117ىـ/396– ىـ 324)

عمى بغداد سنة  استكلى الذميرجع نسب السبلجقة إلى طغرؿ بؾ التركي،          
ب طغرؿ بؾ بف ميكائيؿ بف ، كلقب بالسمطاف ركف الديف أبي طال(ٓ)ـَُٓٓىػ/ْْٕ

 .(ٔ)سمجكؽ

استنجد الخميفة العباسي القائـ بأمر اهلل بالسبلجقة األتراؾ لتخميصو مف ثكرة أبك 
، الذم سيطر عمى مقاليد الحكـ في بغداد، (ٕ)الحارث أرسبلف التركي المعركؼ بالبساسيرم

ا باسـ الخميفة كدعي لو عمى كثير مف المنابر العراقية كاألىكاز كنكاحييا كخطب فيي

                                                             

 ِّْص  ،ُج  ،األقحكانة ضيعة عمى شاطىء بحيرة طبرية ، الحمكم، معجـ البمداف(ُ) 
، ابف العديـ؛ ُِِْص  ،ٓج  ،طمب، بغية الابف العديـ؛ ٗٔص  ،ٖج  ،لكامؿ في التاريخاابف األثير، (ِ) 

 ،ِٖج  ،؛ النكيرم، نياية األربْٕٖص  ،ُج  ،؛ ابف شداد، األعبلؽ الخطيرة ُُّص  ،ُج  ،زبدة الحمب
 ُٖٕص  ،ِج  ،؛ ا؛ المقريزم، اتعاظ الحنفاَُّص 
 ِٗٓص  ،ِج  ،؛ المقريزم، اتعاظ الحنفأِِص  ،ُ ج، أبك الفداء،  المختصر (ّ) 
 ُُّص  ،ِٖج  ،النكيرم، نياية األرب(ْ) 
 ٔٔ، ص ُِابف كثير، البداية كالنياية، ج (ٓ)
 َُْ، صُالمقريزم، السمكؾ، ج (ٔ)
 ِْٖص  ،ٓج ، ؛ السبكي، طبقات الشافعيةَِ، صَّالذىبي، تاريخ اإلسبلـ، ج (ٕ)
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عدة  القضاء عمى ثكرة البساسيرم بعدمف كف القائد السمجكقي طغرؿ بؾ فتم (ُ)الفاطمي
 ( ِ)بدأت قكة السبلجقة تظير عمى حساب أمبلؾ الدكلة العباسيةكبعد ىذا الحدث ، مكاجيات

القكات ، ليـإلى ببلد الشاـ، ككانت فييا قكتيف منافستيف  أنظار السبلجقةتكجيت 
أمبلكو عمى حساب الفاطمييف  الذم اتسعتيكف كالقائد أتسز بف أكؽ الخكارزمي الفاطم

فاحتميا بطريقة  ،فاستكلى عمى مدينة الرممة ثـ تكجو لبيت المقدس كفييا عساكر الفاطمييف
سممية إذ عمؿ عمى تأميف سكانيا كالمحافظة عمى ممتمكاتيـ كأرزاقيـ ك منع التعدم عمييا 

 َُُٕ –ىػ ّْٔة ، ثـ سيطر عمى معظـ أرض فمسطيف، كذلؾ سنة العسكري قكاتومف قبؿ 
 .(ّ)كلكي يؤمف ظيره خطب لمخميفة العباسي ك السمطاف السمجكقي ألب أرسبلف  ـ

استعاد الرممة  بدر الجمالي الذمجيشا إلى فمسطيف بقيادة الدكلة الفاطمية  أرسمت
إلى مصر نو اضطر لمعكدة إلى ممتمكات الفاطمييف، ك لكَُّٕىػ/ْٓٔكبيت المقدس سنة 

ـ، بعد أف استدعاه المستنصر الفاطمي بالعكدة لسكء َُْٕىػ/ْٔٔفي العاـ التالي سنة 
، استغؿ أتسز الخكارزمي خركج بدر مف الشاـ كاستكلى عمى (ْ)األحكاؿ الداخمية في مصر
 ـ، ثـ حاصر دمشؽ عدة مرات كتـ لو االستيبلءَُْٕىػ/ ْٔٔبيت المقدس ك الرممة عاـ 
 . (ٓ)ـ، كأعمف الدعكة لمعباسييفَُٕٓىػ/ْٖٔعمييا بأماف في ذم القعدة 

تسز نشاطاتو لتعزيز سيطرتو عمى فمسطيف، كمف المتعارؼ عميو أنو البد لمف اتابع 
يسيطر عمى فمسطيف أف يضـ مصر إلييا أك العكس، فدخؿ في صراع عسكرم مع الدكلة 

                                                             

؛ ّْٖص  ،ُٓج  ،؛ ابف الجكزم، المنتظـ ََْ-ّٗٗص  ،ٗج  ،بغدادالخطيب البغدادم، تاريخ (ُ) 
 ُْٕص  ،ُج  ،السيكطي، تاريخ الخمفاء

ابف كثير،  ُُّٓص ،ّج  ،، بغية الطمبابف العديـ؛ ََْص، ٗجالخطيب البغدادم، تاريخ بغداد،(ِ) 
 ٔٔ، صُِالبداية كالنياية، ج

 ،؛ ابف شداد، األعبلؽ الخطيرةَّٗ ، صٖ، جالكامؿ؛ ابف األثير، ْٔص  ،ُج  ،القبلنسي، تاريخابف  (ّ)
؛ اليافعي، ِْٓص ،ّج  ،؛ الذىبي، العبرُِٖ، ص ِٔ؛ النكيرم، نياية األرب، جَُٕ ، ِٗ، ْٖ ص ،ُج

 ٖٓٓص  ،ّج ، ؛ ابف خمدكف، تاريخٕٖص ، ّج  ،مرآة الجناف
؛ ٔٗ ،ّٗ، صُص ج ،ُج  ،؛ ابف شداد، األعبلؽ الخطيرةِٓٗ ، صُ، جابف خمكاف، كفيات األعياف (ْ)

 ّٓٔص  ،ُج  ،ابف الكردم، تاريخ
ج  ،؛ الذىبي، العبر ّْٖ، صٕ، ابف عساكر، تاريخ مدينة دمشؽ، جٔٔ، صُ، جريخابف القبلنسي، تا (ٓ)
 َُّص  ،ِج  ،؛ المقريزم، اتعاظ الحنفأِٖص  ،ّ
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جبيتو مف الجية الجنكبية،  لتأميف ـ،َُٕٔىػ/ْٗٔث قاـ بغزك مصر سنة الفاطمية،  حي
، أف بعض القادة العسكرييف في الجيش الفاطمي أغركه بذلؾ كيسركا لو أمر الحممةخاصة ك 

بفمسطيف كغنمكا منو  انسحب تتبعو القكات الفاطمية حتى الرممةك  ،فشمتتمؾ حممتو لكف 
 .(ُ) غنائـ كثيرة

في القدس كالرممة، قد تمردكا عمى عاد اتسز إلى فمسطيف، كجد أىميا ك خاصة   كلما
زىاقو لؤلركاح راضيف عف حكمو،نكا ك ألنيـ لـ يك (ِ)سمطانو  لسكءإضافة  ،بسبب تعسفو كا 

االقتصادية في عيده، مما دفع أىؿ القدس النتياز فرصة ىزيمتو أماـ الفاطمييف  األكضاع
 .(ّ)عميوفثاركا 

كشديدة ألحقت األذل بأفراد أسرتو كانت تمؾ الثكرة المقدسية ضد اتسز كأتباعو قاسية 
، مما لو ، كعبثا حاكؿ أتسز مفاكضتيـ فمـ يستجيبكا(ْ)كأتباعو كما نيبت أمكاليـ كممتمكاتيـ

 إلى أف دخميافمـ يستطع ففرض عمييا الحصار،  ،دفعو لحشد أتباعو كقكاتو ليعكد مياجمتيا
اعتبرىـ  ممف ثة آالؼ مف أىمياسكانيا معاممة قاسية، فقتؿ ثبل كعامؿتو العسكرية عنكة، ابقك 

 . (ٓ)حتى أنو لـ ينج مف احتمى بالمسجد األقصى ،مدبرم الثكرة كالفتنة ضده

اتخذت الخبلفة الفاطمية زماـ المبادرة الستعادة نفكذىا في فمسطيف كالشاـ، فأرسؿ 
بدر الديف الجمالي أمير الجيكش الفاطمية عسكرا مف مصر لمحاربة اتسز، كتكلى قيادتو 

ـ، فاحتمت قكاتو القدس ثـ َُٖٕىػ/ُْٕ، لميجكـ عمى فمسطيف سنة (ٔ)ناصر الديف الجيكشي
تقدمت نحك دمشؽ كحاصرتيا، فاضطر اتسز الخكارزمي لبلتصاؿ بتاج الدكلة تتش بف ألب 

                                                             

 ،؛ ابف األثير، الكامؿّْٖ، صٕؽ، جابف عساكر، تاريخ مدينة دمش؛ ٔٔ، صُ، جابف القبلنسي، تاريخ (ُ)
 َِٖص  ،ُج  ،؛ أبك الفداء، المختصرُِْص  ،ٖج 
 ِٖٓ، ص؛ خميؿ عثامنة، فمسطيفّٖ، صْابف خمدكف، تاريخ، ج (ِ)

؛ عبمة الميتدم، القدس ُّٗ، ص ُٖ، ج؛ الذىبي، سير أعبلـّٓ، ص ُّلذىبي، تاريخ اإلسبلـ، جا(ّ) 
 ُُُص ،تاريخ
 ّّ، ص ؛ مصطفى الحيارم، القدسُِْ، صٖج ،األثير، الكامؿابف  (ْ)
 ،ُّ؛ الذىبي، تاريخ اإلسبلـ، جٔٗص  ،ُج  ،؛ ابف شداد، األعبلؽ ُِْص  ،ٖج  ،ابف األثير، الكامؿ (ٓ)
 ّٖص  ،ْج  ،؛ ابف خمدكف، تاريخّْص 
 ُِٖص  ،ٓج  ،ابف تغرم بردم، النجـك الزاىرة (ٔ) 
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دخؿ ففكانت تمبية تتش بف ألب أرسبلف سريعة  ،(ُ)أرسبلف كاالستنجاد بو إلنقاذه مف الحصار
، (ِ)كالمنيزميف كانسحبكا أمامو عف المدينة بفضموعد الخطر الفاطمي بٍ أي  كبذلؾدمشؽ، 

 .(ّ)ـَُٕٗىػ/ِْٕكسرعاف ما قبض عمى اتسز  كقتمو مع بعض أفراد أسرتو سنة 

 كأقطع مدينة، (ْ)فمسطيف ككسط ببلد الشاـ لتشمؿبف ألب أرسبلف  تتشامتدت حدكد 
سطيف ك جنكب ببلد الشاـ منطقتي كىكذا أصبحت فم، (ٓ)رتؽ بف أكسبأالقدس ألحد قادتو 

نفكذ: األكلى سمجكقية كتشمؿ الجميؿ كطبريا كنابمس كالقدس، كاألخرل فاطمية كتشمؿ 
 المناطؽ الساحمية. 

تكلى األمر ف، (ٔ)ـَُُٗىػ/ْْٖأرتؽ بف أكسب مسيطرا عمى القدس حتى كفاتو بقي
، كلما (ٖ)مقدس كفمسطيفحكما معا بيت الك ، (ٕ)مف بعده كلديو سكماف كسيؼ الديف إيمغازم

ـ، اقتسـ كلداه مممكتو، فناؿ ابنو رضكاف مدينة َُٓٗىػ/ْٖٗقتؿ تتش بف ألب أرسبلف 
 .(ٗ)حمب، بينما حصؿ دقاؽ عمى مدينة دمشؽ

                                                             

؛ ابف شداد، ّٓص ، ُُج  ،يخ مدينة دمشؽ؛ ابف عساكر، تار ٕٔص  ،ُج  ،ابف القبلنسي، تاريخ (ُ)
 ٕٗص  ، ُج ، األعبلؽ الخطيرة

 ّٕٔ، ص ُ، جابف الكردم، تاريخ (ِ)
؛ الذىبي، سير ُِٖص  ،ُج  ،؛ أبك الفداء، المختصرِٓٗص  ،ُج  ،ابف خمكاف، كفيات األعياف (ّ)
 ٖٔٓ، ص ّ، جتاريخ؛ ابف خمدكف، ُْٗص  ،ُِج  ،؛ ايف كثير، البداية كالنياية ُّٗ، صُٖ، جأعبلـ
 ٕٗص  ،ُج  ،ابف شداد، األعبلؽ الخطيرة (ْ)
ج  ،؛ ابف خمدكف، تاريخَِِص  ،ُج  ،؛  ابف العديـ، زبدة الحمبّْْص  ،ٖج  ،ؿابف األثير، الكام (ٓ)
  ٖٗٓص  ،ّ

؛ ابف الكردم، ٕٗ ص ،ُج  ،؛ ابف شداد، األعبلؽ الخطيرة ُُٗص  ،ُج  ،ابف خمكاف، كفيات األعياف(ٔ) 
  ٓص  ،ِج  ،ريختا

 ِّٗص  ،ُج  ،أبك الفداء، المختصر (ٕ)
؛ المقريزم، اتعاظ ُٕٗص  ،ُج  ،؛ ابف خمكاف، كفيات األعيافُٖص  ،ُج  ،ابف القبلنسي، تاريخ (ٖ)
 ِِص  ،ّج  ،الحنفا
، ص ُٖك جَّْص  ،ُٕج  ،؛ ابف عساكر، تاريخ مدينة دمشؽٖٕص  ،ُج  ،ابف القبلنسي، تاريخ (ٗ)
 ِٔٗص  ،ُج  ،؛ ابف خمكاف، كفيات األعيافُِّ-َِّص  ،ُج  ،ديـ، زبدة الحمب؛ ابف العُّٓ
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، (ُ)فأصبحت فمسطيف حسب ذلؾ التقسيـ مف نصيب دقاؽ كأبناء تتش كالة عمييا
ـ، َُٓٗ/ىػْٖٗطر رضكاف سنة قاؽ، حينما سيكلكف الخبلؼ نشب بيف األخكة رضكاف ك د

كياغي  (ْ)كأخيرا تكجو إلى بيت المقدس فتبعو دقاؽ كطغتكيف (ّ)كأنطاكية (ِ)عمى تؿ باشر
كحاصركه داخميا، فانيار جيش رضكاف كساد التذمر داخؿ أفراده صاحب أنطاكية  سياف

س يرب إلى حمب كتبعو رضكاف كياغي سياف، كرجعت القدف (ٓ)كانفصؿ عنو جناح الدكلة
            .(ٔ)لؤلراتقة مرة أخرل

فاستغؿ األفضؿ بف بدر الجمالي أمير الجيكش الفاطمية ذلؾ النزاع، كاضمر التكجو إلى      
فسار إلييا عمى رأس جيش جرار ككاف بيا سقماف ،  (ٕ)األراتقةمف  ابيت المقدس لتخميصي

يمغازم ك جماعة مف أقاربيما، فطمب منيما التسميـ فرفضا، ف حاصر المدينة كنصب عمييا كا 
، كحاصرىـ أربعيف يكما فتكجو أىؿ القدس بعد طكؿ الحصار إلى األفضؿ بف (ٖ)المجانيؽ

اتفقكا بتسميـ المدينة إليو عمى أف يمنح أىميا األماف فتـ ليـ ما أرادكا كفتحكا لو ك بدر الجمالي 
كأحسف األفضؿ   عمي، كذلؾ في زمف الخميفة الفاطمي المست(ٗ)ـَُٔٗىػ/ْٖٗاألبكاب سنة 

                                                             

 ُُُ، صعبمة الميتدم، القدس تاريخ (ُ)
تؿ باشر قمعة حصينة كككرة كاسعة في شمالي حمب بينيا كبيف حمب يكماف كأىميا نصارل أرمف، معجـ  (ِ)

 َْص  ،ِج  ،البمداف
 ُِٖص  ،ُج  ،المصدر نفسو كبيف االسكندركنة ثمانية فراسخ، ياأنطاكية عمى ساحؿ البحر المتكسط بين(ّ) 
ىػ، ِِٓسنة  كاليتو، مات مدة دقاؽ في خدمة ككاف دقاؽ تزكج ابنو بأتابؾ المعركؼ منصكر أبك طغتكيف (ْ)

 .ْٕص ّٔج اإلسبلـ ؛ الذىبي، تاريخّص ،ِٓج ،دمشؽ مدينة تاريخ ابف عساكر،
 بعد الحكـ رضكاف تكلى كعندما صبي، كىك رضكاف أمر بتدبير تتش دكلةال تاج عينو حسيف، الدكلة جناح(ٓ) 
 َِٖٔ ص ،ٔ ج الطمب، ، بغية ابف العديـ كدكلتو، كمدبر عمالو أىـ أصبح أبيو مكت
 ِِٗص  ،ُج  ،ر؛ أبك الفداء، المختصِّّص،ُج ،ف العديـ، زبدة؛ ابُُ،صٗابف األثير، الكامؿ،ج (ٔ)

 ِّّص  ،ُج  ،؛ ابف العديـ، زبدة الحمبٖٕص  ،ُج  ،ابف القبلنسي، تاريخ(ٕ) 
 .ِِص  ،ّج  ،؛ المقريزم، اتعاظ الحنفاُٖص  ،ُج  ،ابف القبلنسي، تاريخ(ٖ) 
 ُٗٗ؛  محمد شراب، القدس، صِِص  ،ّج  ،المقريزم، اتعاظ الحنفا(ٗ) 
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، (ُ)بالخركج مف المدينة دكف أف يتعرض ليـ بسكء اخيو إيمغازم كسمح ليمأسقماف ك  معاممة
 . (ِ)كاستنابكا الفاطميكف في القدس رجبل يعرؼ بافتخار الدكلة

بقيت القدس مع الفاطمييف لمدة قصيرة، حتى جاءت الحممة الصميبية، ك حاصرت 
ف يكما كنصبكا عمييا األبراج لكي يدخمكا المدينة، انتيي بيت المقدس ما يقارب األربعي

الحصار باقتحاـ المدينة كقياميـ بعمؿ المجازر ضد أىؿ القدس لمدة أسبكع كامؿ حتى أنو لـ 
يسمـ مف أختبئ بالمسجد األقصى المبارؾ، باإلضافة لنيبيـ كنكز المدينة مف الذىب كالفضة 

ث أعياف كعمماء كفقياء المدينة بالخبلفة العباسية ـ، كعمى إثر ذلؾ استغاَُٗٗىػ/ِْٗسنة 
كأكثر الشعراء تعبيرا  (ّ)، فمـ تحرؾ الخبلفة ساكنا لكثرة الخبلفات في داخؿ الدكلة العباسية

الذم  أبك المظفر األبيكردم قصيدةعمى سقكط القدس كعدـ استجابة المسمميف لرد العدكاف 
  : (ْ)قاؿ في مطمعيا

   (ٔ)فمـ يبؽ منا عرضة لممراجـ    (ٓ)ع السكاجـمزجنا دمانا بالدمك  

 

 

 

 

 

                                                             

 ِِص  ،ّج  ،؛ المقريزم، اتعاظ الحنفا ٖٔص  ،ْج  ،ابف خمدكف، تاريخ(ُ) 
ج  ،؛ ابف خمدكف، تاريخُٔص  ،ّْج  ،؛ الذىبي، تاريخ اإلسبلـُٓٔص  ،ِٖج  ،، نياية األربالنكيرم (ِ)
 ُْٖص  ،ٓج  ،؛ ابف تغرم بردم، النجـك الزاىرةَُِ ،ِٓص  ،ٓ

 ٖٔص  ،ْج  ،؛ ابف خمدكف، تاريخٕٗص  ،ُج  ،ابف شداد، األعبلؽ الخطيرة  (ّ)
 ُٔٓ ص ،ُِ ج كالنياية، ابف كثير، البداية(ْ) 
 ألبانيا تكثر  التي اإلبؿ ك كسيبلنو الدمع قطراف كىك سجكما تسجمو الماء كالسحابة الدمع العيف سجمت(ٓ) 
 َِٖص ،ُِج العرب، لساف  منظكر، ابف ،سجـك تسمى
 ِِٕص ،ُِج ،المصدر نفسوسكانيا،  مف القدس خبلءا يقصد الشاعرك  ،ابحكافرى رضلؤل الخيؿ رجـ(ٔ) 
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 المبحث األول: األوضاع اإلدارية:

لمناحية اإلدارية أىمية كبيرة تستحؽ البحث، لمتعرؼ عمى المساحة التي شغمتيا مدينة 
بيت المقدس مف جند فمسطيف كاالمتداد الطبيعي لقراىا كبمداتيا كمكقعيا بالنسبة لممدف 

 سكانيا مع المدف المجاكرة. المجاكرة الذم أتاح تكاصؿ 

 : وحدودىاأوال: مساحة المدينة 

بؿ تفكقت عمى كثير مف المدف اإلسبلمية،  (ُ)أكبر مدف فمسطيف مساحةبيت المقدس 
ليس في مدائف "ػ : مَََُ/قَّٗنة س ىحيث قاؿ المقدسي المعاصر لفترة الدراسة المتكف

 .(ٓ)"(ْ)كالفرما( ّ)كقايف(ِ)طخركثيرة أصغر منيا كإص مدف الككر أكبر منيا، ك ىناؾ

كقد  (ٔ)كذكر مصطفى الدباغ عمى لساف المقدسي بأف حدكد مدينة القدس أربعيف ميبل
 . (ٕ)"ض المقدسة أربعكف ميبلن في مثميااألر "كد الحميرم المعمكمة تمؾ بقكلو: أ

 ، كمف الجنكب (ٖ)سمى ب)الشريعة(يحد المدينة مف الجية الشرقية، نير األردف المي 
كما حاذاىا، كىي مف عمؿ القدس، كمف الشماؿ  (ٗ)مدينة الخميؿ،  يفصؿ بينيما قرية سعير

                                                             

 ِّْ، ص ٖح المشتبو، ج القيسي، تكضيابف ناصر (ُ) 
مدينة إصطخر مدينة جميمة كبيرة جميمة كثيرة األسكاؽ كالمتاجر كبناؤىا بالطيف كالحجارة كالجص كىي أقدـ  (ِ)

، اإلصطخرم، المسالؾ ُٓ-َٓ، ص ُمدف فارس كأكبر ككرىا مساحة ، ابف خرداذبة، المسالؾ كالممالؾ، ج 
 َْٔ، صُ، ج، اإلدريسي، نزىة المشتاؽِّٖص  ،ُـ، ج، المقدسي، أحسف التقاسيّٗ، صُكالممالؾ، ج

قايف احدل مدف ببلد فارس تقع بيف نيسابكر كأصبياف كنسب إلييا خمقا كثيرا مف أىؿ العمـ كالفقو  (ّ)
 ِْٖ، ص ُ، ج ، اإلدريسي، نزىة المشتاؽُِْ، ص ُاإلدريسي، اإلصطخرم، المسالؾ كالممالؾ، ج 

 َُّ، ص ْ؛الحمكم، معجـ البمداف، ج 
مدينة ساحمية عمى البحر المتكسط قديمة كىي أكؿ المدف المصرية مف جية فمسطيف، اليعقكبي، البمداف، ج  (ْ)
 ِٓٓ، ص ْ؛ الحمكم، معجـ البمداف، ج ُِ، ص ُ؛ اإلصطخرم، المسالؾ كالممالؾ، ج ِْ، ص ُ

 ُّٓ، ص ُالمقدسي، أحسف التقاسيـ، ج  (5)
 ٖ، صِ، ؽٖببلدنا فمسطيف، ج (6)

 ْٖٔ، ص ُ، ج ، الركض المعطارالحميرم(ٕ) 
 ِٖ، ص ُ؛  العميمي، األنس الجميؿ، ج َُٔ، ص ْالقمقشندم، صبح األعشى في صناعة اإلنشا، ج  (ٖ)

 ْٓ، ص ُٖقرية بيف القدس كالخميؿ، مرتضى الزبيدم، تاج العركس، ج (ٗ) 
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، كىـ مف أعماؿ القدس، كمف الغرب (ِ)كعزكف (ُ)عمؿ مدينة نابمس يفصؿ بينيما قرية سنجؿ
، كىي مف أعماؿ (ّ)قرية بيت نكبة، كىي مف أعماؿ القدس، كمما يمي: مدينة غزة قرية عجكر

 .(ْ)غزة

جمع فيي تسب المكقع الجغرافي لممدينة المقدسة أىمية مركزية بالنسبة لفمسطيف يكت
بيف ميزة االنغبلؽ كما يمنحو مف حماية ليا، كميزة االنفتاح كما تمنحو مف إمكانية االتصاؿ 

   .(ٓ)بالمناطؽ كالمدف الفمسطينية كالببلد المجاكرة

، كما )كصفيا ابف األثير( ٔ()فالعمكد الفقرم ألرض فمسطي تمثؿ كمما سبؽ فالمدينة
، بقكلو عندما ذكر أرض فمسطيف:  بمثابة القمب مف الجسد، كأـ المدف الفمسطينية كقراىا

تتكسط البحريف ( ٕ)"كديار مصر كأـ ببلدىا بيت المقدسالككرة المعركفة فيما بيف االردف "
ك  ،ضراء المشجرةالميت كالمتكسط، لتنعـ بريح البحر كركح الجبؿ، تحتضنيا الجباؿ الخ

 .(ٖ)تحمييا مف كؿ جانب 

 

 

 

 
                                                             

، فمسطيف نابمس، ينظر الدباغ، ببلدنا –كـ عمى طريؽ القدس  ّٖقرية شماؿ  مدينة راـ اهلل، تقع عمى بعد (ُ) 
 ِٕٗ، ص ِ، ؽٖج

المرجع ـ،  لممزيد ِٕٓكـ، ترتفع عف سطح البحر ِْتقع عزكف شرؽ قمقيمية، كتبعد عف مدينة طكلكـر (ِ) 
 ُّٗ- َّٗ، ص ِ، ؽ ّج نفسو
لطريؽ بيف ـ عف سطح البحر، كىي بمنتصؼ إِٓتقع في الجية الشمالية الغربية لمدينة الخميؿ، ترتفع   (ّ)

 ِٗٔ، ص ٓ، جالمرجع نفسوقريتي دير الدباف ك زكريا، 
 ّٖ، ص ِالعميمي، األنس الجميؿ، ج  (ْ)
 ُٕعرفو عمي، القدس العتيقة،  ص(ٓ)
 ُٓ،  صالمرجع نفسو (ٔ)
 ُْٕ، ص  ّالنياية في غريب األثر، ج  (ٕ)

 ٖـ، صََِٓمؤسسة القدس، القدس المدينة كالحكاية، (ٖ) 
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 التقسيم اإلداري لبيت المقدس : ثالثا: 

ى العرب المنيجية اإلدارية التي كانت مطبقة في ببلد الشاـ البيزنطية قبؿ الفتح تبن  
، كمما يؤكد ذلؾ التقسيـ حينما أراد ابك بكر عاتأربع مقاط ببلد الشاـ قسمتاإلسبلمي حيث 

فأبك عبيدة بف الجراح  (،2)مف الشاـ جيشا (ُ)أف يفتح الشاـ، أرسؿ لكؿ جند  - -الصديؽ 
، كعمرك بف العاص (األردف)، كشرحبيؿ بف حسنة (دمشؽ)، كيزيد بف أبي سفياف (حمص)

كىذا دليؿ عمى أف الشاـ كانت مقسمة إلى تمؾ األقساـ  (ّ)(فمسطيف)كعمقمو بف مجزز 
 (.4)األربعة فقط ال غير

جند فمسطيف الجغرافية كاإلدارية، فإنيا قسمت إلى ثبلثة أقساـ إدارية  عف حدكدك 
مما يمي  (ٓ)أكؿ أجناد الشاـكالذم يعنينا فمسطيف األكلى الثانية، كالثالثة، ك فمسطيف األكلى، 

، مف رفح جنكبا (البحر المتكسطبحر الركـ)حدكدىا الغربية عمى طكؿ ساحؿ  الممتدة (6)مصر
حدكدىا الشرقية مف مدينة بيساف شماال مركرا بالغكر كالبحر الميت  ك (7)حتى المجكف شماال

) عمى البحر (8)ككادم عربة حتى مدينة أيمو ، كأىـ (9)الحدكد المصرية جنكبا ك  (األحمرالقمـز
                                                             

الشاـ عف غيرىا مف األقاليـ بنظاـ األجناد، كأطمؽ لفظ جند ألنو جمع ككرا عدة كجمعيا في تميزت ببلد  (ُ)
ص  ،ُج  ،ياتيـ فيو، الحمكم، معجـ البمدافكحدة كاحدة، ك سمي بذلؾ ألف الجنكد كانكا يقبضكف ركاتبيـ كأعط

 ُِّص  ،ّج  ،؛ ابف منظكر، لساف العربَُّ
 ْٖٔص  ،ْٔ ج ،ابف عساكر، تاريخ مدينة دمشؽ (ِ)

ص  ،ُج  ،رة؛ ابف شداد، األعبلؽ الخطي ُْٗص  ،ِ؛ ج ّّٓص  ،ِج  ،الطبرم، تاريخ الطبرم(ّ) 
ِْٕ 
 ِْٕص  ،ُج  ،رةابف شداد، األعبلؽ الخطي (ْ)
؛ الحمكم، ٔٔص  ،ُج  ،؛ المسعكدم، التنبيو كاإلشراؼِّ ص ،ُج  ،االصطخرم، المسالؾ كالممالؾ (ٓ)

 َُّص  ،ُج  ،معجـ البمداف
 ٕٔص  ،ِج  ،؛ العميمي، األنس الجميؿّٗص  ،ُج  ،اليعقكبي، البمداف(ٔ) 
، نزىة ؛ اإلدريسيَُٕ، صُ، ج؛ ابف حكقؿ، صكرةِّص  ،ُج  ،االصطخرم، المسالؾ كالممالؾ (ٕ)

 ِٗص ،ْج ،ندم، صبح األعشى؛ القمقشِْٕص  ،ْج  ،؛ الحمكم، معجـ البمدافّْٓص  ،ُج  ،المشتاؽ
؛ المقدسي، أحسف ِْ-ِّص  ،ُج  ،؛ االصطخرم، المسالؾ كالممالؾّٗ ص ،ُج  ،دافاليعقكبي، البم(ٖ) 

؛ ّْٓص  ،ُج  ،نزىة المشتاؽ ؛ اإلدريسي،َّْص  ،ُج  ،؛ السمعاني، األنسابُُٕص  ،ُج  ،التقاسيـ
 ٖٓص  ،ُج  ،رةابف شداد، األعبلؽ الخطي

؛ الحمكم، معجـ ِّٕص  ،ُج  ،بلسمعاني، األنساا؛ ٓص  ،ُج  ،سالؾ كالممالؾاالصطخرم، الم(ٗ) 
 ُّٕص  ،ِج  ،البمداف
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، بيت المقدس، كالرممة، كعمكاس، كنابمس، كغزة، األكلى المدف التي شمميا جند فمسطيف
 (.1)يف، كعسقبلف، كلدكقيسارية، كيافا، كبيت جبر 

أمر فمسطيف خبلؿ القرف فقد تكلى أما ما يتعمؽ بمكظفي الجياز اإلدارم لفمسطيف 
 دليؿ، كىذا (2)كنيؼ مف قياـ الدكلة العباسية خمسة عشر أميرا مف خاصة البيت العباسي

 عمى المكانة الخاصة التي احتمتيا فمسطيف في السياسة العباسية الداخمية. 

سمت فمسطيف قي زيمت ظاىرة الجند، كحمت مكانيا التجزئة، فى ترة الفاطمية، أيكلكف في الف
ف الكالة مف قبؿ القاىرة مباشرة، فأصبح يإلى كحدات إدارية منفصمة عف بعضيا، كأصبح تعي

كلعؿ تمؾ التجزئة تيدؼ إلى إحكاـ  (3)خر، كثالثا عمى طبريةآ كلمرممة، لبيت المقدس كاؿو 
 ف.السيطرة عمى أرض فمسطي

كنظرا ألىمية مدينة بيت المقدس الدينية كاإلدارية، طمب حساف بف المفرج زعيـ آؿ 
جراح مف الظاىر إلعزاز ديف اهلل الفاطمي، أف يكسع لو في إقطاعو ليشمؿ القدس كنابمس، 
مقابؿ الكالء كالطاعة لو، فكافؽ عمى ضـ نابمس إلقطاعو في حيف رفض إعطاءه مدينة بيت 

 ليؿ عمى تمسؾ الخبلفة الفاطمية بمدينة بيت المقدس كعدـ تخمييـ عنيا.كىذا د( 4)المقدس

بف أكؽ الخكارزمي كقد استمر نظاـ التجزئة في عيد السبلجقة، فقد استكلى أتسز 
، كبعد اتخاذ الخبلفة (5)ـ كعيف فييا نائبا عنو َُُٕ –ىػ  ّْٔعمى بيت المقدس سنة 

ـ، احتمت قكاتيا بيت َُٖٕىػ/ُْٕفي فمسطيف سنة الفاطمية زماـ المبادرة الستعادة نفكذىا 
كأبعد الخطر الفاطمي  ،الذم لبى الدعكة (ٔ)المقدس فطمب النجدة مف تتش بف الب أرسبلف

                                                             

 ٕٔ-ٕٓص  ،ُج  ،؛ ابف خرذاذبة، المسالؾ كالممالؾّٗص  ،ُج  ،اليعقكبي، البمداف (ُ)
 َِِ-َُِ، حيث أكرد جدكال ألىـ كالة فمسطيف في العيد العباسي، ص انظر خميؿ عثامنة، فمسطيف(ِ) 
 ِِْ،  َّّ، ص ِالمقريزم، المقفى الكبير، ج (ّ) 
 ُٕٓ، ص ِالمقريزم، اتعاظ الحنفا، ج (ْ) 
؛ النكيرم، َُٕ،  ِٗ، ْٖ،ص ُ، ج ؛ ابف شداد، األعبلؽ الخطيرةْٔص ، ُ، ج ابف القبلنسي، تاريخ (ٓ)

؛ ابف ٕٖ، ص ّاف، ج ؛ اليافعي، مرآة الجنِْٓ،ص ّ، ج ؛ الذىبي، العبرُِٖ، ص ِٔنياية األرب، ج
 ٖٓٓ، ص ّج  ،خمدكف، تاريخ

 ىػ، ْٖٖسيطر عمى ببلد الشاـ، تكفي سنة  السمجكقي داكد بف أرسبلف ألب بف تتش سعيد أبك الدكلة جتا (ٔ)
 ُٓٓ ص ،ٓ ج ،الزاىرة النجـك؛ ابف تغرم بردم، ِٓٗ ص ،ُ ج األعياف، ابف خمكاف، كفيات



46 
 

التي أقطعيا ألحد (، 2)، بعد أف تخمص مف أتسز كسيطر عمى المدينة المباركة (1)عنيا
تكلى األمر مف  (،4)ـَُُٗ/ىػْْٖسنة  كبعد كفاة األخير (،3)قادتو يدعى أرتؽ بف أكسب

   (.6)فحكما معا بيت المقدس (،5)بعده كلديو سكماف كسيؼ الديف إيمغازم

(، 7)ـَُٔٗىػ/ْٖٗسنة  بف بدر الجمالي ثـ جاءت القكات الفاطمية بقيادة األفضؿ

الستعادة بيت المقدس كضميا إلى ممتمكاتيـ، فحاصرىا األفضؿ بقكاتو حتى سمـ المقدسييف 
فعينت الخبلفة الفاطمية نائبا عنيا في المدينة يعرؼ بافتخار  (،8)د إعطائيـ األمافالمدينة بع

سنة األكلى كلكف لـ يينأ الفاطمييف بالمدينة كثيرا حتى جاءت الحممة الصميبية  (،9)الدكلة
بادة أىميا َُٗٗىػ/ِْٗ ـ، محاصرة ألىميا ما يقارب األربعيف يكما، انتيى األمر باقتحاميا كا 
باحت     (.11)يا أماـ جنكدىـ فقتمكا سبعيف ألفا مف سكانياكا 

كميما يكف مف أمر، فقد أدل استيبلء الصميبييف عمى بيت المقدس إلى تغير البنى 
اإلدارية في المدينة، حيث قامت القكات الصميبية بتفتيت المدينة كتقسيميا إلى مستكطنات، 

 (. 11)سككانت أكلى تمؾ المستكطنات البيرة شماؿ مدينة القد

                                                             

، ؛ ابف شدادّٓص ، ُُ؛ ابف عساكر، تاريخ مدينة دمشؽ، ج ٕٔ، ص ُ، ج ابف القبلنسي، تاريخ (ُ)
 ٕٗ،  ص ُ، ج األعبلؽ الخطيرة

 ّٕٔ، ص ُ، جابف الكردم، تاريخ (ِ)
، ج ؛ ابف خمدكف، تاريخَِِ، ص ُب، ج ؛  ابف العديـ، زبدة الحمّْْ، ص ٖج  ،ابف األثير، الكامؿ (ّ)
  ٖٗٓ، ص ّ

، ؛ ابف الكردم ٕٗ، ص ُ؛ ابف شداد، األعبلؽ الخطيرة، ج ُُٗ ، صُ، ج ابف خمكاف، كفيات األعياف(ْ)
  ٓ، ص ِ، ج تاريخ
 ِّٗ، ص ُ، ج أبك الفداء، المختصر (ٓ)
؛ المقريزم، اتعاظ ُٕٗ، ص ُ، ج ؛ ابف خمكاف، كفيات األعيافُٖص  ،ُ، ج ابف القبلنسي، تاريخ (ٔ)

 ِِ، ص ّالحنفا، ج 
 .ِِ، ص ّ؛ المقريزم، اتعاظ الحنفا، ج ُٖص  ،ُج  ،ابف القبلنسي، تاريخ(ٕ) 
 ُٗٗ؛  محمد شراب، القدس، صِِ، ص ّحنفا، ج المقريزم، اتعاظ ال(ٖ) 
، ج ؛ ابف خمدكف، تاريخُٔ، ص ّْـ، ج ؛ الذىبي، تاريخ اإلسبلُٓٔ، ص ِٖ، ج النكيرم، نياية األرب (ٗ)
 ُْٖ، ص ٓ؛ ابف تغرم بردم، النجـك الزاىرة، ج َُِ، ِٓ، ص ٓ

 ٖٔص ، ْ، ج ؛ ابف خمدكف، تاريخٕٗ، ص ُابف شداد، األعبلؽ الخطيرة، ج  (َُ)
 ٖ، ٔسعيد البيشاكم، االستيطاف الفرنجي، ص  (ُُ)
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 أىم قرى وبمدات مدينة بيت المقدس: رابعا: 

ال يتجزأ  التابعة لبيت المقدس؛ لككنيا جزأن كالبمدات ذكر القرلإف مف الضركرة بمكاف 
مف النسيج االجتماعي لمدينة بيت المقدس، فضبل عف ذلؾ فقد عاش أك نيسب إلى قرل 

المتصكفيف الذيف كجدكا في مف  المدينة عدد كبير مف أبنائيا، كما ىاجر إلييا عدد كبير
مف معمكمات حكؿ  وبجمع ما تكفر لدي اـ الباحثكلذلؾ ق، جباليا مقصدىـ مف الخمكة كالعبادة

 .كىي كاآلتي أىـ تمؾ القرل كالبمدات التابعة لممدينة المباركة

حتى قيؿ  (،2)تميزت بكثرة بساتينيا كقد (،1)أىـ قرل مدينة بيت المقدستعتبر سمكاف 
عمى فقراء - -كقد أكقفيا عثماف بف عفاف(، 4)شيد فييا الكثير مف العمارات (،3)انجناعنيا 

كيستحمكا بيا  الناسيزكرىا الكثير مف ف (،6)اشتيرت بكثرة مياىا فييا عيف (،5)بيت المقدس
كقد أكقفت عمييا  (،9)كذكم األحزاف (8)كاألمراض المزمنة( 7)ألنيا تشفي أصحاب األكصاب

 (. 11)ةأمكاال طائم

 

                                                             

 ٕٓص  ،ُج  ،خسرك، سفرنامو (ُ)
 ٕٓص  المصدر نفسو، (ِ)

 ْٔص ، ُج  ،كيني، آثار الببلدالقز  ؛ ُٖٕص ، ْ؛ج ُِْص ،ّج ، الحمكم، معجـ البمداف(ّ) 
 ٕٓص  ،ُج  ،خسرك، سفرنامو(ْ) 
 ْٔص  ،ُج  ،ي، آثار الببلد؛ القزكينُِْص  ،ّج  ،الحمكم، معجـ البمداف(ٓ)
 ْٔص  ،ُج  ،كيني، آثار الببلد؛القز  ُٖٕص  ،ْ؛ ج ُِْص  ،ّج  ،الحمكم، معجـ البمداف (ٔ)
، ؛ مصطفى كأخركف، المعجـ الكسيطٕٕٗص ،ُج ،المكصب: كثير األكجاع، ابف منظكر، لساف العرب (ٕ)
 َُّٔص ،ِج

 ٕٓص  ،ُج  ،خسرك، سفرنامو (ٖ)
 ْٔص  ،ُج  ،لببلدكيني، آثار االقز (ٗ) 
 ٕٓص  ،ُج  ،خسرك، سفرنامو (َُ)
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يقع شرؽ كادم  (2)ك مف قرل المدينة طكر زيتا (1)كالبيرة، قرية مف عمؿ بيت المقدس
 (،4)كيطؿ عمى المسجد األقصى كقد مات فيو اآلالؼ مف األنبياء( 3)سمكاف) كادم جينـ(

 (.5)كمنو رفع عيسى عميو السبلـ

بف عبد السبلـ  يكذلؾ الرميمة احدل قرل بيت المقدس التي نسب إلييا أبك القاسـ مك
المحدث كالذم قتمو الصميبييف يكـ دخكليـ بيت المقدس سنة  المقدسي الرميمي

كالعازرية قرية ببيت المقدس بيا قبر العازر الذم أحياه عيسى عميو  (،6)ـَُٗٗىػ/ِْٗ
كاسعة  ضو اكمف قراىا عيف كاـر التي اشتممت عمى أر  (8)تقع شرؽ جبؿ الزيتكف (7)السبلـ
 (.11)،كمف قراىا قرتيا بفتح القاؼ كالراء كالياء المشددة(9)التي أكت الفبلحيف  يرةالكث مبانييا

اسـ رجؿ مف  صمكيؿمار بالسريانية تعني ) القس( ك كمار سمكيؿ كيقاؿ صمكيؿ كال
 (،12)ك يبركد أيضا مف قرل بيت المقدس (،11)األحبار كىي بميدة مف نكاحي بيت المقدس

لييا ينسب الحسيف بف عثماف  كالتي تقع  (13)ـِِٕ/ىػَُْاليبركدم المحدث المتكفي سنة كا 

                                                             

 َٖٔص  ،ُج  ،القيسي، تكضيح المشتبوابف ناصر (ُ) 
؛ ابف ُُِص  ،ِٕج  ،اكر، تاريخ مدينة دمشؽ؛ ابف عسََّص  ،ٔج  ،الماكردم، النكت كالعيكف (ِ)

 َّّص  ،ُج  ،كيرم، نياية األرب؛ النُص  ،ُج  ،الجكزم، فضائؿ القدس
 ُّٗص  ،ُٗ؛ ج ِٕص  ،ٔج  ،عمدة القارمالعيني، (ّ) 
 ْٖص  ،ْج  ،الحمكم، معجـ البمداف(ْ) 
؛ ابف فضؿ ٕٖص  ،ُٖج  ،كيرم، نياية األرب؛ النُْٖص  ،ْٕج  ،ابف عساكر، تاريخ مدينة دمشؽ (ٓ)

 ٓٓٓص  ٖج ،؛ السيكطي، الدر المنثكرْٔص  ،ُج  ،مسالؾ األبصار اهلل العمرم،
 ّٕص  ،ّج  ،الحمكم، معجـ البمداف(ٔ) 
 ٕٔص  ،ْج  ،معجـ البمداف؛ ُّٔص  ،ُج  ،، نزىة المشتاؽاإلدريسي(ٕ) 
 ُّٔص  ،ُج  ،، نزىة المشتاؽاإلدريسي(ٖ) 
 ّٔ، صيؿمالقدس كالخ، ابف عثماف (ٗ)

 َِّص  ،ْج  ،الحمكم، معجـ البمداف(َُ) 
 َْ -ّٗص ،ٓج  المصدر نفسو، (ُُ)

 ِْٕص  ،ٓج  ،نفسو المصدر(ُِ) 
؛ ابف ِْٕص  ،ٓج  ،؛ الحمكم، معجـ البمدافََُص  ،ُْج  ،دينة دمشؽ، تاريخ مابف عساكر (ُّ)

 َّْص  ،ِج  ،منظكر، مختصر تاريخ
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كأىـ  (ِ)مف قراىا ترياؽ كالتي اشتير أىميا بعمؿ الترياؽ كنسبكا إليوك (، ُفي شماؿ المدينة )
 (3)أبنائيا سبلمة بف ناىض المقدسي الترياقي

ف كمنيا الساىرة التي اعتقد الناس أنيا ستكك (، 5)بيت خيراف ك (4)الشكيكة كقرية 
أرض المحشر فيأتي إلييا الناس مف جميع أنحاء العالـ، كيستقركا بيا، كىي منطقة منخفضة 

دكنـ، لعؿ  ُٔكىي قرية صغيرة مساحتيا  (ٖ)كصكبا (،7)كمف قراىا صدر (.6)بيا أبنية كثيرة
، كبمدة عامكص (11)كقرية عابكد (،9)بمعنى الحافة  sobebaاسميا مف الكممة األرامية 

 (.11)يت لحـبالقرب مف ب

كياقيف مف قرل بيت المقدس كاف بيا مقاـ النبي لكط عميو السبلـ، كعف سبب 
 ،كرأل العذاب قد نزؿ بقكمو ،مف أريحا -عميو السبلـ-تسميتيا بذلؾ لما خرج النبي لكط 

كمنيا قرية  (،12)أيقنت أف كعد اهلل حؽ فسميت بذلؾ :سجد في مكضع القرية كقاؿ
 (.15)تقع في شماؿ القدس (ُْا)تسمى أيضا شف(13)العنب

                                                             

 ِْٕص  ،ٓج  ،الحمكم، معجـ البمداف(ُ)
 ِْٔص  ،ُج  ،؛ السمعاني، األنسابَْص  ،ُج  ،القيسراني، المؤتمؼ كالمختمؼابف (ِ) 
؛ الذىبي، ِْٖص  ،ّج  ،؛ ابف منظكر، مختصر تاريخَْص  ،ُج  ،قيسراني، المؤتمؼ كالمختمؼالابف (ّ) 

 ُُْص  ،ِٓج  ،؛ الزبيدم، تاج العركسُْٖص  ،ُِج  ،تاريخ اإلسبلـ
 ِّٖص  ،ِٕج  ،؛ الزبيدم، تاج العركسّْٕص  ،ّج  ،الحمكم، معجـ البمداف(ْ) 
 ُُْص  ،ِج  ،الحمكم، معجـ البمداف(ٓ) 
 ٔٓص  ،ُج  ،خسرك، سفرنامو(ٔ) 
 ّٕٗص  ،ّج  ،حمكم، معجـ البمدافال(ٕ) 
 ِّْص  ،ّج  ،نفسو المصدر(ٖ) 
 ُّٓ، صِ، ؽٖمصطفى الدباغ، ببلدنا فمسطيف، ج (ٗ)

 ْٔص  ،ْج  ،الحمكم، معجـ البمداف(َُ) 
 ُٕص  ،ْج  ،نفسو المصدر(ُُ) 
 ِْٔص  ،ٓج  ،نفسو المصدر(ُِ)

 ،ْج  ،لمقدسي، البدء كالتاريخ؛ آٓص  ،ُج  ،سفرنامو ؛ خسرك،َِْص  ،ُج  ،أماليابف سمعكف، (ُّ) 
 ُِٗص  ،ُْج  ،كيرم، نياية األرب؛ النٖٖص 

ص  ،ُْج ،كيرم، نياية األرب ؛ النٖٖص ،ْج ،؛ المقدسي، البدءٓٓص ،ُج  ،خسرك، سفرنامو(ُْ) 
 ْٕ، ص ِ، ؽٖمصطفى الدباغ، ببلدنا فمسطيف، ج (ُٓ)
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كذلؾ بمدة العماني )بفتح  (،1)كمنيا بيت خيراف بفتح الخاء كسككف الياء كفتح الراء 
 .(5)مف قرل بيت المقدس( 4)(3)كقرية عينكف (،2)العيف كالميـ المشددة(

 (9)كبيت لقيا (ٖ)كبيت جبريف (7)جيبك  (6)صدر اىامف قر كذلؾ ك 

 -مما سبؽ يتضح اآلتي :

ة بيت المقدس تقع عمى بقعة جغرافية كاسعة شممت الكثير مف القرل كالبمدات أف مدين -ُ
 .مف بيف المدف الفمسطينيةالمجاكرة ليا كىذا يدؿ عمى أىمية المدينة 

ينة بكثافة سكانية دنتيجة لكثرة القرل كالبمدات التي تتبع مدينة بيت المقدس تميزت الم -ِ
ى أف تمؾ الكثافة العالية لفتت انتباه الرحالة عالية فاقت غيرىا مف المدف الفمسطينية حت

 ُٔىػ  المكافؽ ّْٖالفارسي ناصر خسرك الذم زار المدينة في الخامس مف رمضاف سنة 
كبناء عمى ذلؾ الرقـ الذم لـ  (.11)ـ، حيث قدر سكانيا عشركف ألؼ نسمةَُْٕمارس 

 ََََٖقدس حكالي يشمؿ النساء ك الصبياف، فإنو يمكف تقدير عدد سكاف مدينة بيت الم
 نسمة إذا اعتبرنا أف متكسط األسرة الفمسطينية أربعة أشخاص.

ضييا الزراعية الكثيرة، شكمت اأف تمؾ القرل التابعة لممدينة نظرا لتربتيا الخصبة كأر  -ّ
 مصدرا اقتصاديا ىاما لمدينة بيت المقدس، حيث تميزت تمؾ القرل بكثرة أراضييا الزراعية.

                                                             

 ّٗٓص  ،ِج  ،كطي، لب المباب؛ السيِْٗص  ،ِج  ،السمعاني، األنساب(ُ) 
 ِّٔص  ،ْج  ،السمعاني، األنساب(ِ) 
لييا ينسب  مف المدف المقدسية التي اشتيرت بجكدة عنبيا، ،كسككف الياء عينكف بفتح العيف (ّ) عبد الصمد كا 

، السمعاني، ـَٕٗ/ىػِْٗكالذم تكفي بعينكف سنة  ،بف محمد ابف أبي عمراف أبك محمد العينكني المقرلء
 َّٕص  ،ِج  ،؛ ابف األثير، المبابِّٔص ُبار جالذىبي، معرفة القراء الك ؛ُِٕص ْاألنساب ج

؛ الببلذرم، فتكح ّٗٓص  ،ِج  ،؛ ابف زنجكيو، األمكاؿّْْص  ،ُج  ،ابف سعد، الطبقات الكبرل(ْ) 
 ّْٔص  ،ْج  ،، تاريخ مدينة دمشؽ؛ ابف عساكرُّٓص  ،ُج  ،البمداف

 ُِٕص  ،ْج  ،السمعاني، األنساب (ٓ)
 ِّٔص  ،ِج  ،األثير، المبابابف (ٔ) 
 ُِٓص  ،ِج  ،القيسي، تكضيح المشتبوابف ناصر  (ٕ)

 ِْٓص ،ٕج ،ابف حباف، الثقات(ٖ) 
 ِْص  ِج  ،؛ العميمي، األنس الجميؿّْص  ،ُج  ،مسالؾ األبصار ابف فضؿ اهلل العمرم،(ٗ) 
 ٓٓص  ،ُج  ،سفرنامو (َُ)
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دينة المباركة كاف ليا بالغ األثر في الحياة العممية التي تميزت فضبل عف ذلؾ فإف الم -ْ
سب الكثير مف عمماء المدينة بو عف غيرىا مف المدف الفمسطينية كاألقطار اإلسبلمية فقد ني 

 إلى القرل كالبمدات المحيطة بيا.

 لبيت المقدس وقراىا: االقتصادي النشاطالمبحث الثاني: 

 الدراسة، فترة مدينة بيت المقدس في االقتصادم النشاط أشكاؿ تعددت ك تنكعت
 أشكاؿ كىي كاآلتي: بثبلثة إجماليا كيمكف

 أوال الزراعة :

 لقكؿزؽ مكفكؿ لسكاف بيت المقدس بأف الر  رى كً ذي فيما يتعمؽ باإلنتاج الزراعي فقد 
يو كال البر ك الزيت ف زمف سكنؾ أال تعكزه أياـ حياتو خبضمنت لالنبي عميو الصبلة كالسبلـ "

 (.1) "الي حتى أنزلؾ في ذركة كرامتي...تنقضي األياـ كالمي

ف مزركعات بيت المقدس م صفكؼ، كعد   ةكقد قسـ المقدسي ببلد الشاـ إلى أربع
جبريف، ك  مشجر ذك قرل كعيكف ك مزارع، يقع فيو مف البمداف، بيت" الصؼ الثاني فقاؿ عنو
  (2)"إيمياء، كنابمس إلخ...

 

 

 

 

 

 

                                                             

  ُِّ، ص ُ، إتحاؼ اإلخصا، جالمنياجي (ُ)
 ُُٕص  ،ُج  ،المقدسي، أحسف التقاسيـ (ِ)
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ألدلة عمى أىمية الزراعة في الحياة االقتصادية لبيت المقدس ككؿ أرجاء كأكثر ا
 (2))أبك حرب(كالمدع (1المبرقع) فمسطيف، تمكـ األعداد الكبيرة مف الفبلحيف التي انضمت إلى

كالذيف قدرت أعدادىـ حسب بعض الركايات بمائة  ـ( ِْٖىػ/ ِِٕ -ِِٔ) عاـ(3)في ثكرتو
الميكلة التي كانت عامؿ قكة لثكرة أبك حرب إال أف ارتباطيـ  كمع أف تمؾ األعداد (4)ألؼ

بأرضيـ ك فبلحتيا كالعمؿ عمى حراثيا، حكليـ لعامؿ ضعؼ في ثكرتو، فحينما جاء كقت 
معو إال ألؼ أك  األرض كحراثتيا تركو أصحاب األراضي كذىبكا إلى مزارعيـ كلـ يبؽى  عمارة

  (5)لحضارم ىزيمتو كالقضاء عمى ثكرتواألفيف فكاف مف اليسير عمى رجاء بف أيكب 

-كعند الحديث عف مزركعات مدينة بيت المقدس فيي كثيرة الخيرات جمع اهلل 
 ( ،6)شياء المتضادة كاألترجغكار كالسيؿ كالجباؿ كاالفييا فكاكو األ  -سبحانو كتعالى

                                                             

ىك أبك حرب المبرقع اليماني، أمر الناس بالمعركؼ كنياىـ عف المنكر، كأخذ يحرض الناس عمى الخبلفة (ُ) 
   ُُٖ ص   ُُ ج  المنتظـابف الجكزم،  العباسية فاستجاب لو الكثير مف الفبلحيف الفمسطينييف،

؛ ُِّٔص  ،ٖج  ،؛ ابف منظكر، مختصر تاريخْٗص  ،ُٖ ج ،ابف عساكر، تاريخ مدينة دمشؽ(ِ) 
 ُِّٔص  ،ٖج  ،ية الطمب، بغابف العديـ؛ َِّص  ،َُج  ،الذىبي، سير أعبلـ

 ،اد النزكؿ في داره كىك غائب عنياقيؿ أف سبب خركج المبرقع عمى الدكلة العباسية أف بعض الجند أر  (ّ)
فصدتو بذراعيا فأصاب ذراعيا فأثر فييا فمما رجع أبك عف دخكؿ البيت فضربيا بسكط معو زكجتو فمانعتو 

حرب إلى منزلو شكت إليو ما فعؿ بيا كأرتو األثر الذم بذراعيا مف ضربو السكط فأخذ أبك حرب سيفو كمشى 
ع ، كجيو برقعا كيبل يعرؼ فسمي بالمبرق كلبس عمىإلى الجندم كىك غير منتبو فضربو حتى قتمو ثـ ىرب 

؛ ُّٔص ،ٔٔج ،ابف عساكر، تاريخ مدينة دمشؽق،ػ زمف الخميفة المعتصـ العباسي، ِِٕانتيت تكرثو سنة 
 ُٕٖص ،ِِج ،كيرم، نياية؛ النٗٔص ،ٔج ،لكامؿ؛ ابف األثير، إُُص، ُُج، ابف الجكزم، المنتظـ

 َِّص  ،َُج  ،؛ الذىبي، سير أعبلـ النببلءُُٖ ص ،ُُج  ،ابف الجكزم، المنتظـ(ْ) 
؛ ابف ُُٖص  ،ُُج  ،؛ ابف الجكزم، المنتظـُّٕ-ُّٔص  ،ٔٔج  ،ريخ مدينة دمشؽابف عساكر، تا(ٓ) 

 ،َُج  ،لذىبي، سير أعبلـ؛ أُِّص  ،ٖج  ،؛ ابف منظكر، مختصر تاريخ َٕص  ،ٔج  ،الكامؿاألثير، 
 ِٓٗص  ،َُج  ،ف كثير، البداية كالنياية؛ ابَِّص 
ذا ما أكؿ مباشرة يجفؼ الحمؽ، كقشره ىك ثمر يشبو الميمكف في حمكضتو، ككذلؾ بذكره ح (ٔ) امضة الطعـ، كا 

 ُْص  ،ُج  ،الجامع لمفردات األدكية كاألغذيةيمنع السكس، مقكم لمقمب، ابف البيطار، 
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يو طبقة رقيقة كالمكز كىك عمى مقدار الخيار عم (،2)كالمكز، كالرطب كالجكز  (،1)كالنارنج
 (.4) كحبلكة (3)يقشر عنو ثـ يؤكؿ لو عفكصة

 سنةكفي حكالي كفيما يتعمؽ بأشجار األترج كالنارنج، يقكؿ المسعكدم المت
شجر النارنج كاألترج المدكر جمب مف أرض اليند بعد الثبلثمائة، فزرع " ـ:ْْٗىػ/ِّّ

كفي عصر المقدسي  (،ٓ)"مسطيفبعيماف ثـ نقؿ إلى البصرة كالشاـ حتى كثر في دكر الناس بف
أكد انتشار زراعة  األترج كالنارنج بفمسطيف، كىك يقكؿ إنيما بفمسطيف أحسف منيما في 

  (.6) غيرىما

في كتابو العزيز أىمية الزيتكف ككثرة غراسو في مدينة  -سبحانو كتعالي-أكد اهلل 
ٍيتيكفً  كىالتِّيفً )بقكلو بيت المقدس   الجبؿ الذم عميوذكر المفسركف يعني  كماكالزيتكف  (7()كىالز 
  (8)بيت المقدس

( 9)بكثافة كبيرة عمى سفكح المدينة كحكافيا المغركسةطميعة األشجار في الزيتكف ف

كعمى جانبي التبلؿ الصخرية الممتدة حكؿ أطراؼ المدينة ككذلؾ كثرت زراعة أشجار الزيتكف 

                                                             

شجرة مثمرة دائمة الخضرة يصؿ حجميا بضعة أمتار أكراقيا جمدية خضرة المعة ليا رائحة عطرية كأزىارىا  (ُ)
بيع كالثمرة لبية تعرؼ كذلؾ بالنارنج عصارتيا حمضية مرة، كقشرة الثمرة بيض عبقة الرائحة تظير في الر 

 ُّٗ -ُِٗص ،ِج  ،ىيـ مصطفى كأخركف، المعجـ الكسيطتستعمؿ دكاء أك في عمؿ المربيات ، إبرا
كيني، آثار ؛ القز ُٗٔص  ،ٓج  ،؛ الحمكم، معجـ البمدافُٓٓص  ،ُج  ،المقدسي، أحسف التقاسيـ (ِ)
 ّٔ ص ،ُج  ،الببلد
 ٓٓص ،ٕج ،العفكصة تعني المرارة، ابف منظكر،  لساف العرب(ّ) 
 .ُٗٔص  ،ٓج  ،؛ الحمكم، معجـ البمدافُٖٔ، ٓٓص  ،ُج  ،المقدسي، أحسف التقاسيـ (ْ)

 ُٕٔص  ،ُج  ،مركج الذىب(ٓ) 
 َّٔأدـ متز، الحضارة اإلسبلمية، المجمد الثاني، ص (ٔ)
 ُسكرة التيف، آيو  (ٕ)
، ْ؛ البغكم، تفسير، ج ِّٓ، ص ٔ؛ السمعاني، تفسير، ج ٖٖٗ، ص ّـ ما استعجـ، ج البكرم، معج (ٖ)
 .ُٔ، ص ِج  ، العميمي، األنس الجميؿ،ٖٕ؛ ابف تميـ المقدسي، مثير الغراـ، صَْٓص 
؛ اإلدريسي، نزىة ْٖٔص  ،ُج  ،، الركض المعطارالحميرم؛ ُِٕ، صُابف حكقؿ، صكرة األرض، ج(ٗ) 

 ُّٔص  ،ُج  ،المشتاؽ 
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المنتشرة في مدينة بيت المقدس بشكؿ كقد لفتت كثرة األشجار  (1ا)في الجباؿ المحيطة بو
عاـ، كاألشجار المكجكدة فكؽ جبؿ الزيتكف بصكرة خاصة أنظار كثير مف الرحالة الذيف 

ذلؾ كانت تزرع أشجاره في كثير مف القرل المجاكرة  عففضبل  (،2)الحقبةزاركىا في تمؾ 
ث يتخمؿ الكادم الكثير ، كعمى طكؿ الكادم الممتد ما بيف القدس كمدينة الخميؿ حي(3)لممدينة

   (.4) مف السيكؿ المميئة بأشجار الزيتكف

كذلؾ مف األشجار المثمرة في بيت المقدس، أشجار الكركـ التي كانت منتشر في 
كما كرد ذكرىا عند  (،5)المدينة بكثرة حتى سمي أحد حصكف بيت المقدس باسـ حصف العنب

ر أسكاقيا كعفة بعد أف كصؼ كب ابف مدينة بيت المقدس صاحب كتاب أحسف التقاسيـ
االصطخرم مف الرحالة الذيف زاركا المدينة في القرف الرابع ك  (6)"كعنبيا خطير"سكانيا بقكلو 

 ( ،7)اليجرم كتحدث عف شيرة جباؿ بيت المقدس كسائر جباؿ فمسطيف بزراعة كركـ العنب
تقع إلى جية الغربية  كنخص بالذكر مف تمؾ المناطؽ التي كانت تزرع بالكركـ المنطقة التي

كركـ بظاىر مدينة القدس الشريؼ مف كؿ جية " بقكلوالعميمي ف، كالتي ذكرىا مف كادم قدرك 
  (8)"بيا أنكاع الفكاكو مف العنب

تميزت مدينة بيت المقدس بزراعة عدة أنكاع مف شجر العنب المختمفة أىميا  كما
 .(9)كيباعا عمى شكؿ زبيبالدكركم ك العينكني، ككانت طريقة تحضيرىما التجفيؼ 

                                                             

ص  ،ُج  ،مسالؾ األبصار ؛ ابف فضؿ اهلل العمرم،ِّص  ،ُج  ،االصطخرم، المسالؾ كالممالؾ(ُ) 
 ِْٕ، ّْٔص  ،ٓج  ،؛ الحمكم، معجـ البمدافُّٔص  ،ُ ج ،، نزىة المشتاؽ؛ اإلدريسيُُُ
 ٓٓص  ،ُج  ،؛ خسرك، سفرناموِّص  ،ُج  ،االصطخرم، المسالؾ كالممالؾ (ِ)

 ِْٕص  ،ٓج  ،مدافالحمكم، معجـ الب(ّ) 
، األنس ؛ العميميُُُص  ،ُج  ،كيني، آثار الببلد؛ القز ُص  ،ُج  ،ابف الجكزم، فضائؿ القدس (ْ)

  ُْٗ، ص ،عمى السيد عمي، القدسِٔص  ،ِج  ،الجميؿ
 ِٓٔص  ،ِج  ،الحمكم، معجـ البمداف (ٓ)

 ُْٓص  ،ُج ، المقدسي(ٔ) 
 ِّص  ،ُج  ،المسالؾ كالممالؾ (ٕ)

 ٗٓص  ،ِج  ،الجميؿاألنس (ٖ) 
 ُّٔ، ص ُالمقدسي، أحسف التقاسيـ، ج (ٗ)
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ككانت طبيعة مزركعات بيت المقدس الجبمية كما كصفيا ناصر خسرك تنبت جميعيا 
كما أشار إلى كجكد قرية مف قرل  (1))أم تعتمد عمى مياه األمطار في الرمبصكرة بعمية

كىذا دليؿ عمى كثرة شجر العنب المنتشرة في  (،2)المجاكرة لبيت المقدس تدعى قرية العنب
عبلكة عمى ذلؾ أطمؽ عمى جبؿ طكر زيتا جبؿ الخمر مف تكابع مدينة بيت  ،(3)أراضييا
 .(5)لكثرة أشجار العنب التي زرعت فيو (4)المقدس

فضبل عمى زراعتيا في  (،6)زرعت أشجار الجميز في مدينة بيت المقدسكذلؾ 
 .(8ء)المناطؽ الجبمية منيا ك السيمية عمى حد سكا (7)جميع أرض فمسطيف

الذم اشتيرت مدينة بيت المقدس أيضا بزراعة قصب السكر، فقد ذكر المقدسي  كما
العاشر الميبلدم أف قصب السكر كاف مف خيرات بيت عاش في القرف الرابع اليجرم/

  (.ٗ)المقدس بحيث يتخذكف منو ناطؼ أم عصير

كأحاطت أشجار التفاح بمدينة بيت المقدس مف الجية الجنكبية خاصة التفاح 
كما شاىد ناصر خسرك عمى بعد فرسخيف مف القدس أربع قرل بيا عيف كحدائؽ  (،11)حمراأل

 .(ُُ)كبساتيف كثيرة تسمى الفراديس، لجماؿ مكقعيا ككثرة أشجارىا كتنكعيا

                                                             

 ٓٓسفرنامة، ص  (ُ)
قرية العنب: ىي قرية أبك غكش تقع عمى بعد ثبلثة عشر كيمك مترنا الى الغرب مف القدس كعرفت بالعيد (ِ) 

 ُُّ-ُُِ، ص ِ، ؽ ٖاإلسبلمي باسـ قرية العنب، الدباغ، مصطفى، ببلدنا، ج 
 ُُّ-ُُِ، ص ِ، ؽ ٖ؛ الدباغ، مصطفى، ببلدنا، ج ٓٓسفر نامة، ص خسرك، ناصر:  (ّ)

؛ العميمي، َُُص  ،ٖٔج  ،؛ ابف عساكر، تاريخ مدينة دمشؽِِٓٓص  ،ْج  ،مسمـ، صحيح مسمـ(ْ) 
 ُٔص  ،ِج  ،األنس الجميؿ

 َُِص  ،ِج  ،الحمكم، معجـ البمداف(ٓ) 
؛ ِْٓص  ،ُج  ،ابف سينا، القانكف في الطب ،السنة فيأك أربع مرات  يثمر ثبلثشجر تشبو ثماره التيف، (ٔ) 

    ِِٗص، ُج ، الجامع لمفرداتابف البيطار، 
 ُٖٔص  ،ُج  ،المقدسي، أحسف التقاسيـ(ٕ) 
 ِّص  ،ُج  ،االصطخرم، المسالؾ كالممالؾ (ٖ)
 ُٕٔص  ،ُج  ،أحسف التقاسيـ  (ٗ)

 ُِّ، ص الركض المعطار الحميرم، (َُ)
 َٕص  ،ُج  ،خسرك، سفرنامو (ُُ)
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عرؼ بالبقعة في الجية الغربية كخاصة في أرض تي  (،ُ)كذلؾ كجدت أشجار التيف بكثرة
فضبل عف انتشار زراعتو  ،(3)لمثمرة المشيكرة بالمدينةك شجر التيف مف األشجار ا ،(2)لممدينة

في دير المصمبة في شماؿ المدينة، كىك دير ركمي قديـ البناء حيث كصؼ ذلؾ الدير بأنو 
 (.4))محكـ الصنعة، ميكنؽ البقعة، في بحيرة مف أشجار التيف( 

ره كلكثرة أشجا (ٓ) كمف األشجار المزركعة في بيت المقدس الخرنكب )الخركب(
، كتسمى كجكد شجرة خركب عمى جبؿ طكر زيتا، فضبل عف (6)كعصير المقدسييف استخدمو

تمؾ الشجرة خركبة العشرة، كال يعرؼ ما السبب في تسميتيا بذلؾ كلكف مف الميـ أنيا 
   .(7)اشتيرت بيذا االسـ بيف الناس كاهلل أعمـ بحقيقة تسميتيا

فية ما ذكره محمد بف المبارؾ كمف األشجار التي ارتبطت بكرامات أىؿ الصك 
في احدل طرؽ بيت المقدس كعندما حانت كقت  (9)الذم رافؽ إبراىيـ بف أدىـ (8)الصكرم

القيمكلة جمسكا تحت شجرة رماف ثـ صمكا تحتيا عدة ركعات فسمعكا صكتا يخرج مف تمؾ 
مد بف الشجرة تقكؿ أكرمنا يا أبا اسحاؽ بأف تأكؿ منا شيئا، فرفض ذلؾ كبعد إلحاح مح

المبارؾ التقط ابف أدىـ رمانتيف لكؿ كاحد منيما رمانة ككانت تمؾ الشجرة طعميا حامض 
تيما فإذا ىي شجرة عالية كرمانيا حمك، فضبل عمى أنيا تثمر دكقصيرة الحجـ، كلكف بعد عك 

                                                             

 ُٓٓص  ،ُج  ،المقدسي، أحسف التقاسيـ (ُ)
 ٗٓص  ،ِج  ،العميمي، األنس الجميؿ(ِ) 
، القزكيني، آثار ُٗٔص  ،ٓج  ،؛ الحمكم، معجـ البمدافُٓٓص  ،ُج  ،المقدسي، أحسف التقاسيـ (ّ)
 ّٔص  ،ُج  ،الببلد
 ُُُص  ،ُج  ،مسالؾ األبصار ابف فضؿ اهلل العمرم، (ْ)
ج  ،تاريخ  يو السبلـ، الطبرم،حيث ذكرت زمف سيدنا سميماف عمالمدينة، األشجار القديمة في الخركب مف  (ٓ)
 ُّص  ِج  ،بداية كالنياية؛ ابف كثير، الِّٔص  ،ُج  ،؛ ابف سمعكف، أمالئِٗص  ،ُ

 ُٕٔص  ،ُج  ،المقدسي، أحسف التقاسيـ (ٔ)
 ِْ، صِ، ؽٖمصطفى الدباغ، ببلدنا فمسطيف، ج (ٕ)

ابف  ككاف عشرة خمس سنةتكفى  مف العباد التقاة، ،ف المبارؾ بف يعمى القرشي الصكرم أبك عبد اهللمحمد ب(ٖ) 
 ّٕٓص ٗحجر العسقبلني، تيذيب التيذيب ج

أحد مشاىير العباد كأكابر الزىاد، قاؿ عنو النسائي ثقة مأمكف،  ،أبك إسحؽ إبراىيـ بف أدىـ ابف منصكر(ٗ) 
 ُّٓص ،َُج ،ر،  البداية كالنياية؛ ابف كثيّٕٖص ،ٕج، سير أعبلـ
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كالذم  (.1ا)في كؿ عاـ مرتيف، حتى سمكىا رمانة العابديف لكثرة مف يأتي لمراحة تحت ظمو
مف تمؾ الكرامة فائدتاف األكلى أف بيت المقدس زرعت فييا أشجار الرماف كالفائدة ييمنا 

الثانية ك األىـ أف المدينة لكثرة خيرتيا كانت ىناؾ مف األشجار التي لـ تكف حكرا ألشخاص 
محدديف بؿ يأكؿ منيا كؿ مف يأتي المدينة مف عابرم السبيؿ كالعباد كالزىاد كغيرىـ مف 

 الزكار. 

مزركعات جباؿ فمسطيف ك التي انتشرت في كؿ المدف الجبمية بما فييا القدس  ك أىـ
كالبمكط، كالسرك، كالكينا )الكاليبتكس(، كالسدر،  ( ،2)مثؿ شجر المشمش، كالتكت، كالكمثرل

  (.3)كغيرىا مف األشجار التي زرعت في جباؿ فمسطيف

عاشر الميبلدم إلى جانب كعمؿ أىؿ مدينة بيت المقدس في القرف الرابع اليجرم / ال
 (.4)الزراعة في تربية الحيكانات حتى أنيا تميزت عف غيرىا مف المدف في إنتاج الجبف

كأخيرا اشتيرت مدينة بيت المقدس في تربية النحؿ كجكدة عسميا الذم يرعى عمى 
ر إف تربية النحؿ الذم رباه أىؿ بيت المقدس كالذم تغذل عمى أزىار الزعت (.5)زىكر الزعتر

 الزعتر في المدينة المباركة. المساحة الكاسعة التي شغمتيا مزارعدليؿ عمى  خير

مممكة النباتية الطبية البرية التي تميزت بيا بيت المقدس، حيث طبيعة أما عف ال
المدينة الكاسعة التي كصمت حدكدىا ألربعيف ميؿ كما ذكرنا سابقا، أنتجت نكعا مف األدكية 

كلكثرة ( 7)(6)ىك مف األدكية المشيكرة في بيت المقدس سمي الترياؽتميزت بو عف غيرىا، ك 

                                                             

 َّْ-ّّٗص  ،ِج  ،؛ السبكي، طبقات الشافعيةَّٓص  ،ُج  ،اليافعي، مرآة الجناف(ُ) 
 ُِٓص ،ٓج ،اإلجاص ابف منظر، لساف العرب ىكالكمثرل (ِ) 
  ُٓ، تاريخ فمسطيف كجغرافيتيا، صكآخركفرفيؽ النتشة  (ّ)
 ُّٔص  ،ُج  ،المقدسي، أحسف التقاسيـ (ْ)
 ُٖٔص  ،نفسو المصدر (ٓ)

الترياؽ كممة فارسية معربة، كتقاؿ أيضا بحرؼ الداؿ درياؽ، كىك ما يستعمؿ لدفع السـ مف األدكية (ٔ) 
ف لـ يكف فيو شيء مف ذلؾ فبل  كالمعاجيف، كقد حرمو كاعتبره نجسا لما يقع فيو مف لحـك األفاعي كالخمر كا 

 ِّص ،َُج ،بأس، ابف منظكر،  لساف العرب
 ُْٔص  المقدسي، أحسف التقاسيـ،(ٕ) 
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دعيت احدل قرل المدينة باسـ ترياؽ كأىـ المنتسبيف إلييا سبلمة بف ناىض المقدسي  هانتشار 
 (.1)الترياقي المحدث

كبيت المقدس ذائعة الصيت في شيرتيا بنباتاتيا منذ العيكد القديمة حيث كرد زمف 
يو السبلـ أنو ما مف يكـ إال ك ينبت في بيت المقدس شجرة فيأتييا كيسأليا سيدنا سميماف عم

ف نبتت لدكاء استخدم لمطب  تعف اسميا فتذكر اسميا كفائدتيا فإف نبتت لغرس غرسيا، كا 
 (.2)كغيرىا مف الفكائد التي تميزت بيا نباتات المدينة المباركة

ألعشاب، حيث تختمؼ فكائد كبقيت تمؾ النباتات تجذب إلييا كؿ صاحب معرفة با
نباتاتيا كأشكاليا عمى مدار الفصكؿ األربعة، كخاصة في فصؿ الربيع تظير فيو األزىار 
مختمفة األلكاف، كالتي تستكقؼ بجماليا كحسنيا عقكؿ الناس، ككؿ مف ييتـ باألعشاب يأتي 

أزىار عديدة  ينةفي المد كذلؾ نبتت ،(3)إلييا،  كيأخذ مف تمؾ األزىار ما يعكد عميو بالنفع
 (.6)كالبيار (5)كاألقحكاف (4)منيا أزىار شقائؽ النعماف

بمفت أنظار الميتميف  لـ تكتؼً كقد خمبت المدينة بجماليا البر اؽ األلباب، ك  
فقير يقكؿ عف مدينة بؿ أثارت دىشة العباد كالزىاد حتى أنو سمع أحد الزكار  ،باألعشاب

محاسف ككساؾ ىذه الحمؿ الفاخرة، كجعمؾ تحتكم عمى سبحاف مف جمع فيؾ ال" بيت المقدس:
كنكز الدنيا كاآلخرة فقمت لو يا سيدم أما فضمو كبركتو، فقد صد ؽ العياف فييا الخبر، كقاـ 
بيا الدليؿ كالبرىاف كتكاتر بيا األثر، لكف ما كنكز الدنيا؟ فقاؿ: ما مف زىرة تراىا إال كليا في 

: لعٌؿ تيظير لمعياف شيئا مما عرفت يزداد النفع كالضٌر خكاٌص، يعرفيا أى ؿ االختصاص فقمتي

                                                             

؛ابف األثير،  َْ، ص ُ، ج ؛ القيسراني، المؤتمؼ كالمختمؼِْٔ، ص ُابف منظكر، األنساب، ج  (ُ)
 ُِْ، ص ُ، ج المباب

 ِٖٔص  ،ٔج  ،لدر المنثكر؛ السيكطي، أِٗص  ،ُج  ،الطبرم، تاريخ (ِ)
 ْٔص  ،ُج  ،مسالؾ األبصار ابف فضؿ اهلل العمرم، (ّ)
نما أضيؼ إلى النعماف ألنو حفظ أرضا كانت تكثر  (ْ) نبات سمي بذلؾ لحمرتو عمى التشبيو بشقيقة البرؽ، كا 

 ُُٖص ،َُج ،فيو تمؾ النبتة، ابف منظكر،  لساف العرب
األقحكاف مف نباتات الربيع مف عريض الكرؽ رفيع العيداف لو زىر أبيض، كيسميو العرب القراص، كيسميو  (ٓ)

 ُُٕص، ُٓج ،؛ ابف منظكر، لساف العربِٖص ٓج كالبابكنؾ األزىرم، تيذيب المغو جالفرس البابكن
 ِٓص  ،ِج  ،العميمي، األنس الجميؿ (ٔ)
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بو اليقيف تبصرة، كتككف ىذه الجمسة معؾ عمى صبح النجاح مسفره. فأخذ بيدم كمشى 
. كمٌد يده كأخذ قبضة مف ذلؾ الكؤل، كقاؿ: ىؿ معؾ خاتـ  خطكات إلى جية مف جيات الحـر

و بذلؾ الكؤل، فعاد كالدينار في صفرتو. أك درىـ؟ فقمت نعـ. فأخرجت درىما مما معي. فعرك
ثـ أخذ حشيشة أخرل، كعركو بيا. فعاد أبيض، أنقى مما كاف، كقاؿ: ىذه رمكزا احتكت عمى 
تمؾ الكنكز، كلـ يترؾ نبٌي اهلل سميماف شيئا مف المكاىب التي منحو اهلل إياىا، كالمنافع التي 

 (1)"اىا، إال كأكدعو في ىذا الحـرمعنكصمت إليو مف اإلنس كالجٌف عمى اختبلؼ صكرىا ك 

كيبدك أف المسجد األقصى المبارؾ ناؿ محاسف تمؾ األزىار حتى أنو فاؽ المدينة  
أجمؿ  فيككركده، فإذا جمس إنساف في أم مكضع منو، يشعر بأنو  ككثرةبجماؿ ازىاره 

ظر إلى المسجد ليو بعيف الجماؿ كنإف اهلل سبحانو ك تعالى نظر إاألمكنة كأبياىا، كليذا قيؿ 
الحراـ بعيف الجبلؿ، فالمسجد الحراـ في غاية االبية كالكقار كالييبة، كالمسجد األقصى غاية 

 (2)الحسففي البيجة كالسعة كالمنظر 

البرية المنتشرة في بيت المقدس كالقرل المحيطة بيا نبات عرؼ باسـ  اتكمف النبات
  (.3)ميرالحكقد عرفو شجارك األندلس كعامتيا بصعتر  حاشا

الطبية في بيت المقدس أمذرياف ينبت كثيرا في داخؿ المسجد  اتككذلؾ مف النبات
األقصى كفي مدينة بيت المقدس، كلكبر حجمو يتكىـ اإلنساف بأنو شجر حتى يمعف النظر 
فيو، ك ىي شجرة حادة الرائحة، تنفع مف أكراـ الجكؼ، كتخفؼ مف مرض الكبد، ك ليا تأثير 

 (ْ)أمراض الجسـ المختمفةقكم في معالجة 

ككانت تنبت كثيرا عمى  (ٓ)عنيا التميمي ثاألشجار الطبية األخرل التي تحد كمف
جباؿ بيت المقدس شجر القندكؿ: كىك شجر كبير الحجـ ذات شكؾ حاد منتظـ عمى 

                                                             

 ُُّ-ُُِ، صنس؛ المقيمي، تيذيب مكانح األْٕص  ،ُج  ،فضؿ اهلل العمرم، مسالؾ األبصار ابف(ُ) 
 ِٔص  ،ِج  ،العميمي، األنس الجميؿ(ِ) 
 ِْٗص  ،ِج  ،امع لمفرداتالجابف البيطار، (ّ) 
 ٕٔص  ،ُج  المصدر نفسو، (ْ)
عة لميجرة لو معرفة ىك أبك عبد اهلل محمد بف سعيد التميمي ككاف مقيما في القدس كنكاحييا في المائة الراب (ٓ)

 ْٖٓ-ْٔٓص  ،ُج  ،، عيكف األنباءأعماؿ الطب، ابف أبي أصيبعة، ك جيدة بالنبات



61 
 

، يزىر في شير مارس كىك أصفر المكف في  (1)أغصانيا كقضبانيا يشبو شكؾ أـ غيبلف
يخفؼ آالـ المفاصؿ، كيفيد في تخفيؼ  :رؤكسيا كأجنحتيا ، كأىـ فكائدهصكرة العصافير 

أكجاع النقرس، إضافة ألىميتو في أمراض الكمي كالمثانة كيعيف عمى الجماع، كقد ينفع شمو 
  .(2)كاالستنشاؽ بو أكجاع الرأس كيشفي مف الزكاـ كالنزالت كالصداع 

قدس كىي حشائش تنفرش أغصانيا كذلؾ انتشرت نبتة زكفا يابس عمى جباؿ بيت الم
عمى كجو األرض في طكؿ الذراع أك أقؿ كليا كرؽ كأغصاف ، كليا رائحة طيبة كطعـ مر 

كاما النبتة المسماة بكؼ مريـ الحجازية كىي نبتة منبسطة عمى (3)كتجمع في أياـ الربيع 
 .(4)األرض مستديرة، صمبة األغصاف، شديدة الخضرة، زىرىا دقيؽ يميؿ إلى الصفرة

فً  ـْٖٗ/ىػُِٖعاـ  ىكذكر ابف أبي الدنيا المتكف نبات طبي سمي األىفًتيمكي
الذم  ( 5)

يشبو في قكتو نبات الحاشا، كىك عبارة عف بذكره كزىره كقضباف صغار، زرع بكثرة في مدينة 
لكنو أحمر، كأجكد أنكاعو شديد الحمرة حاد الرائحة، طعمو طيب،  (،6)برقة كمدينة بيت المقدس

كتستخدـ تمؾ النبتة في  (،7)را ألنو حراؽ البد مف شرب الماء معو حتى يخفؼ حرقتوكنظ
 (. 8)األدكية بعد أف يتـ طبخيا

                                                             

ككرقيا قميؿ، ، أعظـ األشجار شككا كأصمبيا عكدا كىي ،نابتيا بطكف األكديةكم ،أـ غيبلف: شجرة حجازية (ُ)
 ِّٓص ،ِج ،) تمؾ األكصاؼ أقرب لنبات السدر( ابف منظكر، لساف العربكليا شكؾ كثير

 ّّٗ -ِّٗص ،ِج  ،الجامع لمفرداتابف البيطار،  (ِ)
 ُْٖص  ،ِج  ،نفسو المصدر (ّ)

 ّّٕص  ،ْج  ،نفسو المصدر(ْ) 
ذا إلٍفًتيميكف: اسـ يكنانيا (ٓ) ، كىك نبات صمب شبيو بالزعتر كلو رؤكس دقيقة خفيفة ليا أذناب تشبو الشعر، كا 

 ٓٓص  ،ُج  ،لمفردات شرب منو مع العسؿ ك الممح كقميؿ مف الخؿ أخرج البمغـ، ابف البيطار، الجامع
 ُِِص  ،ُُ ج ،؛ النكيرم، نياية األربْٗٔص    ِج  ،مقتؿ عميابف أبي الدنيا،  (ٔ)

 ّٔٓص  ،ُج ، ؛ ابف سينا، القانكف َْٕ-ْٗٔص  ،ِابف أبي الدنيا، مقتؿ عمي  ج (ٕ) 
 َْٕص  ،ِج  ،ابف أبي الدنيا، مقتؿ عمي (ٖ)
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كىناؾ نبات أبك النكـ ذك الزىرة الحمراء ذات الشريط األسكد المتقطع كالذم ينمك بريا 
جدراف الكنائس  في أكدية مدينة بيت المقدس، كعمى سفكح جباليا، كبيف حكائط مبانييا، كعمى

  (.1)كفكقيا بكثرة

بالنباتات الطبية المنتشرة بصكرة كبيرة في مدينة بيت المقدس  ؽكأخيرا فيما يتعم
كجباؿ الخميؿ تمؾ النبتة التي تعرؼ بالكيننفشة كما ذكرىا التميمي بأنيا حشيشة متشابكة 

يميؿ إلى الدقة  ر جدا، قميمة الكرؽ، كىك مع قمتوالعيداف صمبة لكنيا داكف، طعميا مه 
كالنحافة، كأطراؼ قضبانيا تشبو البابكنج، كأىـ فكائدىا إذا أكمت كتعرض اإلنساف لمسع 

 .(2)ثر بو كال يشعر بأم ألـؤ لعقارب، فإف لسعتو لـ تا

رؼ عند أىؿ بيت المقدس سمكة تسمى أما فيما يتعمؽ باألكؿ الصحي فعي 
د منيا )أم حكصمتيا( أزاؿ عسر اليضـ األسك  ؿى كً ديسقكريدكس، تمؾ السمكة إذا طبخت كأي 

ذا شكؿ مف حدقتيا ذا أحرؽ  (4)شياؼ( 3)كأكجاع البطف، كا  يصمح في عبلج الجفكف المتكرمة، كا 
 5)بقشكره إلى أف يسقط عنو القشر، يزيؿ البياؽ، كيممع األسناف، كيزيؿ الكمؼ عند النساء

بيت المقدس فيي مكممة لمقرل المجاكرة لمدينة كفيما يتعمؽ باألىمية االقتصادية 
 تستيمؾ أنكاع المنتجات الزراعية المختمفة مف القرل المحيطة فالمدينةالقتصاد المدينة، 

 التابعة ليا.

                                                             

 ُِ، ص ميخائيؿ مكسي، القدس (ُ)
 ِْٕص  ،ْج  ،بيطار، الجامع لمفرداتابف ال(ِ) 
يقاؿ تكممت عمى حدؽ القـك أم بمعنى تكممت ك ىـ  الحدقة : سكادىا األعظـ المستدير كسط العيف، فعندما(ّ) 

 ُُٔص ،ُج ،المعجـ الكسيطإبراىيـ مصطفى كآخركف، ؛ ّٗص ،َُج ،ينظركف، لساف العرب
ابف سينا، القانكف في  طحف مع بعضيا البعض فتسمى شيافايقصد بو كضع مجمكعة نباتات طبية كت (ْ)

 ُٕٔص  ،ُج  ،؛ ابف البيطار، الجامع لمفرداتّْٓص  ،ّج  ،الطب
 ُٔص  ،ّج  ،نفسو المصدر (ٓ)
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ـ( إلى كجكد إحدل القرل  َُٖٖىػ/  ُْٖذكر الرحالة الفارسي ناصر خسرك) فقد 
يخرج مف  ، كفي تمؾ القرية عيف ماء عذب(1)القريبة مف بيت المقدس تدعى قرية العنب

منيا إلى مدينة بيت  (خسرك)الصخر كبنيت أحكاض كعمارات في القرية، حيث تكجو 
فقد عف حجـ العنقكد،  تميزت تمؾ القرية بكبر حجـ العنبة الكاحدة فضبلن  ( 2)المقدس في رحمتو

ف العنقكد منيا يمؤل السمة قريةالكزف حبة عنب مجمكبة مف  أفكر ذي  كىذا  (3)عشرة دراىـ، كا 
كلجماؿ عنب تمؾ القرية كلمعانو تغنى ابف  .ر إلى جكدة العنب المزركع في القريةيشي

 (5) :بذكر عنبيا قائبل (ْ)الركمي

 كحبة مف العنب                    مف المنى متخذه  

 كأنيا لؤلؤة                         في كسطيا زمرده   

المسمى بحصف العنب مف ككذلؾ اشتير أحد حصكف بيت المقدس بزراعة العنب 
كعيف يبركد قرية أخرل مف قرل بيت المقدس تقع إلى الشماؿ  (6)نكاحي أراضي بيت المقدس 

 (7)مف المدينة كىي ذات أشجار ككركـ كزيتكف كسماؽ

ككما كانت القرل المجاكرة لبيت المقدس في مختمؼ الجيات تمثؿ المناطؽ الزراعية 
فاء باحتياجاتيا مف الغذاء كخاصة في المنطقة الممتدة ما التي اعتمدت عمييا المدينة في الك 

بيف بيت المقدس كبيت لحـ كالخميؿ تقدر بستة فراسخ اشتممت عمى قرل كثيرة ك زركع ك 
حدائؽ ك شجر برم ال يحصى مف عنب ك تيف ك زيتكف ك سماؽ، ك عمى فرسخيف مف بيت 

                                                             

قرية العنب: ىي قرية أبك غكش، تقع عمى مسافة ثبلثة عشر كيمك مترنا الى الغرب مف مدينة بيت المقدس، (ُ) 
؛ ُٕٕص    ْك قد عرفت بالعيكد اإلسبلمية باسـ قرية العنب، ابف طاىر المقدسي، البدء كالتاريخ  ج 

 ُُّ-ُُِص ،ِؽ  ،ٖج  لدباغ، مصطفى، ببلدنا،؛ اُِٗص  ،ُْج  ،النكيرم، نياية األرب
 ٓٓص  ،ُج  ،موسفرنا (ِ)

 ُٕٕص  ،ُج  ،األصفياني، محاضرات األدباء(ّ) 
ىك عمي بف العباس بف جريج أبك الحسف المعركؼ ب ابف الركمي صاحب الديكاف في الشعر كىك شاعرا (ْ) 

 ْٕص ،ُُج ،مشيكرا مطيقا،  ابف كثير، البداية كالنياية
 ُٕٕص  ،ُج  ،األصفياني، محاضرات األدباء(ٓ)

 ِٓٔص  ،ِج  ،معجـ البمدافالحمكم، (ٔ) 
 ِْٕص  ،ٓج  الحمكم، معجـ البمداف،(ٕ) 
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فضبل عف ذلؾ تميزت  ،(1)لفراديسالمقدس أربع قرل بيا عيف كحدائؽ كبساتيف كثيرة تسمى ا
  (2)قرية تقكع احدل القرل التابعة لممدينة بجكدة عسميا حتى ضرب بو المثؿ

كذلؾ قرية عيف كاـر مف قرل بيت المقدس الشريؼ التي تشتمؿ عمى أراضي كثيرة 
العماؿ، تنكعت آثارىا ما بيف األراضي العامرة المستغمة في الزراعة كاألراضي البكر 

كة، كقد اشتممت أرضيا عمى األراضي السيمية ك األراض الصخرية، كما تشمؿ أيضا المترك 
آثار بنياف بأراضييا كبساتيف ذات أشجار رماف كغير ذلؾ ممف يستقي مف عيف مائيا، 

 . ( 3)كأشجار زيتكف ركمي كخركب كتيف كبمكط، كما يكجد بيا دكالي العنب العتيقة الركمية

كحيف يسير السائر مف " ف الغنية بالبساتيف حيث قاؿمكاكذكر خسرك كجكد قرية س
كينزؿ المنحدر يجد عيف ماء تنبع مف الصخر تسمى  (4)المدينة جنكبا مسافة نصؼ فرسخ

مارات عيف سمكاف كقد أقيمت عندىا عمارات كثيرة كيمر ماء ىذا العيف بقرية شيدكا فييا ع
 .(5)"كثيرة كغرسكا بيا البساتيف

كاألحياء التابعة لمدينة القدس تـ كقؼ الكثير مف تمؾ القرل  كلكثرة خيرات القرل
لصالح الزكار الذيف يقدمكف إلى زيارة مسجد خميؿ الرحمف إبراىيـ عميو السبلـ، ككاف يقدـ 
لمضيكؼ الذيف يصؿ عددىـ في بعض األياـ إلى خمسمائة مف المسافريف كالزائريف، يقدـ 

كفي ىذه إشارة إلى  (.6)العدس المطبكخ بالزيت كزبيبا لكؿ كاحد منيـ رغيفا مستديرا كطبقا مف
االكتفاء الذاتي لكؿ ما تحتاجو لممدينة مف المزركعات كالثمار، كتقديـ قراىا يد العكف لممدف 

 المجاكرة المتمثمة في مدينة خميؿ الرحمف.  

إضافة لذلؾ فإف أطراؼ المدينة كحكليا كثير مف التبلؿ كاألكدية المزركعة زركعا 
جيدة، التي أمدت سكانيا مف مزركعات حيث ينبت فييا القمح ك التيف كالزيتكف، كما زرعت 

                                                             

 َٕص  ،ُج  ،خسرك، سفرنامو (ُ)
 ّٕص  ،ِج  ،الحمكم، معجـ البمداف(ِ) 
 ّٔ، ص، القدس كالخميؿابف عثماف (ّ)
 ـ .ْْٓٓلفرسخ كما ذكرنا سابقا يساكم ـ، عمى حساب أف إِِٕأم عمى بعد  (ْ)

 ٕٓص  ،ُج  ،سفرنامو(ٓ) 
 ّٕص  ،نفسو المصدر(ٔ) 
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بأنكاع كثيرة مف األشجار، كرغـ أنو ال يكجد بالقرب منيا عيكف جارية، فإف الخصب في 
لى جانب تمؾ األشجار زرع شجر الخرنكب .(ُ)مزركعاتيا كثير، كاألسعار فييا مناسبة  (2)كا 

نما خرج إبراىيـ بف أدىـ مف بيت المقدس إلى احدل قراىا كنفذ طعامو في فحي(3)في قراىا
 .(4)الطريؽ أكؿ الخركب

 : في المدينة ةالصناعثانيا: 

ع األحجار مف المحاجر المكجكدة في داخؿ مدينة يعمؿ سكاف بيت المقدس بتقط
العجائب  كمف"عجائب المدينة المقدسة حيث قاؿ  بيت المقدس كالتي اعتبرىا المقدسي مف

بإيميا مغارة بظاىر البمد عظيمة سمعت بعض العمماء كقرأت في بعض الكتب أنيا تنفذ إلى 
ربما كانت تستخدـ تمؾ المحاجر لمقياـ  (.5)"ا صح لي ذلؾ كأنيا مقاطع لمحجارةقكـ مكسى كم

، الفينة ك األخرلبعممية الترميـ المطمكبة كخاصة كأف بيت المقدس تكثر فييا الزالزؿ بيف 
كربما صدرت الحجارة إلى لببلد الشاـ، فبل يستبعد أف تككف كثير مف القصكر التي سيدت في 

 الشاـ يعكد أصؿ حجارتيا لمدينة القدس.

ككاف يستخرج مف ىذه المحاجر أنكاع كثيرة مف األلكاف المختمفة، كمعركؼ أف حجارة 
معركؼ بالحجر المزم النكع ال -ال سيما-القدس مف أحسف الحجارة ك أجمميا كأقكاىا، 

   (6)الصمب أحمر المكف

 

                                                             

 ُُْ-َُْ، ص ؛ عارؼ العارؼ، المفصؿٓٓص  ،نفسو المصدر(ُ)
يقاؿ لو الخركب كىك شجر ينبت في جباؿ الشاـ ، كيسميو صبياف العراؽ القثاء)الخيار( الشامي، كىك حمك (ِ) 

 ُّٓ-َّٓص ،ُج ،، كيتخذ منو سكيؽ ، ابف منظكر، لساف العربار الصغيركالخي طكيؿيؤكؿ ، كثمره 
 ُّٔص  ،ُج  ،المقدسي، أحسف التقاسيـ (ّ)

 ّّٕص  ،ٕج  ،األصبياني، حمية األكلياءأبك نعيـ (ْ) 
 ُٖٔص  ،ُج  ،المقدسي، أحسف التقاسيـ (ٓ)
 ِِٗ، ص عارؼ العارؼ، تاريخ القدس؛ ُٖٔ ص ،ُ ج ،التقاسيـ أحسفالمقدسي،  (ٔ)
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الكثير مف فاقت جكدة حجارة بيت المقدس كاألدكات المستخدمة لتقطيع الحجارة 
سيمة التشكيؿ تقطع بشكؿ مربع فيي ، فالحجارة المقدسية تمتاز بالميف المدف اإلسبلمية

 (.1)الخشبكلجكدة أدكات التقطيع تخـر األحجار كما يخـر 

دينة بيت المقدس الصناعات الخفيفة التي ارتبطت بمراسـ الحج عرؼ أىؿ مك 
كمف ىذه الصناعات  (،2)المسيحية، حيث تتدفؽ أعداد كبيرة مف الحجاج الغربييف عمى المدينة

الحفر عمى خشب الزيتكف، فقد كاف ألبناء القدس ميارة كبيرة في تمؾ الصناعة حيث أتقنكىا، 
شكاال متنكعة كبإتقاف عجيب فيصنعكف كثيرا مف أدكات فكانكا يحفركف عمى خشب الزيتكف أ

 (3)يكم كثيرا مف الغرب األكركبيالزينة كاليدايا ذات الرمكز الدينية التي تست

كذلؾ يعتبر الزيت مف الصناعات التي انتشرت بيف سكاف بيت المقدس كالمناطؽ 
أىؿ بيت المقدس يعصركف المجاكرة ليا، فقد ارتبط إنتاج زيت الزيتكف بكفرة أشجاره، إذ كاف 
ة الزيت بمدينة بيت المقدس الزيت ثـ يصدركنو إلى باقي األقاليـ فقد كصؼ خسرك كثر 

أم ما يساكم ،(4)"كفييا أرباب عائبلت يممؾ الكاحد منيـ خمسيف ألؼ مف زيت الزيتكف"بقكلو
 (.6)األحكاضك  اآلباركيقكـ سكاف بيت المقدس بحفظ الزيت في  ،(5)تنكة زيتََِْ

عبلكة عمى ذلؾ كاف ( 7)لكثرة أشجار الزيتكف كاف يعصر كيصدر إلى البمداف األخرلك 
( كاف ّّٖ-ُّٖ/ُِٖ-ُٖٗيرفع جزء مف ذلؾ الزيت إلى بيت الماؿ ففي عيد المأمكف ) 

نصيب فمسطيف مف مجمؿ الزيت الذم رفع إلى بيت ماؿ المسمميف ثبلثمائة ألؼ دينار ك 
تمؾ الكميات اليائمة مف مكاييؿ الزيت التي فرضت  (.8) كفثبلثمائة ألؼ رطؿ مف زيت الزيت

 . تو فيياصناع كثرةعمى فمسطيف تدؿ عمى 

                                                             

 ِٖٖص  ،ُج  ،المقدسي، أحسف التقاسيـ (ُ)
 ٓٓص  ،ُج  ،خسرك، سفرنامو (ِ)
  ُِِعارؼ العارؼ، تاريخ القدس، ص (ّ)
 ٔٓص  ،ُج  ،سفرنامو (ْ)
 ُُْ، ص عارؼ العارؼ، المفصؿ (ٓ)
 ٔٓص  ،ُج  ،خسرك، سفرنامو (ٔ)
 ُّٔص  ،ُج  ،المقدسي، أحسف التقاسيـ (ٕ)
 ُُٖ -َُٖص  ،ُج  ،ابف خمدكف، مقدمة (ٖ)
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 ان التي استكعبت عدد (1)فضبل عف ارتباط إنتاج استخداـ الزيت في صناعة الصابكف
ال بأس بو مف سكاف المدينة، ككاف الصابكف عادة يصدر إلى المدف كالببلد المجاكرة مثؿ 

د إلييا مف رً بؿ كاف يى  ،صنع فيياالصابكف لـ يكف يي فكانت بيا تجارة كبيرة لمصابكف،  يافا التي
مدينة بيت المقدس، كمنيا يصدر إلى مصر كالببلد المختمفة، ك صناعة الصابكف كانت 

جح أنو كاف ألىؿ الرممة دراية كاسعة في صناعة الصابكف، لرااك معركفة منذ قديـ األزماف، 
يت المقدس بأىؿ الرممة لمعمؿ في صناعة الصابكف، كربما استعاف أىؿ فقد استعاف أىؿ ب

بيت المقدس بسكاف الرممة لكثرة مصانع الصابكف بالمدينة كالتي استكعبت كؿ األيدم العاممة 
 ( 2)كلذا لجأ أىالي القدس إلى االستعانة بأىالي الرممة لما ليـ مف خبرة كدراية 

نة بيت المقدس عف غيرىا مف المدف كمف الصناعات التي تميزت بيا مدي
مف كؿ عاـ يككف عيد لمنصارل في كنيسة القيامة،  أكتكبرالفمسطينية، صناعة الشمع ففي 

ككاف الشمع  (،3)فييا حدب كصكب لبيت المقدس، كيسرج الشمعكؿ فيأتي النصارل مف 
في األعياد المقدسي مرغكبا لدل األجانب كالحجاج المسيحييف حيث تباع منو كميات كبيرة 

المسيحية المختمفة، ك مف المتعارؼ عميو أنيـ يكقدكف كثيرا مف القناديؿ ك الشمكع داخؿ 
بعضا مف  فكبيرة مف الحجاج المسيحييف الذيف زاركا المدينة يأخذك  ادان أعد بيكتيـ، لذلؾ نجدي 

في  تمؾ الشمكع معيـ، تبركا بأنيا صنعت في المدينة المباركة، أك إلشعاليا في كناسيـ
 (4)الغرب األكركبي

بو المسجد األقصى، فقد  أناركاف ك المسممفكلـ يقتصر استخداـ الشمع عمى النصارل، 
بعد أف  :دىش ناصر خسرك عند مشاىدتو لشمعة كبيرة الحجـ في داخؿ المسجد حيث قاؿ

ليا كرأيت ىناؾ أيضا شمعة كبيرة جدا طك " قناديؿ المستخدمة إلضاءة المسجدذكر كثرة ال
  (.5)"أذرع كقطرىا ثبلثة أشبار سبع

                                                             

  ُّٔص  ،ُج  ،المقدسي، أحسف التقاسيـ (ُ)
  ُٗٗ، ص عمى السيد عمي، القدس؛ ُّٔ  نفسو المصدر(ِ) 
 ِْٕص  ،ُج  ،المسعكدم، مركج الذىب (ّ)

 ُُِ؛ عارؼ العارؼ، تاريخ القدس، ص َِّ-ََِ، ص ِالمكسكعة الفمسطينية، ج(ْ) 
 ٕٔص  ،ُج  ،سفرنامو(ٓ) 
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ىذا باإلضافة إلى أف القدس اشتيرت ايضا بصناعة الزجاج، ككذلؾ صناعة الحصر 
كغيره الكثير إضافة إلى صنع فتائؿ القناديؿ  (2)البزاقاتك الثريات ك  (1)ك القناديؿ ك األقداح

 .(ّ)القشمف 

الدبس ىذا إلى  اعةكصنكذلؾ كجدت صناعة المربى التي تعتمد عمى ثمار العنب، 
العينكني إلى بيبا، كما صدركا الزبيب الدكرم ك يأكمكنو ز نيـ كانكا يجففكف العنب ك أجانب 

كب في الصناعة، فقد أشار اشتيرت أرض بيت المقدس باستخداـ الخرنك ،(4)خارج فمسطيف
 (.5)شرابا" "يصنعكف مف الخرنكب"قدس كالمناطؽ المحيطة بيا كانكاإلى أف سكاف ال المقدسي

في  كلعؿ تحكؿ فمسطيف إلى كالية إسبلمية بعد الفتح اإلسبلمي ليا كاف سببان  
انصراؼ أصحاب الكركـ إلى تحكيؿ ثمار العنب إلى فاكية مجففو) زبيب( نظرا إلى تحريـ 

  .(ٔ)ميةشرب الخمر في الشريعة اإلسبل

كاف يزكر  لكثرة مف (7)ككانت تصنع في بيت المقدس في القرف الرابع اليجرم السبح
 (.8)ىذاالمسجد األقصى، كال تزاؿ ىذه الصناعة رائجة كمزدىرة إلى يكمنا 

الرائجة في مدينة بيت المقدس زمف المقدسي المرايا الزجاجية كالمعدنية كذلؾ مف الصناعات 
  ( 9)القناديؿ، كاإلبر ك

ؿ مف الخشب فيؤتى إلى بيت المقدس مف غابة كثيفة كاقعة عمى بعد ثبلثة أميا كأما
الخميؿ إلى الشماؿ كعمى تؿ منتصب في كسط سيؿ متسع يقع عمى يسار المسافر إلى 

                                                             

 ٔٓٓص ،ِج ،ناء الذم يؤكؿ فيو ابف منظكر، لساف العربالقدح: ىك اإل(ُ) 
البزقات ىي كسيمة مف كسائؿ اإلضاءة القديمة كىي نكع مف المسارج التي تضيء بكاسطة الزيت ك الفتيمة،  (ِ)

 ِْٓ، إتحاؼ اإلخصا، ص المنياجي
 ُِٖ-َِٖص  ،ُج  ،، األنس الجميؿالعميمي(ّ) 
 ُّٔص  ،ُج  ،المقدسي، أحسف التقاسيـ(ْ) 
 ُٕٔص  ،ُج  ،أحسف التقاسيـ (ٓ)
 ِّٗ، ص ؛ عثامنة، فمسطيفٓٓص  ،ُج  ،خسرك، سفرنامو (ٔ)

 ُْٔص  ،ُج  ،المقدسي، أحسف التقاسيـ(ٕ) 
 ّٖٔأدـ متز، الحضارة اإلسبلمية، المجمد الثاني، ص  (ٖ)
 ُّٔص  ،ُج  ،المقدسي، أحسف التقاسيـ (ٗ)
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القدس، كال يبعد عف الطريؽ إال قميبل، كفي ىذه الغابة تنبت أشجار الصنكبر بكثرة، كمف ىذه 
تـ استيراد  فقداألشجار ينقؿ المقدسيكف الخشب الذم يحتاجكف إليو مف أجؿ البناء ك الكقيد، 

منبع كمقطع أخشاب الصنكبر الذم يحمؿ أخشابو إلى جميع  (1)ر مف حصف التيناتالصنكب
 ( 2)ببلد الشاـ

 بناءن  .(3)كيبدك أف أىؿ بيت المقدس عممكا في تربية الحيكانات فتميزت بصناعة الجبف
النشاط االقتصادم في بيت المقدس فترة الدراسة كاف متنكعا  أف عمى تممؾ المعطيات يتبيف

 حرفة الزراعة المينة األساسية كالتي تفرعت عنيا الصناعة.األمر اآلخر أف ، كمتعددا

 : التجارة في مدينة بيت المقدسثالثا: 

 :أىم المنتجات التجارية  -7

دا كصؿ عدد سكانيا مف الذككر حسب رً شيدت مدينة بيت المقدس نمكا سكانيا مط  
في الغالب بكثرة  الزائريف إلييا  ، ىذا النمك السكاني الذم ارتبط(4)ناصر خسرك عشريف ألفا

ك المغرب كما صحبو مف أسكاء مف المشرؽ  (،5)حتى أنيا لـ تخمك كؿ يكـ مف غريب
كذلؾ فإف المدينة فييا كؿ حاذؽ  (،6)فييا حتي الكفاة يستقركاىجرات، ككثيرا مف زكارىا 

زدىار الحياة كؿ ىذه العكامؿ كاف ليا نتائجيا المباشرة في ا (،7)كطبيب كمأكل كؿ لبيب
كالتي كانت تمكج بالحركة كالنشاط كتكتظ بأصناؼ البضائع (8)التجارية، ككثرة األسكاؽ فييا

  (.9)المختمفة

                                                             

صيصة القريبة مف أنطاكية كىك عبارة عف ميناء يصدر منو أخشاب يقع عمى البحر المتكسط قرب مدينة الم (ُ)
 ٖٔص  ،ِج  ،؛ الحمكم، الحمكم، البمدافُْٖص  ،ُج  ،، ابف خرداذبة، المسالؾ كالممالؾالصنكبر

 ْٔٔص  ،ِج  ،، نزىة المشتاؽاإلدريسي (ِ)
 ُّٔص  ،ُج  ،المقدسي، أحسف التقاسيـ (ّ)
 ٔٓص  ،ُج  ،سفرنامو (ْ)
 ُْٓص  ،ُج  ،ي، أحسف التقاسيـالمقدس (ٓ)
 ٔٓص  ،ُج  ،خسرك، سفرنامو (ٔ)
 ُْٓص  ،ُج  ،المقدسي، أحسف التقاسيـ (ٕ)
 ٔٓص  ،ُج  ،خسرك، سفرنامو (ٖ)

 ُّٔص  ،ُج  ،المقدسي، أحسف التقاسيـ(ٗ) 
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ىذا إلى جانب اشتغاؿ الكثير مف أىؿ بيت المقدس في عصر الزيتكف كحفظو في 
ؾ تصدير اآلبار كاألحكاض لكثرة إنتاجية أشجار الزيتكف المنتشرة في بيت المقدس ثـ بعد ذل

عبلكة عمى ذلؾ كجكد تمؾ الكميات الكبيرة مف زيت  (،1)ذلؾ الزيت إلى أطراؼ العالـ المختمفة
 (. 2)الزيتكف أدل إلى انتعاش صناعة الصابكف كتصديرىا لمخارج

فإف مدينة بيت المقدس بما لدييا مف مكانة دينية عند المسمميف  استكماالن لما مضى
يا كانت أىـ مدف الشاـ التي تجرم فييا معامبلت تجارية مع كالمسيحييف عمى حد سكاء، فإن

مف كؿ عاـ، يعقد فييا سكؽ تجارية كبيرة يمتقي  سبتمبرالخارج، ففي الخامس عشر مف 
الحجاج المسممكف القادمكف بعد الحج لمزيارة ك المباركة مع الحجاج المسيحييف الذيف يحجكف 

األسكاؽ حركة تجارية نشطة لبيع المكاد المصنعة تشيد فبيت المقدس،  فيإلى كنيسة القيامة 
، في المدينة كخاصة صناعة األصبغة، ك الصابكف، كالحصر، الزيت، كالنسيج، ك السكر

 "كرؽ نبات يغسؿ بو الميت" الثمار كالحبكب كاالشناف كالجبف كغيرىا، إضافة إلى الفكاكو ك
  .(3)كاألغناـ كغيرىا مف منتكجات المدينة

ي قائمة ألىـ المنتجات التي صدرتيا بيت المقدس منيا القطف ك قضـ كقدـ المقدس
الذم ليس لو نظير في البمداف األخرل، كمف األقمشة التي انتشرت في أغمب أرض  (4)قريش 

فمسطيف الميبلحـ
كمف المنتجات التجارية التي القت ركاجا بيف الحجاج  ،(6)كالفكط (5)

الحفر عمى خشب  (،7)ة منيـ عمى المدينة المباركةالمسيحييف، ك الذيف تدفؽ أعداد كبير 
الزيتكف، فقد كاف ألبناء القدس ميارة كبيرة في تمؾ الصناعة حيث أتقنكىا، فكانكا يحفركف 

                                                             

 ٔٓص  ،ُج  ،خسرك، سفرنامو (ُ)
 ُّٔص  ،ُج  ،المقدسي، أحسف التقاسيـ (ِ)
 ٖٔ-ٖٓ، ص، القدسكفافي ك آخركفزيداف  (ّ)

ص  ،ُج ،ابف سينا، القانكفقضـ قريش : كيقاؿ فـ قريش كىك حب الصنكبر الصغار، يجفؼ ثـ يطبخ، (ْ) 
 َِٕص  ،ْج  ،الجامع لمفردات ؛ ابف البيطار، ّْٔ
، أك مف الحرير كالقطف، ابف منظكر، لساف العربمف الصكؼ كالقطف مجتمعيف  مككفنكع مف الثياب  (ٓ)
بلحظ أف المادة األساسية المشتركة في ذلؾ النكع مف الثياب ىي القطف تمؾ النبتة التي كانت ن، ّٖٓص، ُِج

 تشتير بزراعتيا كصناعتيا مدينة بيت المقدس.  
 ُّٔص  ،ُج  ،التقاسيـ المقدسي، أحسف (ٔ)
 ٓٓص  ،ُج  ،خسرك، سفرنامو (ٕ)
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عمى خشب الزيتكف أشكاال متنكعة كبإتقاف عجيب فيصنعكف كثيرا مف أدكات الزينة كاليدايا 
 (.1) فيقبمكا عمى شرائياذات الرمكز الدينية التي تستيكم كثيرا الحجاج 

مما سبؽ يتبيف المنتجات التجارية اعتمدت بالدرجة األكلى عمى المزركعات بأنكاعيا 
المختمفة كبعض المنتجات الصناعية، كذلؾ تنكع المنتجات التجارية في المدينة كزيادة بعض 

 .لمخارج فصدرتالمنتجات عف حاجة السكاف 

 أسواق مدينة بيت المقدس:  -6

كصفت بأنيا  فقدنة القدس باألسكاؽ ذات األنشطة المتعددة في تمؾ الفترة تميزت مدي
كؿ جماعة مف أصحاب تمؾ الحرؼ لفييا صناع كثيركف، ك  (،2)كثيرة األسكاؽ حسنة العمارات

إضافة لذلؾ فقد أشارت المصادر إلى أف تمؾ التقسيمات كانت قديمة (، 3)سكؽ خاصة بيـ
األسكاؽ الثبلثة المجاكرة بالقرب مف " سبلمي لممدينة المقدسةالفتح اإلزمف الركـ كاستمرت بعد 

باب المحراب المعركؼ بباب الخميؿ كىي مف بناء الركـ... فاألكؿ منيا كىي الغربي سكؽ 
العطاريف... كالذم يميو ىك األكسط ازدىر ببيع الخضركات كعرؼ بذلؾ، كالذم يميو سكؽ 

مثؿ ىذه األسكاؽ الثبلثة في الترتيب كالبناء في  القماش، كقد ذكر المسافركف أنيـ لـ يركا
   (4)"البمداف، كأف ذلؾ مف المحاسف التي اتصفت بيا مدينة بيت المقدس

كمما زاد جماؿ كحسف أسكاؽ المدينة أف أرضيتيا كانت مبمطة بالحجارة، فقد سككا 
نزؿ الجيات الجبمية كالمرتفعات كجعمكىا مسطحة بحيث تغسؿ األرض كتنظؼ حينما ت

 (.5)األمطار

جعمو إماما   - -ككاف عمر بف الخطاب  ،ككذلؾ ركم عف سبلمة ابف قيصر
س سكؽ ألما فتح بيت المقدس كقؼ عمى ر   - -ف عمر أ -لمناس بالمسجد األقصى 

                                                             

  ُِِعارؼ العارؼ، تاريخ القدس، ص (ُ)
 ُٖٔص  ،ٓج  ،افالحمكم، معجـ البمد(ِ) 
 ٔٓص  ،ُج  ،خسرك، سفرنامو (ّ)

 َٓص  ،ِج  ،العميمي، األنس الجميؿ(ْ) 
 ٔٓص  ،ُج  ،خسرك، سفرنامو (ٓ)
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ثـ كقؼ عمى الصؼ الغربي فقاؿ:   .فقيؿ لو بأنو لمنصارل ؟فقاؿ: لمف ىذا الصؼ (1)البزازيف
كىذا لنا  -فأشار بيده ىذا ليـ كىذا ليـ يعني لمنصارل  .لكا لمنصارلفقا ؟لمف الصؼ الغربي

  (.2)أم يقصد السكؽ األكسط الذم بيف الصفيف  –مباح 

التي عرفت في بيت المقدس سكؽ الزيت، حيث يباع فييا زيت  الميمةكمف األسكاؽ 
الذم يباع في بيت ، كلـ يكف الزيت (3)الزيتكف كالذم سبؽ اإلشارة إلى كثرتو ك انتشاره فييا

نما كاف تجار نابمس يبيعكف زيتيـ في المدينة المباركة  المقدس مقتصر عمى إنتاجيا، كا 
 (ْ) إضافة إلى الرممة منذ زمف بعيد

تعتبر األسكاؽ المكاف األساسي لمتجارة كتسكيؽ المنتجات الصناعية كالزراعية التي 
  (.5)كتكثر أسكاؽ المدينة تنتجيا بيت المقدس، لذلؾ ليس مف المستغرب أف تتنكع

كمف األساليب التجارية التي كجدت في بيت المقدس إقامة سكؽ لمبيع كالشراء في يكـ 
مف أياـ السنة، ففي بداية الخبلفة العباسية زمف الخميفة المنصكر، كاف يقاـ في مدينة بيت 

يبدك  (6)ألمـامختمؼ المقدس، سكؽ كبيرة في منتصؼ أكتكبر مف كؿ سنة يؤميا  التجار مف 
أف ذلؾ السكؽ مف األسكاؽ السنكية التي تعقد بشكؿ دكرم في المدينة ك التي ال تزاؿ معمكؿ 

 بيا في أيامنا ىذه. 

كذلؾ ىنالؾ الكثير مف األماكف المقدسة التي تجذب الزكار إلييا كالمرتاديف، كفيما 
ئدة الناس مف كؿ مكاف مكة يتعمؽ بالمسمميف فأطير كأىـ األماكف المقدسة التي تيكم إلييا أف

عف كجكد أحد  -فضبل–كالمدينة إضافة إلى بيت المقدس التي يقكـ الناس بتقديس الحجة بيا 

                                                             

البز نكع مف الثياب كيطمؽ أيضا عمى أمتعة البيت الخاصة، باإلضافة لذلؾ يقاؿ عف الثياب المجمكعة عند  (ُ)
 ُِٖص  ،ُج  ،ر باسـ بازار، المناكم، التعاريؼالتاج
 َٓص  ،ِج  ،العميمي، األنس الجميؿ(ِ) 
   َّْ، ْٓص  ،ِج  ،؛ العميمي، األنس الجميؿٔٓص  ،ُج  ،خسرك، سفرنامو (ّ)

 ّٔٓص  ،ِج  ،العميمي، األنس الجميؿ(ْ) 
 ُّٓص  ،ُج  ،المقدسي، أحسف التقاسيـ(ٓ) 
 َُٖبياف الحكت، فمسطيف القضية، ص (ٔ) 
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-كحث الرسكؿ  (،2)كارتباطيا برحمة اإلسراء كالمعراج (1)المساجد التي تشد إلييا الرحاؿ بيا
- (3)الناس إلى زيارتيا. 

تجارم رئيسي، إال أنو كجدت بيا  كمع أف مدينة القدس لـ تكف تقع عمى طريؽ
تقدـ خدماتيا إلى سكاف المدينة كالمناطؽ المحيطة بيا، كانت تمؾ  ،أسكاؽ تجارية عدة

األسكاؽ مقسمة حسب أنكاع السمع التي كانت تتعامؿ بيا، حيث قاؿ المقدسي عف أسكاقيا 
 افة كجد سكقيا كمف كفمف كاف مف أبناء الدنيا كأراد اآلخر "بأنيا جمعت خيرم الدنيا كاآلخرة 

لعؿ المقصد مف قكلو ذاؾ أنو لـ  (4)"لدنيا كجدىامف أبناء اآلخرة فدعتو نفسو إلى نعمة ا
تقتصر أسكاؽ مدينة بيت المقدس عمى بيع السمع الغذائية المتنكعة فقط، بؿ تعدل األمر ذلؾ 

 عف المنكر. بأف تككف فييا مجالس كعظ كاألمر بالمعركؼ كالنيي 

ا جذبت إلييا الناس منذ عيد طكيؿ، كيذكر ناصر خسرك في القرف تمؾ المزاي
الخامس اليجرم، أنو في كقت الحج كاف الناس، الذيف ال يستطيعكف الذىاب إلى مكة مف 

، كيضحكف ضحية العيد كما ىي العادة، ككاف دسسكاف الشاـ كأطرافيا، يقصدكف بيت المق
. مما سبؽ يتضح أنو (5)اءىـ كيؤدكف السنةيحممكف أبن اآلالؼيجتمع بيا في بعض السنكات 

نظرا الرتباط المسمميف بمدينة بيت المقدس لعدة شعائر دينية أىميا رحمة اإلسراء كالمعراج 
كأنيا القبمة األكلى نجد المسمميف يأتكف ألييا باآلالؼ كما ذكر ذلؾ خسرك يضحكف أضحية 

تصادية لممدينة بصكرة عامة كأسكاقيا العيد فييا، فبلبد لتمؾ األعداد أف تحسف الحالة االق
 بشكؿ خاص.

اف، ككانت سكؽ خاصة بتمؾ كما استكرد أىؿ بيت المقدس لحكـ الخراؼ مف عم  
السمعة تذبح بيا الخراؼ، حتى يفي بحاجة أىؿ بيت المقدس كالزكار مف الحجاج، كخاصة 

                                                             

 َُُْص  ،ِج  ،سمـ، صحيح؛ مّٖٗص  ،ُج  ،البخارم، صحيح (ُ)
 ُِص  ،ُج  ،؛ الكاقدم، فتكح الشاـِْٔص  ،ِج  ،مقاتؿ، تفسير (ِ)

؛ ابف تميـ ْ، ص ُ؛ ابف الجكزم، تاريخ بيت المقدس، ج ُْٔ، ص ِّالطبراني، المعجـ الكبير، ج (ّ) 
 ُٔٗ، ص راـالمقدسي، مثير الغ

 ُٓٓ-ُْٓص  ،ُج  ،المقدسي، أحسف التقاسيـ(ْ) 
 ٓٓص  ،ُج  ،سفرناموخسرك،  (ٓ)
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يف يأتكف إلى المدينة تمؾ األعداد الكبيرة التي تحدث عنيا خسرك تصؿ إلى اآلالؼ مف الزائر 
 (.1)في شير ذم الحجة مف كؿ عاـ

بصناعة الحصر حتى بمغت كمية الحصر المصنكعة كما  ياأسكاقإضافة إلى شيرة 
كاف يحتاجيا زائر المسجد األقصى مف  ةتمؾ السمع، (2)ذكر المقدسي إلى ثمانمائة ألؼ ذراع 

  (.3)زدىار صناعتيااألمر الذم أدل إلى ا لمتجارة،أجؿ افتراشيا لمصبلة أك 

امتازت األسكاؽ التجارية في مدينة بيت المقدس بشمكليتيا عمى منتجات كما 
صناعية كزراعية مختمفة، كتجارة الفكاكو كالخضركات كبعض الصناعات التي تميزت بيا 
بيت المقدس كما ذكر ذلؾ المقدسي الجبف كالقطف كزبيب العينكني كالدكرل غاية كالتفاح 

 (،6)كالعسؿ (5)كالترياؽ كالسبح (،4)لذم ال نظير لو، كالمرايا كقدكر القناديؿ كاألبركقضـ قريش ا
كالفكؿ النابت الذم يباع مع الزيتكف ك العدس ك الترمس المممح كعصير الخركب المسمى 

كمقاطع  (،7)ناطفا ككذلؾ كعصير القصب كالزالبية التي تباع في الشتاء المصنكعة مف العجيف
كنتيجة لكثرة خيراتيا  (8)تشرة في المدينة كالتي اعتبرىا المقدسي مف عجائب المدينةالحجارة المن

 (.9)تمؾ فاألسعار بيا رخيصة  

باألحداث العابرة كما  تأثرىا عدـكمف األدلة عمى متانة كقكة أسكاؽ مدينة القدس 
مكا بعضيـ كر ابف العربي عندما ظيرت ثكرة ضد كالي القدس)أثناء حكـ األراتقة(  ذلؾ شاىد

كلك كاف بعضي ىذا في ببلدنا  "ر ذلؾ مستغربا، كذكتتكقؼاألسكاؽ لـ ف ذلؾ، كمع بالنشاب

                                                             

 ِٔ؛ شكقي شعث، القدس الشريؼ، ،ص ٓٓص  المصدر نفسو، (ُ)
 ٖٓ - ٓٓص  ،ُج  ،؛ خسرك، سفرنامؤُْ -ُُٔص  ،نفسو المصدر(ِ) 
 ّٖٔأدـ متز، الحضارة اإلسبلمية، المجمد الثاني، ص (ّ) 
 ُّٔص  ،ُج  ،المقدسي، أحسف التقاسيـ (ْ)

 ُْٔص  ،نفسو المصدر(ٓ) 
 ُٖٔص  نفسو، المصدر(ٔ) 
 ُٕٔص  نفسو، المصدر(ٕ) 
 ُٖٔص  نفسو، المصدر(ٖ) 
 ٓٓص  نفسو، المصدر (ٗ)
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كالنقطعت المعايش كغيمِّقت الدكاكيف كبطؿ  ،الضطرمت ناري الحرب في البعيد كالقريب
  (.1)"تعامؿ لكثرة فضكلنا كقٌمة فضكليـال

طانية كحدكث أم طارئ لممدينة سملبث األكامر ال ان إضافة لذلؾ كانت األسكاؽ مكان
كمثاؿ عمى ذلؾ عندما دخؿ اتسز مدينة بيت المقدس  "سميو في أيامنا الدعاية كاإلعبلفما ن"

ـ، أكؿ عمؿ قاـ بو األمير التركماني بعد دخكؿ المدينة أف بعث  َُُٕ –ىػ  ّْٔسنة 
 (.2)يارجاال إلى أسكاؽ البمد كأحيائيا لمنداء بمنح األماف لجميع سكان

مما سبؽ يتضح أف مدينة بيت المقدس قد عرفت ظاىرة التخصص لبيع سمع محددة، 
ككاف لتمؾ الظاىرة فكائد إيجابية منيا: التسييؿ كالتيسير عمى الناس في الكصكؿ إلى أم 
سمعة يريدكنيا  بكؿ يسر كسيكلة دكف الحاجة إلى عناء البحث عنيا بيف السمع المنتشرة في 

التيسير عمى الدكلة في مراقبة تمؾ األسكاؽ كبضائعيا كمدل صبلحية المدينة، األمر اآلخر 
ي السكؽ كؿ مف أفضؿ أبناء الحرفة أك الصنعة التي تباع فؤ منتجاتيا مف خبلؿ كضع مس
خبيرا بصناعاتيـ، بصيرا بغشكشيـ كتدليساتيـ، مشيكرا " أف يككف كأىـ مميزات ذلؾ الشخص

ليـ، كيطالعو بأخبارىـ، كما يجمب إلى سكقيـ مف بالثقة كاألمانة، يككف مشرفا عمى أحكا
 (.3)"ائع، كما تستقر عميو األسعار إلخالسمع كالبض

، كاف التاجر إضافة لتمؾ الفكائد التي ذكرناىا حكؿ فائدة التخصص في األسكاؽ
خكفا مف جيرانو المنافسيف لو في السمعة نفسيا،  الطماع ال يستطيع أف يزيد في سعر السمعة

الحالة تقؿ احتمالية حدكث عمميات االحتكار التي تحدثت غالبا في األسكاؽ متعددة  كفي ىذه
المنتجات، عبلكة عمى ذلؾ يستطيع المشترم أف يختار أجكد السمع التي يحتاجيا في مدة 

 زمنية قصيرة لكفرة المنتجات كتقارب المحبلت التي تبيع نفس السمعة. 

 

                                                             

 ٕص  ،ْج  ،أحكاـ القرآف(ُ) 
؛ الذىبي، َُٕ،  ِٗ، ْٖ،ص ُ، ج ؛ ابف شداد، األعبلؽ الخطيرةْٔص ، ُ، ج ابف القبلنسي، تاريخ (ِ)

 ُّ، ص ارم، القدس؛ مصطفى الحيٖٓٓ، ص ّ ،ج؛ ابف خمدكف، تاريخِْٓ،ص ّالعبر، ج 
 َُص  ،ُج  ،الشيرزم، نياية الرتبة(ّ) 
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 الموازين في القدسو المكاييل  -4

الذم تميزت بو بيت المقدس  (1)ازيف كمكاييؿ فمسطيف أىميا: المديتعمؽ بمك  ك فيما
  (.6)(5)، كالمككؾ(4)، كالكيمجة(3)كالكيبة (،2)مدىا يعادؿ قفيز صكر، كالقفيز إفحتى 

إضافة لتمؾ المكازيف فيناؾ أحد مكازيف بيت المقدس المتعمقة بكزف الزيت كىك 
 (8)حمر الباىمي حيث قاؿ الشاعر عمرك بف أ (7)الرطؿ

   ًحمارا بيا يسكؽي  كفبٌلحه                                 فيو الزيتى  تكيؿي  ًرٍطؿه  ليا

 في القدس النقود والسكة -3

نتج عنو تصدع عدة ك ـ( ْٖٕىػ/َُّعندما ضرب بيت المقدس زلزاؿ شديد عاـ ) 
كاء، طمب أىؿ بيت جكانب مف المسجد األقصى كال سيما الجية الشرقية كالغربية عمى حد س

المقدس مف الخميفة أبك جعفر المنصكر بإصبلح المسجد األقصى المبارؾ مف األضرار التي 
لحقت بالمسجد نتيجة ذلؾ الزلزاؿ، فأمر الخميفة بضرب ما كاف عمى أبكاب المسجد مف ذىب 

 (.9)كفضة نقكدا لينفقكىا عمى إصبلحو كترميمو

                                                             

عبد اهلل المنيع، لترا ،  3َِِّْكيمك جراما أك  3َُّٖٔرطبل ، كىذا المقدار يعادؿ  ْٓالمدم يتسع ؿ  (ُ)
   ِْ، صالمكازيف تحكيؿ
 ُِ، ص  المرجع نفسو جراـ، َّٓكيمك جراـ ك ٖٕلمشيكر تقديره عمى ا(ِ) 
 ِٓ، ص المرجع نفسوكيمك جراما،  َٗٔ. ٖ مقدار الكيبة (ّ)
 ِّ، ص المرجع نفسوجراما،  َّٓمقدار الكيمجة يعادؿ كيمك جراـ ك  (ْ)
 ِْ، ص المرجع نفسوجراـ ،  َٗٓكيمك ك  ْالمككؾ يعادؿ  (ٓ)

 .ُْٔص  ،ُج  ،المقدسي، أحسف التقاسيـ(ٔ) 
ف سميماف المنيع، تحكيؿ اما، عبد اهلل بجر  3ُّٕدرىـ، كأف الدرىـ يساكم  ََٖالرطؿ المقدسي يعادؿ (ٕ) 

 جراـّٔٓكيمك كِجراـ أم  ِّٔٓ=  3ُّٕ×  ََٖ؛  كبناء عميو ُٕ، ُْ، ص المكازيف
؛ الزبيدم، تاج ِٖٓص  ،ُُج  ،؛ ابف منظكر، لساف العربُِٕص  ،ُّج  ،األزىرم، تيذيب المغة(ٖ) 

   ٖٕص  ،ِٗج  ،العركس
؛ ّْٔص  ،ِج  ،؛ الذىبي، سير أعبلـْْٓ -ْْْص ،ّج  ،ابف منظكر، مختصر تاريخ دمشؽ (ٗ)

 َّ -ِٗص ،ٖج  ،، تاريخ اإلسبلـالذىبي
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الضرب في المدف كاألقاليـ  ردت دك كما بعدىا تعد ـِٕٖ/ىػُِِكبحمكؿ عاـ 
اإلسبلمية قاطبة، كذلؾ زمف الخميفة العباسي المأمكف الذم يرجع لو الفضؿ الكبير في كتابة 
اسـ القدس عمى النقكد ألكؿ مرة بدال مف اسميا القديـ )إيميا( كاتخذكا مف مدف عكا كطبرية 

 (1) كالرممة كغزة إضافة لمقدس مدنا لضرب النقكد في فمسطيف

  المياه التي اعتمد عمييا أىل المدينة في حياتيم اليومية: -5

 المشاكؿ إحدل نياإالتي اعتمدت عمييا مدينة بيت المقدس، ف بمصادر يتعمؽ فيما
 لعؿ بالمياه مصادر بديمة لتزكيدىا كجدت لسكانيا، كلكف كبيرا شكمت تحديا التي األساسية

 خسركحيث قاؿ  لمكارد األساسية لممدينة المباركةتعتبر أىـ ا التي مياه األمطار أكثرىا أىمية
أكد الحمكم  ، كقد(2)"ة الجبؿ ليس بيا ماء غير األمطاربيت المقدس مدينة مشيدة عمى قم"

  (3)"كيشرب أىؿ المدينة مف ماء المطر"ما ذكره خسرك بقكلو 

ؽ المياه عف طري قمةمكنتيـ مف تعكيض  أخرل طرؽأىؿ المدينة المباركة كجد  كذلؾ
قؿ دار ليس بيا  ...ليس ببيت المقدس أمكف مف الماء " تجمعييا في صياريج كخزانات

كبالمجمؿ فإف المدينة اتصفت بانعداـ المياه الجارية بحيث ال تكجد بيا  (ْ) "صيريج أك أكثر
 .(5)" س ماء جار سكل عيكفكليس ببيت المقد" العيكف كما أشار بذلؾ ابف حكقؿ إال

، التي  (.6)، كأىـ العيكف عمى اإلطبلؽ عيف سمكاف لممياه ر الثانيالمصد تعد فالعيكف
حظيت باىتماـ الرحالة كالمؤرخيف كالجغرافييف العرب فقد كصفيا الرحالة العرب، بأنيا عيف 

                                                             

 ُُْ، صِالمكسكعة الفمسطينية، ج(ُ)
 ٔٓسفر نامة، ص  (ِ)
 ٖٔص  ،ُج  ،، الركض المعطارالحميرم؛ ُٖٔ، ص ٓمعجـ البمداف، ج  (ّ)

 ّٔص  ،ُج ، د؛ القزكيني، آثار الببلُٔٓص    ُالمقدسي، أحسف التقاسيـ  ج (ْ) 
 ُُٕابف حكقؿ، صكرة، ص (ٓ) 
عدة أمتار منيا،  عيف سمكاف :تقع تمؾ العيف في أراضي قرية سمكاف، إلى جانب عيف أـ الدرج كعمى (ٔ)

؛ عارؼ ُِٓ-ُُٓص  ،ِ، ؽ ٖلرم الحقكؿ كالبساتيف المجاكرة، مصطفى الدباغ، ببلدنا، ج  كتستخدـ مياىيا
 ّْٖ-ّْٕ، العارؼ، المفصؿ
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كيأتييا الناس لبلستشفاء مف األمراض  (2)كيتبرؾ بيا الناس (،1)عذبة، تسقي المزركعات
  (4)ات كثيرةفييا عمار  تكقد شيد (3)كاآلالـ

مف بؿ تعدل األمر بأف اعتبركىا  (5)ك قد قيؿ أف ماء زمـز أصمو مف عيف سمكاف
سبح مف أتى بيت المقدس فميأت محراب داكد، فميصؿ فيو كلي" الجنة كما كرد عند ابف الجكزم
.يبدك تمؾ األلقاب كالمسميات كاليالة الدينية التي حظيت (6)"في عيف سمكاف فإنيا مف الجنة

منيا في الرم كالشرب، كاألمر  الستفادتيـألىميتيا في قمكب أىؿ القدس يرجع تمؾ العيف  بيا
 كىا مف الجنة.  خر كثرة الخيرات التي تحيط بيا لذلؾ عدُّ اآل

كفيما يتعمؽ بكدياف المدينة فإنيا تشرؼ عمى ثبلثة كدياف صعبة المسالؾ مف ثبلث 
 - -الذم سماه بذلؾ عمر بف الخطاب مف الشرؽ: كادم جينـ حيث يقاؿ بأف ف جيات :

 الجنكبك (8)لطرؼ الجنكبي الشرقيككادم سمكاف، كىك يمتد عمى طكؿ جنكبي القدس حتى ا (7)
كادم ىنكـ أك الربابة، كىك يتصؿ شرقا بكادم قدركف، ثـ يسير نحك الغرب، بمحاذاة جنكب 

 يةالغربالجية مف ك  ممدينةالمدينة، كقد شكؿ ىذا الكادم الحديف الجنكبي كالجنكبي الغربي ل
كادم الركث أك كادم القمامات، كىك يمتد مف ممتقى كادم الربابة جنكب المدينة، ثـ يتجو 
شماال فاصبل بيف جبؿ صييكف مف جية الجنكب الغربي كتبلؿ أكفؿ كجبؿ مكريا مف جية 

 (9)الشماؿ الشرقي

عمييا مدينة بيت التي تعتمد  الميمةتعد مف مصادر المياه  فييالبرؾ  كأما عف
المقدس، حيث كجدت برؾ داخمية كأخرل خارجية، كأشار المؤرخكف المسممكف إلى كجكد 

                                                             

 ُِْص  ،ّج  ،لحمكم، معجـ البمدافا(ُ) 
 ْٔص  ،ُج  ،كيني، آثار الببلدالقز (ِ) 
 ٕٓص  ،ُسفرنامو  ج خسرك،  (ّ)
 ٕٓص  المصدر نفسو، (ْ)
 ٗٗص  ،ُج  ،سر العالميف الغزالي، (ٓ)
 ٕص  ،ُج  ،ابف الجكزم، فضائؿ القدس (ٔ)

بف طاىر المقدسي، البدء ؛ إٓ ص ،ُج  ،؛ خسرك، سفرناموْٕٓص  ،ٓج  ،الماكردم، النكت كالعيكف(ٕ) 
 ٖٖص  ،ْج  ،كالتاريخ

 ِٕ ص   ٔ ج  القارم عمدة؛ العيني، ْٖ ص ،ْ ج ،البمداف معجـالحمكم،  (ٖ)
 ُّ، ص حركب القدس ،ياسيف سكيد (ٗ)
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كىي أكثر برؾ بيت المقدس شيرة تقع في شمالي  (1)ثبلث برؾ فييا: بركة بني إسرائيؿ
المسجد األقصى بجانب باب األسباط كمنظرىا جميؿ حتى اعتبرت مف العجائب لكبر 

 (.4)شير إلى أنو يكجد حماـ إلى جانب كؿ بركو أكقد (3)يماف، كبركة عياضكبركة سم(2)حجميا

ككانت تمؾ البرؾ الثبلث بمثابة خزانات مياه ضخمة يستفيد منيا أىؿ بيت المقدس  
كقت الحاجة لممياه، كفيما يتعمؽ ببركة بني إسرائيؿ استمر كجكدىا حتى عيد العميمي، كيبدك 

ربما يعكد ذلؾ إليجاد أىؿ مدينة بيت المقدس  (5)ليما كجكد أف البركتاف األخرياف لـ يبقى
كسائؿ ك طرؽ جديدة لبلستفادة مف مياه األمطار بديبل عف تمؾ البرؾ لكف المصادر لـ تذكر 

 الة تمؾ البرؾ كاالستغناء عنيا. سبب إز 

الذم  (6)بئر أيكبأىميا مدينة الاآلبار التي كجدت في كباإلضافة إلى البرؾ ىناؾ 
  (7)رب مف عيف سمكاف إلى األسفؿ منياد نسبتو إلى سيدنا أيكب عميو السبلـ كىك بالقتعك 

كجد في المسجد كقد أكد المقدسي كثرة اآلبار المنتشرة في المدينة المقدسة، حتى أنو 
عشريف جبا )بئر(، فضبل عمى أنو ال تخمك حارة مقدسية أك قرية مف قراىا إال  األقصى كحده
 (8)ثركفييا بئر أك أك

 

 

 

                                                             

 ُٔٓص  ،المقدسي، أحسف التقاسيـ(ُ) 
 ٗٓص  ،ِج  ،العميمي، األنس الجميؿ (ِ)
؛ القزكيني، ُٖٔص  ،ٓج  ،؛  الحمكم، معجـ البمدافَُٔ،ُٔٓ ص ،ُج  ،المقدسي، أحسف التقاسيـ (ّ)

 ْٓص  ،ُج  ،مسالؾ األبصار ؛ ابف فضؿ اهلل العمرم،ّٔص  ،ُج  ،دآثار الببل
 ُٖٔص  ،ٓج  ،؛ الحمكم، معجـ البمدافُٔٓص  ،ُج  ،المقدسي، أحسف التقاسيـ(ْ) 
 ٗٓص  ،ِج  ،العميمي، األنس الجميؿ (ٓ)
 .ُِْص  ،ّج  ،دافالحمكم، معجـ البم (ٔ)

 ٖٓص  ،ِج  ،العميمي، األنس الجميؿ(ٕ) 
 ُٔٓص  ،ُج  ،المقدسي، أحسف التقاسيـ (ٖ)
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 األوضاع االجتماعية: 

عمى الييكد  الركماف اء، فبعد قضفييا السكانيةالعناصر  بتعددبيت المقدس  امتازت
أقكاـ مختمطة مف يكناف كسكرييف حؿ مكانيـ الرجكع إلى القدس،  كمنعكىـ مفـ، ُّٓسنة 

دخؿ معظـ ، بيت المقدس ـّٕٔ/ىػُٔ سنة العرب المسمميف فتح كحينما (ُ))عرب( كركماف
عمى غيرىـ مف األجناس،  متفكقيفسكاف المدينة مف العرب في الديف اإلسبلمي الحنيؼ، 

التعرؼ ك كممارسة شعائرىـ الدينية،  فيياإلييا مف شتى بقاعيـ لئلقامة إضافة لتدفؽ المسمميف 
ائؼ أخرل مثمت األقمية مثؿ طك لممسمميف  كىناؾ باإلضافة. (2)عمى معالميا كتفقد شؤكنيا

  (5)، كالقبط(4)، كاألنباط (3)النصرانية، كالييكدية

 كفيما يمي تفاصيؿ تمؾ األجناس كالبداية مع غالبية السكاف مف المسمميف  

 المحور األول: التركيبة السكانية لبيت المقدس

 بي اإلسالمي في المدينة المباركةوجود العر أواًل: ال

كقد ازداد الكجكد العربي في (6)فيكف فمسطيف منذ قديـ الزمالكنعانسكف العرب ا
 ثبلثة األخيرة التي سبقت التحريرفمسطيف أثناء االحتبلؿ الركماني كخاصة تمؾ القركف ال

 (.7)ككانكا يسمكا ببلد األنباط في جنكب فمسطيف ببلد العرب الصخرية ا،اإلسبلمي لي

                                                             

 تاريخ؛ ابف العبرم، َِٓ ص ،ُ ج ،الكامؿ؛ ابف األثير، ْٖ ص   ُ ج  كاإلشراؼ التنبيوالمسعكدم،  (ُ)
 ٔٓ،صُِ ص، ُ ج ،المختصر؛ أبك الفداء، ّٓ-ّْ،صُّ-ُُ ص ،ُ ج ،مختصر

، تاريخ كآخركف، رفيؽ النتشة ٔٓص  ،ُج  ،خسرك، سفرناموُْٓص  ،ُج  ،مقدسي، أحسف التقاسيـال (ِ)
 ُّ، صفمسطيف

  ٓٓص  ،ُج  ،خسرك، سفرنامو (ّ)
،  الحميرم؛ ّٕ، ُُص  ،ِ؛ ابف زنجكيو، األمكاؿ، ج َِّ، ُٔٗ ص ،ُج  ،ابف سبلـ، األمكاؿ (ْ)

 َِٖص    ٓاليندم، كنز العماؿ  ج تقي الم؛ ٗٔص  ،ُج  ،الركض المعطار في خبر األقطار
 ُّديمترم رزؽ، قصة األقباط في األراضي المقدسة، ص (ٓ)
؛ ّٔ، ِٕص  ،ّج  ،بف طاىر المقدسي، البدء كالتاريخ؛ إِِص  ،ُج  ،المسعكدم، مركج الذىب (ٔ)

 َّص  ،ِج  ،؛ ابف خمدكف، تاريخَِ ص ،ِج  ،البغكم، تفسير
، المفصؿجكاد عمي، ؛ َْٓ ص ،ٓ ج ،الديباج؛ السيكطي، ِٕٓ ص ،ُُ ج ،االصكؿ جامعابف األثير،  (ٕ)
 ُٕٔ-ُٔٔ، ص ُج
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ت المقدس كفمسطيف بأف العرب كعندما جاء الفتح اإلسبلمي لـ يشعر أىؿ بي
حتى يكسبكا كدىـ إضافة لمسكاف فضبل عف عدـ مقاتمة العرب المسمميف  (1)الفاتحيف أغراب

القتاؿ مع الركماف فقط، تمؾ المكىبة السياسية التي تبناىا الخميفة  كاقتصرألنيـ عرب مثميـ، 
د حكاميـ اكف مع السكاف ض، كقناعتو بأنو في كسعو التع- -عمر بف الخطاب 

 (.ِ)الركماف

بكؿ أىؿ بيت المقدس لمفاتحيف العرب أف المذىب كأكثر األسباب أىمية في قى 
سكاف  مفالمسمميف  باقتر  ماعند لؾاف منتشر في كؿ أرجاء فمسطيف، لذك (ّ)األريكسي
الذم يرل في إبراىيـ  الدينية لبلعتراؼ بمبدأ التكحيد مف الناحيةمييئيف كجدكىـ فمسطيف 
 (فيميب حتى)كيرجع  - (4)-عيسى رسبل مف عند اهلل كأنبياء قد سبقكا النبي محمد كمكسى ك 

أف مف األسباب التي جعمت أىؿ فمسطيف يقفكف ضد الركماف ككنيـ أجانب محتميف 
 (5)كغاصبيف ألرضيـ، فقد أذاقكىـ صنكؼ التعذيب كاالضطياد

ىؿ مدينة القدس، في حيف تجد المسمميف العرب الذيف اتبعكا سمكؾ متسامح مع أ
األمر الذم جعؿ أىؿ المدينة يرحبكف بيـ، كالفاتحيف بدكرىـ منحكا السكاف المحمييف حرية 
العبادة، كما خففكا عنيـ عبء الضرائب، كمف ىنا كعمى عكس العصكر السابقة، فقد ساد 

  (.6) الكئاـ بيف الطرفيف كدخؿ الكثيركف منيـ في اإلسبلـ

لفتح اإلسبلمي لـ يكف بدءان لمكجكد العربي في فمسطيف، الخبلصة يمكف القكؿ بأف ا
بؿ تأكيدان لو، كىذا الكجكد العربي في القدس كما حكليا في فمسطيف، كفي مشارؼ الشاـ 

 جميعان ىك الذم يسر ميمة الفتح اإلسبلمي ليذه الببلد.

                                                             

 ُٓٔ، صإلياس شكفاني، المكجز (ُ)
 ٓٓ-ْٓ؛ عبد الحميد الكاتب، القدس، صِٔ، ص فيميب حتى، العرب تاريخ(ِ) 
 ركمي، ككافالمذىب األريكسي أحد الفرؽ النصرانية التي نسبت إلى مؤسسيا أريكس بف اصطفانكس ال (ّ)

مخمكؽ كنبي مرسؿ كسائر األنبياء عمييـ السبلـ،  عبد السبلـ عميو عيسى كأف آمف بالتكحيد، باإلسكندرية قسيسا
 ٖٓ-ْٖ ص ،ْ ج ،الصحيح الجكاب؛ ابف تيمية، ِّٓ ص ،ُ ج ،التاريخ في الكامؿابف األثير، 

 ُُِ-َُِ، صركجيو جاركدم، فمسطيف أرض(ْ) 
 ِٔ، ص اريختفيميب حتى، العرب (ٓ) 
 ُٓٔ، صإلياس شكفاني، المكجز؛ ْْٗ ص ،ِ ج ،تاريخالطبرم،  (ٔ)
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 استقرار العرب في بيت المقدس: -7

بيا، إذ كانت األمداد العربية تصؿ تكالى كصكؿ العرب إلى بيت المقدس كاستقرارىـ 
تباعا لتعزيز الكجكد العربي اإلسبلمي بيا ىذا مف جية، كمف جية أخرل شعكر المسمميف 
باألجر العظيـ لمف يتكجو إلى المدينة المباركة، كبناء عميو أصبحت مدينة بيت المقدس محط 

مت تمؾ اليجرات الصحابة أنظار المياجريف العرب إلييا حتى نزليا العرب جيبل بعد جيؿ، شم
ليـ كلذريتيـ إضافة إلى الزيارة  مقاماكاتخذكىا  فيياكالتابعيف كتابعي التابعيف الذيف استقركا 

 (.1)بيت المقدس حتى االحتبلؿ الصميبيالمستمرة التي لـ تنقطع مف الفتح العمرم لمدينة 

 أىم القبائل العربية التي سكنت بيت المقدس:  -6

،ككاف لبيت (3)ك استقرت في معظـ أرجاء فمسطيف ( 2)اليمف كالشاـ: قبيمة نزلت بلخم
مية التي سكنت بيت المقدس كأىـ الشخصيات المخ (4)المقدس نصيب كبير مف تمؾ القبيمة

سميماف بف أحمد بف أيكب الحافظ أبك القاسـ الطبراني صاحب المصنفات الكثيرة  ،كقراىا
بف عبد اكصيباف  (5) النكادر كغيرىا مف المصنفاتكالمعجـ الكبير كالمعجـ األكسط كالسنة ك 

 كغيرىـ الكثير. (6)الجبار بف مالؾ المخمي أبك طبلسة

حدل اغالبية سكاف بيت جبريف ك  (7): شكمت جذاـ مع لخـ غالبية سكاف فمسطيفجذام
كأىـ الشخصيات الجذامية في مدينة بيت   (8)القرل التابعة لمدينة بيت المقدس مف قبيمة جذاـ

  (.9)لمقدس أبك الحسيف محمد بف كامؿ الجذامي النضرم، مف كبار المحدثيفا

                                                             

؛ ِٖٓ-ِْٖص ،ُج ،؛ العميمي، األنس الجميؿٖٔ، صُضياء الديف المقدسي، فضائؿ بيت المقدس، ج (ُ)
 ٗٗص  ،ٓج  ،اليندم، كنز العماؿالمتقي 

 َِٔص  ،ُْج  ،ابف الجكزم، المنتظـ(ِ) 
 ّٗص  ،ُج  ،اليعقكبي، البمداف(ّ) 
 ٗٓص  ،ْج  ،بردم، النجـك الزاىرةابف تغرم (ْ) 
 ٗٓص  ،ْج  ،ابف تغرم بردم، النجـك الزاىرة (ٓ)

 ّّٖص  ،ْج  ،ابف حباف، الثقات(ٔ) 
 ّٗٔص  ،ْج  ،عبد ربو األندلسي، العقد الفريد ابف(ٕ) 
 ّٗص  ،ُج  ،اليعقكبي، البمداف (ٖ)

 ُِٔ - ُِّص ِج ،معاني، التجبير؛ السُُٕ-ُُٔص ،ٓٓج ،ابف عساكر، تاريخ مدينة دمشؽ(ٗ) 
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: تعتبر قبيمة بنك الدار أحد بطكف لخـ كفييـ كثرة بمدينة بيت المقدس الدار بنو
إضافة لذلؾ فإف تميـ الدارم  (2)ككاف لتميـ بف أكس الدارم ذرية كثيرة في المدينة (1)كضكاحييا

لو  --ل بيت المقدس تدعى بيت عينكف بمكجب كتاب النبيكذريتو حصمكا عمى احدل قر 
  (.3)كلعقبو مف بعده

ك جزءا ميما مف  (،4): انتشرت قبائؿ بنك كنانة في جميع أرجاء فمسطيفبنو كنانة
مقاتميف تمؾ القبيمة نزلكا مدينة بيت المقدس كسكنكىا، فذكر منيـ الصحابي المشيكر كاثمة بف 

 .(5)األسقع

يشكؿ األنصار قكة عسكرية ذات شأف في فتكح ببلد الشاـ، كلذا كاف : لـ  األنصار
كجكدىـ في مدنيا قميبل، اقتصر عمى فئة مف الصحابة أرسمكا إلييا أياـ خبلفة عمر بف 

كبعثة تعميمية تفقو أىؿ الشاـ بديف اهلل، كثـ اختيار ثبلثة مراكز لذلؾ اليدؼ  - -الخطاب 
، كمف تمؾ الشخصيات التي استقرت بمدينة بيت (6)دمشؽ كحمص كمدينة بيت المقدس

 (.7)المقدس عبادة بف الصامت، كسبلمة بف قيصر كفيركز الديممي، كىؤالء جميعا أعقبكا فييا

كأىـ الشخصيات األنصارية التي ارتبط اسميا بالمدينة المباركة شداد بف أكس بف 
(، 8)د أف ضاقت بو الحاؿبالتكجو إلى مدينة بيت المقدس بع --ثابت الذم نصحو النبي 

ك كانت الرجفة التي كقعت في  (9)كبشره بأنو سيككف لو ك ذريتو شأف في تمؾ المدينة المباركة

                                                             

 ِٔص  ،ُج  ،ابف القيسراني، المؤتمؼ كالمختمؼ (ُ)
؛ السمعاني، ِِّص  ،ِج  ،؛ ابف منظكر، مختصر تاريخِٖص  ،ِج  ،حاتـ، الجرح كالتعديؿ يأب(ِ) 

 ّْْص  ،ِج  ،األنساب
ندم، ؛ القمقشٕٔص  ،ُُج  ،شؽ؛ ابف عساكر، تاريخ مدينة دمّٗٓص  ،ِج  ،نجكيو، األمكاؿابف ز  (3)

 ُِٖص  ،ُّج  ،صبح األعشى
 ّٗص  ،ُج  ،اليعقكبي، البمداف(ْ) 
 َْٕص  ،ٕج  ،ابف سعد، الطبقات الكبرل (ٓ)

 ٕٔ، صخميؿ عثامنة، فمسطيف(ٔ) 
،ص ّ، جَٖٖ، ْٕٗص  ،ِج  ،؛ ابف عبد البر، االستيعابَِْص  ،ٕج  ،قات الكبرلابف سعد، الطب(ٕ) 

 ِٗص  ،ُج  ،ف المقدسي، فضائؿ بيت المقدسالدي؛ ضياء َُْٓ
 ٖٔص  ،ُج  ،الديف المقدسي، فضائؿ بيت المقدسضياء (ٖ) 
 ُِّص  ،ُج  ،النككم، تيذيب االسماء(ٗ) 
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، ليا تأثير مدمر عمى األنصار حيث تكفي الكثير منيـ، فقد كقع ـٕٕٓ/ىػُٖٓالمدينة سنة 
تحت الردـ  منزؿ شداد أكس عمى مف فيو كلـ يبؽ منيـ إال ابنو محمد الذم قطعت رجمو

كأختو، كعندما جاء الخميفة العباسي الميدم في زيارة لمدينة بيت المقدس أتكه بمحمد بف 
 (. 1)ختو كأعطى كؿ كاحد منيـ ألؼ دينارأشداد بف أكس كأبناء 

ككندة ىك ثكر  (،2): استقركا بنك كندة في  مناطؽ مختمفة مف أرض فمسطيفبنو كندة
مف أشير أبناء تمؾ القبيمة ثكر بف يزيد الكندم الذم تكفي ك ( 3)بف عفير بف عدم بف الحارث 
  (.5)كالذم قيؿ عنو بأنو كاف قدريا(، 4)ـِٕٕ/قُٓٓفي مدينة بيت المقدس سنة 

أحد بطكف  بنو فتيان، ك  (6)األزدكمف القبائؿ األخرل التي سكنت بيت المقدس،  
لتي استقرت بمدينة بيت أشجع منيـ معقؿ بف سناف األشجعي الفتياني، كعرفت جمكعيـ ا

  (7)المقدس بالفتيانييف

اشتير منيـ إبراىيـ بف  وبنو عقيل، (9)احدل بطكف حمير واألوصاب (8) الحضارمةك 
منيـ الحافظ العالـ الجكاؿ  وبنو شيبان (،11)ـٕٗٔ/ىػُِٓأبي عمبة العقيمي المتكفي سنة 

 .(11)ت المقدسالمعركؼ بابف القيسراني محمد بف طاىر بف عمي أحد أبناء بي

 

                                                             

؛ ابف تغرم بردم، النجكـ  َّ -ِٗص ،ٖج  ،؛ تاريخ اإلسبلـّْٔص  ،ِج  ،الذىبي، سير أعبلـ (ُ)
 ُُّص  ،ُج  ،الزاىرة
 ّٗص  ،ُج  ،فاليعقكبي، البمدا(ِ) 
 َّٕ ص ،ِ ج ،المبابابف األثير، (ّ) 
 ُُٖص  ،ُج  ،باف، مشاىيرابف ح(ْ) 
 َٓٓص  ،ُج  ،؛ ابف قتيبة، المعارؼْٕٔص  ،ٕج  ،ابف سعد، الطبقات الكبرل (ٓ)

 ِٕٓص  ،ٓج  ،بف حجر العسقبلني، لساف الميزاف؛ اُٖٗص  ،ِّج  ،ابف عساكر، تاريخ مدينة دمشؽ(ٔ) 
 ُِٓص  ،ّٗج  ،تاج العركسالزبيدم، (ٕ) 
 ِٔص  ،ّج  ،ابف حجر العسقبلني، لساف الميزاف؛ ُٖٔص  ،ّج  ،ابف حباف، الثقات (ٖ)
 ُٕٓص  ،ٓج  ،ابف حباف، الثقات (ٗ)

 ِّٓص ، ْ؛ ج ِّٓص  ،ِج  ،ابف حنبؿ، مسند(َُ) 
 ُِْٓ -ُِِْص ،ْج  ،الذىبي، تذكرة الحفاظ (ُُ)
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 الموالي:  -4

كثيرة أكثرىا شيرة بيف الناس بأنيا تعني العبد كالمممكؾ الذم يمف  المكالي، ليا معافو 
عميو صاحبو بأف يفؾ رقبتو فيعتقو، كيصير المممكؾ بذلؾ مكلى لعاتقو، كلو أف يختار غير 

لمف ىك أقكل إف اشترط ذلؾ، إضافة لذلؾ إذا كانكا ضعفاء عقدكا تبعيتيـ  وسيده مكلى ل
  (.1)منيـ مف األفراد كالقبائؿ

 كفي عيد بني أمية تميزت بكثرة مكالييا، تمكـ المكالي التي كانت محؿ إعجاب
الخمفاء العباسييف، حيث ذكرىـ الخميفة الميدم بالنبؿ كاإلخبلص لدكلة بني أمية، كذلؾ عند 

 (.2)تكجيو إلى بيت المقدس محدثا كاتبو أبك عبيدة األشعرم

بف سعد، فأعجب الخميفة منصكر بيت المقدس كجد بيا الميث دما زار أبك جعفر الكعن
أبك جعفر المنصكر مف رجاحة عقمو كسعة عممو، فقاؿ الحمد هلل الذم جعؿ مف رعيتي 
مثمؾ، ثـ طمب منو المنصكر أف يمي حكـ مصر، فتعمؿ بأنو ضعيؼ، فضبل عف أنو رجؿ 

نكا بيت المقدس أبك عبد اهلل محمد بف إبراىيـ بف إسحاؽ كمف المكالي الذيف سك (،3)مف المكالي
 (.4)مكلى ثقيؼ سكف بيت المقدس كحدث بيا ككاف صدكقا كغيرىـ الكثير

 ن إلى بيت المقدس من العباد والزىاد والعمماء وغيرىم: والقادم -3

قدكـ أعداد كبيرة مف المسمميف القادميف إلى بيت  بأنيا شيدت تميزت فترة الدراسة
دس لمعيش فييا كاالستقرار بيا، كقد تعددت أصنافيـ كأىدافيـ  في التكجو إلى المدينة المق

رل ، فقد أجمؿ فمنيـ العمماء كالفقياء كالعباد المتصكفة ككبار الزىاد كأصحاب المنافع األخ
لييا قمب " ذلؾ المقدسي بقكلو كؿ لبيب كال تخمك كؿ يكـ مف كفييا كؿ حاذؽ كطبيب كا 

                                                             

 ُّٔص  ،ُج  ،، مقدمةابف خمدكف (ُ)
ص  ،ُج  ،كيرم، نياية األرب؛ النُِٓ، ٗٓ؛ جِْٕ، ِْٔص  ،ِج  ،كر، تاريخ مدينة دمشؽابف عسا (ِ)
 َٔص  ،ُج  ،مسالؾ األبصار ؛ ابف فضؿ اهلل العمرم،ُّٔ
؛ الذىبي، ّٔٔص  ،َٓج  ،عساكر، تاريخ مدينة دمشؽ ؛ ابفٗص    ُالفسكم، المعرفة كالتاريخ  ج  (ّ)
 َّٖص  ،ُُج  ،اريخ اإلسبلـت

 ِٗص  ،ُْج  ،ابف الجكزم، المنتظـ(ْ) 
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العكامؿ التي جذبت أنظار المسمميف إلييا مف سائر بقاع األرض كجكد أحد  كأىـ (1)"غريب
ٍسًجًد  مى رىاـً كى ٍسًجًد اٍلحى سىاًجدى اٍلمى ثىًة مى اؿي إال إلى ثىبلى المساجد التي تشد الرحاؿ إلييا)ال تيشىدُّ الرِّحى

ى( --الر سيكًؿ  ٍسًجًد اأٍلىٍقصى مى كى
(2) 

 (.3)جر ك الثكاب ما يعادؿ المرابط في سبيؿ اهللك لمف يقيـ في بيت المقدس لو مف األ
أم الببلد تأمرنا بالبقاء فييا مف بعدؾ فقاؿ  --كركم عف ذم األصابع أنو قيؿ لمنبي 

دليؿ عمى أىمية كفضؿ ىذا  (.4)عميؾ بمدينة بيت المقدس عسى اهلل أف يرزقؾ ذرية تتعبد فييا
ؾ الكثير مف األحاديث ال لمحصر التي مف يقطف المدينة المباركة كيصمي بمسجدىا. كىنا

 شجعت الجمكع الغفيرة مف المسمميف كمف شتى المعمكرة بالتكجو إلى المدينة المباركة.

أحد أىـ أسباب تكجو  ، ذكر أفناصر خسرك إلى مدينة بيت المقدس كعندما تكجو
ة القيامة أنو ساحقد بتى عٍ المسمميف لمدينة القدس ىك الدافع الديني كخاصة سيؿ الساىرة الذم يي 

أنو سيككف ساحة القيامة كالحشر كليذا يحضر إليو خمؽ كثيركف "كأرض المحشر حيث قاؿ 
مف أطراؼ العالـ كيقيمكف بو حتى يمكتكا فإذا جاء كعد اهلل كانكا بأرض الميعاد يصمي بيا 

نا كسيئاتنا الناس كيرفعكف بالدعاء أيدييـ فيقضي اهلل حاجاتيـ الميـ تقبؿ حاجاتنا كاغفر ذنكب
كفيما يتعمؽ بأسماء الكافديف إلى مدينة بيت المقدس  (.5)"كارحمنا برحمتؾ يا أرحـ الراحميف

 بإذنو تعالى. الرابعفسيتـ ذكر بعضيـ في الفصؿ 

  األحوال الدينية والمذىبية والطائفية -5

رد كفيما يتعمؽ بالحالة الدينية ألىؿ فمسطيف بما فييا بيت المقدس فقد ذكرىـ محمد ك
أف مذاىبيـ مستقيمة  / العاشر الميبلدمعمي عمى لساف المقدسي في القرف الرابع اليجرم

                                                             

 ُْٓص  ،ُج  ،المقدسي، أحسف التقاسيـ(ُ) 
 َُُْص  ،ِج  ،؛ مسمـ، صحيح مسمـّٖٗص  ،ُج  ،البخارم، صحيح البخارم(ِ) 
 ِِٖ، ص ُالعميمي، األنس الجميؿ، ج  (ّ)

 ٖٔ، ص ُضياء الديف المقدسي، فضائؿ بيت المقدس، ج (ْ) 
 َّٖص  ،ُج  ،خسرك، سفرنامو(ٓ) 
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كلكف ىناؾ بعض المذاىب اإلسبلمية التي نشأت في المدينة كىي  (1)أىؿ سنة كجماعة 
 كاآلتي:

 الكرامية:  - أ

كىك مف العباد الذيف  (3)كلقب بشيخ الكرامية  (2)نسبت الكرامية إلى محمد ابف كراـ
أكثر كتبو المصنفة مف تأليؼ مأمكف بف أحمد ك ك األدب  (،4)سكنكا  بيت المقدس، قميؿ العمـ

  (5) السممي أحد تبلميذه

 يركم األحاديث الكاىية-(6 )-كقد نسب إليو جكاز كضع األحاديث عمى الرسكؿ  
( 7)"كىاىاذاىب أرداىا كمف األحاديث أخذؿ حتى التقط مف الم"المكذكبة ، كما قاؿ ابف حباف :

، ثـ أطمؽ ( 9)بدعتو فأمر طاىر بف عبد اهلل بف طاىر بحبسو كفييا انتشرت (8)نيسابكرسكف 
كطاؿ (11)عبد اهلل بف سراحو فتكجو إلى الشاـ ثـ رجع إلى نيسابكر فحبسو محمد بف طاىر 

كبعد خركجو مف السجف عاـ  ( ،11)مكث في سجف نيسابكر ثماني سنكاتفحبسو 
مذىب ابف كراـ فأصبح ل .(13)في المدينة ك كاف يجمس لمكعظ(، 12)لى بيت المقدستكجو إ

                                                             

 ِِٓ، ص ٔخطط الشاـ، ج (ُ)
أبك عبداهلل السجستاني محمد بف كراـ بفتج الكاؼ كتشديد الراء العابد يقاؿ إنو مف بني تراب كمنيـ مف يقكؿ  (ِ)

؛ َِ، ص ُُق ، ابف كثير، البداية كالنياية، ج ِٓٓمحمد بف كراـ بكسر الكاؼ كتشديد الراء، تكفي عاـ 
 ِْْ - ِّْ ص ،ُُج  ،الذىبي، سير أعبلـ

 ِْْ - ِّْص  ،ُُج  ،لذىبي، سير أعبلـا (ّ)
 ِْْ - ِّْص  نفسو، المصدر(ْ) 
 ٖٗ  - ٕٗص ،ُِج  ،ابف الجكزم، المنتظـ(ٓ) 
 َِص  ،ُُج  ،ابف كثير، البداية كالنياية(ٔ) 
 ٖٗ  - ٕٗص ،ُِج  ،، ابف الجكزم، المنتظـِْْ – ِّْ ص ،ُُج  ،الذىبي، سير أعبلـ (ٕ)

 َّْص  ،ِج  ،كي، طبقات الشافعية؛ السبْْ-ّْص    ٓ، األنساب  ج السمعاني(ٖ) 
 ّٓٓ  -ّْٓص ،ٓج  ،ابف منظكر، لساف الميزاف(ٗ) 
 ٖٗص  ،ّج  ،ابف األثير، المباب (َُ)
 ِْْ - ِّْص  ،ُُج  ،الذىبي، سير أعبلـ (ُُ)

 ٖٗص  ،ّج  ،األثير، المبابابف (ُِ) 
 ،ْْ-ّْص  ،ٓج  ،السمعاني، األنساب(ُّ)
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كبيرة بيف أبناء مدينة بيت المقدس حتى كصمت أعدادىـ عشريف ألفا، إضافة لكجكد رباط 
  (.1)ألتباعو في المدينة

بلث سمع أىؿ بيت المقدس مف محمد بف كراـ أحاديث كثيرة، ثـ جاءه أحد األشخاص فسألو ث
مرات عف حقيقة اإليماف فمـ يجبو، ثـ قاؿ اإليماف قكؿ ببل عمؿ فمما سمع أىؿ بيت المقدس 

فمات بيا كنقؿ جثمانو إلى بيت  األغكاركنفاه حاكميا إلى  (2)ذلؾ حرقكا الكتب التي كتبكىا عنو
قرب الناس ليبل فحمؿ بالغداة كلـ يعمـ بمكتو إال أ( 4)كقيؿ أنو مات بأرض بيت المقدس( 3)المقدس

لـ يبقى لو أثر لطكؿ مدة   ىذا البابك  (،6)ـٖٗٔ/ىػِٓٓبالقرب مف باب أريحا سنة كدفف  (5)إليو
أف أىؿ القدس إذا عممكا أف كىك كىنا يستكقفنا أمر ميـ  (7)بنائو كاستيبلء الصميبييف عمى المدينة

كصاحب  محرؼأنو ب، وسعة عمكمحجتو ك قكة العالـ أك الفقيو الذم يمقنيـ كيعمميـ ميما بمغت 
ألف أىؿ بيت المقدس متمسككف بكتاب ، نولفكر كمزقكا العمكـ التي أخذكىا علفظكه عمى ابدعو 

 .--اهلل كسنة نبيو محمد 

عمى الباحث قتصر يعتنقي كمنظرم الكرامية اآلالؼ كسبدع مضبلالت ك بمغت كقد 
 (.8)البعض منياذكر 

السبلـ تشمؿ كؿ مف أقر بشيادتي االسبلـ قكؿ الكرامية أف أمة ا الضبلالتأكؿ تمؾ 
لو اال اهلل محمد رسكؿ اهلل فيك مؤمف حقا كىك مف أىؿ ممة إلفظا، كقالكا كؿ مف قاؿ ال 

سبلـ، سكاء كاف مخمصا فيو أك منافقا مضمر الكفر فيو، كليذا زعمكا أف المنافقيف في اإل

                                                             

 َِص  ،ُُج  ،؛ ابف كثير، البداية كالنيايةَُّص  ،ٓٓج  ،بف عساكر، تاريخ مدينة دمشؽا (ُ)
  ّٓٓ  -ّْٓص ،ٓج  ،ابف منظكر، لساف الميزاف (ِ)

 َِص  ،ُُج  ،ابف كثير، البداية كالنياية(ّ) 
 َّْص  ،ِج  ،السبكي، طبقات الشافعية (ْ)

 َُّص  ،ٓٓج  ،عساكر، تاريخ مدينة دمشؽ ابف(ٓ) 
 ٖٗ  - ٕٗص ،ُِج  ،ابف الجكزم، المنتظـ (ٔ)
 ِٔٗص  ،ُج  ،العميمي، األنس الجميؿ (ٕ)

 َِّعبد القاىر البغدادم، الفرؽ بيف الفرؽ، ص(ٖ) 



89 
 

ريؿ كميكائيؿ كاالنبياء كالمبلئكة عيد رسكؿ اهلل كانكا مؤمنيف حقا، ككاف ايمانيـ كإيماف جب
ظيار الشيادتيف   (.1)مع اعتقادىـ النفاؽ كا 

أف اإليماف قكال ببل عمؿ ال حاجة لمقمب كالجكارح  (ابف كراـ)كمف البدع التي كقع بيا 
كأعجب مف  (2)بف كراـ اإليماف قكؿ بالمساف كاف اعتقد الكفر بقمبو فيك مؤمفاقاؿ ك باإليماف، 

قبر كراـ كصؼ اهلل سبحانو كتعالى بالثقؿ كذلؾ انو قاؿ في كتاب عذاب ال ىذا كمو أف ابف
 (،ْ)انيا انفطرت مف ثقؿ الرحمف عمييا( ّ)(في تفسير قكؿ اهلل عز ك جؿ )ًإذىا الس مىاء انفىطىرىتٍ 

  (.ٓ) كأف النبي تجكز منو الكبائر سكل الكذب

تكبيرتاف مف غير  المسافرصبلة  :ف ابف كراـ كضع في الفقو حماقات منيا قكلوإثـ 
رككع كال سجكد كال تشيد كال سبلـ، إضافة لذلؾ قكلو بصحة الصبلة في ثكب كمو نجس 

نما أكعمى  رض نجسة، ك قكلو بأف غسؿ الميت كالصبلة عميو سنتاف غير مفركضتيف، كا 
الكاجب تكفينو كدفنو، كذلؾ قكلو بصحة الصبلة المفركضة كالصكـ المفركض كالحج 

 (.  6)دكف نية المفركض 

كاف لعمماء مدينة بيت المقدس دكر كبير في التصدم لمكرامية كأتباعيـ كالنصح 
ألىؿ المدينة بترؾ بدعيـ، كمف أىـ تمؾ األمثمة عمى دعكة عمماء بيت المقدس لترؾ 
ضبلالت الكرامية أنو كاف في بيت المقدس رجؿ يقاؿ لو ىجاـ يحبيـ كيحسف الظف بيـ فنياه 

الفتح نصر بف إبراىيـ، فمما كاف بعد ذلؾ رأل ىجاـ في المناـ كأنو دخؿ رباطيـ الفقيو أبك 
فرأل كأف حائطو كمو نبات النرجس فاستحسنو فمد يده ليتناكؿ منو شيئا فكجد أصكلو في 

                                                             

 ٗعبد القاىر البغدادم، الفرؽ بيف الفرؽ، ص  (ُ)
 ِْْ - ِّْص  ،ُُج  ،؛ الذىبي، سير أعبلـّْٓ ص ،ٓج  ،ابف منظكر، لساف الميزاف(ِ) 
  ُآية  االنفطار، سكرة  (ّ)

 َِٔص  ،عبد القاىر، الفرؽ بيف الفرؽ(ْ) 
 َّْص ،ِج  ،؛ السبكي، طبقات الشافعية ِْْ – ِّْص  ،ُُج  ،الذىبي، سير أعبلـ(ٓ) 
 ُِِص ، عبد القاىر، الفرؽ بيف الفرؽ (ٔ)
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فقص رؤياه عمى الفقيو نصر فقاؿ ىذا تصديؽ ما قمت لؾ إف ظاىرىـ حسف  (1)العذرة
 (2)كباطنيـ خبيث

 :القدرية:   - ب

لقدرية أكلئؾ الذيف ينكركف القدر كيقكلكف إف الذم يجرم في ىذا الككف ليس بقدر ا
نما يحدث بفعؿ العبد دكف سابؽ تقدير مف اهلل عز كجؿ  (،3)كقضاء اهلل سبحانو كتعالى، كا 

اإليمافي باهلل،  إليماف، ألف أركاف اإليماف ستة:كبذلؾ أنكركا الركف السادس مف أركاف ا
سبحانو -كيمِّو مف اهلل و، كرسًمو، كاليكـً اآلخًر، كاإليماًف بالقدًر خيره كشره،ككتبً  كمبلئكًتًو،
 .(4)-كتعالى

قاؿ  --عف النبي  - -القدرية بالمجكس فعف ابف عمر  --كقد شبو النبي 
كالسبب في  (.5)"ف ماتكا فبل تشيدكىـا  القدرية مجكس ىذه األمة فاف مرضكا فبل تعكدىـ ك "

كلـ يكف ذلؾ بتقدير مف  المجكس ألنيـ يزعمكف أف اإلنساف يخمؽ فعؿ نفسو،تسمية القدرية ب
اهلل سبحانو كتعالى، لذلؾ أثبتكا خالقيف مع اهلل كالمجكس الذيف يقكلكف: إف الككف لو خالقاف 

 .(6)النكر كالظممة النكر خالؽ الخيرات كالمنافع كالظبلـ خالؽ الشركر

كلد  (7)المقدس أبك خالد ثكر بف يزيد الكبلعي القدرية في مدينة بيت  رؤكسكمف أىـ 
، فارتحؿ إلى مدينة (9)كعندما عمـ أىميا بأنو قدريا أخرجكه كأحرقكا داره (8)في مدينة حمص

، في خبلفة أبك جعفر المنصكر كىك (11) ِٕٕ/ىػُٓٓت المقدس إلى أف مات بيا سنة بي

                                                             

 ْٓٓص ْالعذرة، ىك الغائط الذم يمقيو اإلنساف، ابف منظكر،  لساف العرب ج (ُ)
 َُّص  ،ٓٓج  ،اكر، تاريخ مدينة دمشؽابف عس (ِ)
 ِّ، صِ، جالمناىج كالفرؽ صالح بف فكزاف الفكزاف، كتب (ّ)
 ُُٔص  ،ُج  ،السبكي، طبقات الشافعية (ْ)
 َِّ ص ،َُ ج ،البييقي سنفالبييقي،  (ٓ)

 ِٗٔص  ،ُج  ،لقاىر البغدادم، الفرؽ بيف الفرؽعبد ا(ٔ) 
  ُِٗص  ،ٔج  ،؛ ابف حباف، الثقاتُٕٖص  ،ُُج  ،العيني، عمدة القارم (ٕ)

 َٓٓص  ،ُج  ،ابف قتيبة، المعارؼ(ٖ) 
 ُٕٖص  ،ُُج  ،العيني، عمدة القارم (ٗ)

 ُِٗص  ،ٔج  ،؛ ابف حباف، الثقاتَٓٓص  ،ُج  ،ابف قتيبة، المعارؼ(َُ) 
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كقتؿ يكمئذ فكاف  - -ية ، ككاف جد ثكر شيد معركة صفيف مع معاك (1)بضع كستيف سنة
ككذلؾ رمي بالقدر مكحكؿ أبك عبد  (2)قاؿ ال أحب رجبل قتؿ جدم - -ثكر إذا ذكر عميا 

إضافة لذلؾ فإنو لـ  (.4)كقيؿ أنو كاف قدريا ثـ رجع عنو (،3)اهلل الدمشقي مكلى امرأة مف ىذيؿ
بي حتى كاف يقكؿ يسمـ مف القدرية الزىاد العباد في بيت المقدس مثؿ أبك يعقكب المغر 

. كمما سبؽ يتضح أف القدرية لـ تجذب إلييا المقدسييف (5الكجكد كاحد كىك اهلل كال أرل الكاحد)
 كما ىك الحاؿ مع الكرامية التي بمغ مرتادييا اآلالؼ.

 القرامطة: :   - ت

ىػ، يتسـ بالزىد دعي ِٖٕظيرت فرقة القرامطة  عمى يد رجبل ظير في الككفة سنة 
قبض عميو  (،ٔ)المنتظرو حمداف كلقبو قرمط ك زعـ أنو داعية ألىؿ البيت قرمط كقيؿ اسم

عامؿ الككفة كحبسو فيرب مف حبسو، كاتخذ مف مدينة بيت المقدس قبمة في صبلتو كفريضة 
كيكـ الجمعة كاالثنيف  (،7)غركبياالحج، ك الصبلة أربع ركعات قبؿ طمكع الشمس كركعتاف قبؿ 

ؿ فيو، كالصكـ في السنة يكماف، كالخمر حبلؿ، كال كاالثنيف كالخميس يكـ استراحة ال عم
 (.8)غسؿ مف الجنابة إلخ مف المعتقدات الفاسدة

ـ، ىجمت القكات القرمطية عمى مدينة بيت المقدس كدمرت ِٗٗق/ُّٔ كفي سنة
ـ عمى المدينة المباركة، لتحرير ِٕٗىػ/ُّٔ ، ثـ تبل ذلؾ ىجكـ أخر سنة(9)كنيسة القيامة

ك اليمف ب، كذلؾ زمف المعز لديف اهلل الفاطمي، ككاف كليا عمى المدينة أقبمتيـ كما يدعكف
قزماف بف مينا القبطي، الذم استطاع أف يحمي أمكاؿ الحككمة المصرية بأمانة فائقة أثناء 

                                                             

 ْٕٔص  ،ٕج  ،ابف سعد، الطبقات الكبرل(ُ) 
 ْٕٔص  ،ٕج  ،طبقات؛ ابف سعد، الَٓٓص  ،ُج  ،ابف قتيبة، المعارؼ(ِ) 
 َْٖص ،ٕج ،الذىبي، تاريخ اإلسبلـ ؛ُِ ص ،ٖج ،البخارم، التاريخ الكبير(ّ) 
 َْٖص ٕالذىبي، تاريخ اإلسبلـ ج(ْ) 
 ّّْ  - ِِْص    ِابف تيمية، مجمكع الفتاكل  ج (ٓ) 
 ُْٗص  ،ّج  ،ابف خمدكف، تاريخ (ٔ)

 ِّْص  ،َِج  ،الذىبي، تاريخ اإلسبلـ(ٕ) 
 َّٔص  ،ٓج  ،تاريخ الطبرم،  (ٖ)
 ُِٔ، ص إلسبلـ خاف، تاريخ فمسطيف القديـاظفر  (ٗ)



92 
 

خراج إـ استطاعت الدكلة الفاطمية ْٕٗىػ/ّّٔ ىجكـ القرامطة عمى المدينة، كفي عاـ
كر المؤرخيف اعتناؽ أم مف أىؿ بيت المقدس المذىب القرمطي . لـ يذ(1)القرامطة مف المدينة

عمى الرغـ مف ارتباطيـ بيا في الحج كالصبلة، كلعؿ السبب يعكد لقسكة القرامطة كمذىبيـ 
 الذم ييننًظر لمشيعة.

 :في بيت المقدس النصارىثانيا : 

نة ثـ أصبحت المسيحية ديا (2)ـُُّاعتنؽ االمبراطكر قسطنطيف المسيحية سنة 
الخميفة عمر بف  كاستمرت عمى ىذا الحاؿ إلى أف جاء. (3)ـّٖٓاالمبراطكرية البيزنطية عاـ 

، كفي المدينة فك دخؿ فييا المسمم التي محظةال يزداد منذأخذ النمك العربي ف لممدينةالخطاب 
ذلؾ كفؽ الكثيقة ، ك نفس الكقت احتفظ المسيحيكف بكنائسيـ كبحرية أداء شعائرىـ الدينية

عمرية التي فرقت بيف صنفيف مف الناس، الركـ كأىؿ الببلد، ككاف عمى األكليف الخركج ال
 .(4)ككاف ألىؿ الببلد البقاء، مع ضماف الحرية الدينية، كسبلمة األركاح كاألمكاؿ كالكنائس

حظي النصارل باحتراـ كبير مف قبؿ المسمميف في العيكد اإلسبلمية كبشكؿ عاـ فقد 
، عدا تمؾ المعاممة في زمف الحاكـ بأمر يد الراشدم حتى الغزك الصميبيمف الع المتعاقبة

اهلل، كلعؿ السبب الذم جعؿ الحاكـ بأمر اهلل الفاطمي ينقمب عمى النصارل كينتقـ منيـ، 
سرافيـيعكد إلى أف الكزراء كالكتاب الذيف استخمصيـ لمحكـ مف النصارل،   باالستئثار كا 

كثيرا مف  ئيـمكاال طائمة، كاقتناأ، كجمع المكظفيف النصارل ـلمصمحتي بسمطانيـ كاستغبلليا
العبيد كالجكارم مف المسمميف، فبدت االقمية النصرانية عزيزة الجانب، كتقمص نفكذ األكثرية 

كتعاظمت مكيدتيـ لممسمميف، إضافة لمحركب المتكررة بيف الركـ  (5)المسممة في الببلد
 . (6)بعض جكامع المسمميف، فانتقـ الحاكـ منيـعمى الركـ  اعتداء كذلؾكالمسمميف، 

                                                             

 ّٓ، ص ميخائيؿ مكسي، القدس ُِّ ص ،ُ ج ،الحنفا اتعاظالمقريزم،  (ُ)
 ُِٗ، صالقديـ إلسبلـ خاف، تاريخ فمسطيفظفر ؛ َْ ص ،ُ ج ،المختصرأبك فداء،  (ِ)
 ٔ-ْ، صٔ، ج؛ محمد عمي، خططِِقدس، ص؛ ىنرم كتف، الُُْص ،ُج ،المسعكدم، مركج الذىب (ّ)
  ْْٗ ص ،ِ ج ،تاريخالطبرم،  (ْ)
 َُْ ص ،ِٖ ج ،األرب نياية؛ النكيرم، ْٕٕ ص ،ٕ ج ،الكامؿابف األثير،  (ٓ)
 ُّّ، ص عارؼ العارؼ، المفصؿ (ٔ)



93 
 

كالخبلصة أف الحكـ اإلسبلمي دخؿ مدينة بيت المقدس مصحكبا بالتسامح كالسبلـ ك 
 كخمل كذلؾ األكلى، قركف األربعةالنظاـ، كظمت الحياة عادية في المدينة المقدسة طيمة 

 .(1)المدينة المقدسة مف الييكد

 المقدس وىي كاآلتي:  أىم الطوائف المسيحية في بيت

 :  (2)األنباط -7

لقد عرؼ العرب فمسطيف )سكرية الجنكبية( قبؿ الفتح اإلسبلمي، فيي أقرب أرض 
إلى ببلد الحجاز، حيث أكدت النصكص المكتشفة في األردف أف معظـ سكاف فمسطيف أياـ 

ف جزيرة الركماف كانكا عرب، إضافة إلى مكجات المياجريف السابقة قبؿ ثبلثة آالؼ عاـ م
 (3)العرب، إضافة إلى قياـ مممكة األنباط جنكبي فمسطيف في القرف الرابع الميبلدم

ؽ.ـ حيث  َٕشارؾ األنباط في قكات تيطس التي حاصرت المدينة المقدسة عاـ 
بمغت قكاتو ثمانيف ألفا، كمف ضمف تمؾ القكات فرقة كاممة مف متطكعي األنباط العرب، 

دس العكدة إلى اليدكء، نصب مخيمو في شماؿ المدينة عمى بعد كعندما رفض أىؿ مدينة الق
ألؼ كثبلثمائة متر مف السكر، كبعد حصار داـ خمسة عشر يكما استطاع تيطس أف يدخؿ 

. ككاف ذلؾ النصر بمساعدة كمشاركة األنباط العرب، إضافة لذلؾ أف (4)المدينة كيدمرىا
لـ يككنكا جنكدا رسمييف مع تيطس، كلعؿ األنباط الذيف شارككا حصار المدينة كمتطكعيف ك 

 السبب في ذلؾ كجكد مصالح تجارية انقطعت مع المدينة خبلؿ الثكرة.

استغؿ الخميفة عمر بف الخطاب كجكد األنباط في فمسطيف فجمع الكثير منيـ عند 
مدينة القدس  سً نٍ فضبل عف كى  ،دخكلو مدينة بيت المقدس لتنظيؼ المسجد األقصى المبارؾ

كيمكف القكؿ أف األنباط بعد فترة مجيء العرب المسمميف قميمة جدا كذلؾ ، (5)كساخمف األ
                                                             

 ُٓ-َٓ، ص ميخائيؿ مكسي، القدس (ُ)
 َْٓص  ،ٓج ، اجقدس كما حكليا، السيكطي، الديباألنباط ىـ فبلحك بيت الم (ِ)

 َُِ-ُُٗ، ركجيو جاركدم، فمسطيف أرض(ّ) 
 ٓٔ -ٗٓ،صعارؼ العارؼ، المفصؿ؛ ِّ ص ،ُ ج ،تاريخابف الكردم،  (ْ)
 ،، الركض المعطار الحميرم؛ ّٕص  ،ِج ، ؛ ابف زنجكيو، األمكاؿُٔٗص  ،ُج  ،بف سبلـ، األمكاؿا (ٓ)
 َٕ-ٗٔص  ،ُج 
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يرجع بالدرجة األكلى إلى أف األنباط بعد ذىاب دكلتيـ قد اختمطكا بغيرىـ مف سكاف الببلد 
كذابكا بيـ، كثانيا كبسبب ىذا االندماج فقد أخذ األنباط يذكركف تحت أسماء أخرل، ككاف 

المعركفة عمى امتدادىا الجغرافي مطابقا  القبيمة تمؾؤلنباط مع قبيمة جذاـ أكثر اندماج ل
 .(1)المتداد األنباط، كبذلؾ انضمت األنباط تحت راية جذاـ

 األقباط :  -6

كمف عادة القبط االحتفاء  (2)منذ القدـالمقدسة  ارتبط األقباط المصرييف باألرض
كالمدائح كاألغاني كيسمكنيـ بالنخمييف  بالحجاج العائديف مف األراضي المقدسة بالمشاعؿ

سيف، كذلؾ ألنيـ يرجعكف حامميف أغصاف النخيؿ، كاستمر الحج القبطي إلى مدينة دً قى كالمي 
بيت المقدس منذ الفتح اإلسبلمي حتى القرف الحادم عشر ما عدا فترات النزاع 

 .(3)كالمجاعات

معاممتيـ  تحسن ـِٕٗمدينة بيت المقدس سنة عمى الفاطميكف  كعندما سيطر
ة باليجكـ القدس قامت القكات القرمطيعمى فيو  سيطركافي نفس العاـ الذم ف، (4)لمنصارل

 فحفظ ك اليمف قزماف بف مينا القبطيبأالكالي ، ككاف عمى المدينة عمى مدينة بيت المقدس
قزماف ككاف أبك اليمف  (5)ذلؾ اليجكـ القرمطيأمكاؿ الحككمة المصرية بأمانة فائقة أثناء 
كمف خبلؿ الفقرة السابقة يتضح المكانة الرفيعة  (6)يسكف في دير السمطاف مف أمبلؾ القبط

في مدينة بيت المقدس كذلؾ بتعيف احد أبنائيا لدل الفاطمييف التي حصؿ عمييا األقباط 
حاكما لممدينة المباركة، األمر األخر كجكد أديرة خاصة بيـ في المدينة ليك دليؿ عمى كثرة 

 داد القبط بالمدينة.أع

                                                             

 ٔصالح الحمارنة، الناس كاألرض، ص (ُ)
ديمترم  ؛ّٗص  ،ُج ، ؛ ابف العبرم، تاريخ مختصرَُّ، صُسعيد البطريؽ، التاريخ المجمكع، ج (ِ)

 ُْ، ص رزؽ، قصة األقباط
؛ ؛ ديمترم رزؽ، قصة ٖٕص  ،ُج  ،؛ ابف الكردم، تاريخَُٖص  ،ُج  ،كيرم، نياية األربالن(ّ) 

 ِْٖ-ِّٖ، ص ، المجمد الثانية؛ أدـ متز، الحضارة اإلسبلميُٖ-ُٕ، ص األقباط
 ِِٕ ص ،ُج، المطافة مكرد؛ ابف تغرم بردم، َِّص ،ُج ،جابف الكردم، تاري (ْ)
 ّٓ، ص ميخائيؿ مكسي، القدس (ٓ)
 ُُّ-َُّ، ص عارؼ العارؼ، المفصؿ (ٔ)
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بعد كفاة أرتؽ بف أكسب كتكلي ككذلؾ مف االمتيازات التي حصؿ عمييا األقباط 
يمغازمك سكماف كلديو  م األصؿ يدعى منصكر نصراني مصر  كاليتعيف  (1)حكـ القدس ا 

 .(2)القدسالتمباني عمى 

 الييود في بيت المقدس : ثالثا: 

، ـُّٓسنة  (3)كانت أشد ثكرة بارككخبالقد ثار الييكد ضد الركماف مرات عديدة، 
زمف االمبراطكر الركماني ىدرياف فأرسؿ ليـ جيشا كبيرا إلنياء تمؾ الثكرة كقد حاكؿ قائد 

، كلكف أىؿ مدينة القدس رفضكا ذلؾ العرض، فحاصرىـ ثـ سمميةالجيش إيقاؼ الثكرة بطرؽ 
كقتؿ غالبية الييكد فييا، ؽ أحد ثغراتيا فدمرىا، باستطاع أف يدخؿ إلى المدينة، عف طر 

كبيعت البقية في أسكاؽ العبكدية كتبعثركا في المناطؽ البعيدة مف االمبراطكرية الركمانية، ثـ 
، كأصدر مرسكـ يمنع تكاجد أم ييكدم ينة القدس كأطمؽ عمييا اسـ إيميامدبناء أعاد ىدرياف 

ىدرياف بمنع الييكد مف  كلـ يكتؼً  (.4) فييا، كمف يخالؼ تمؾ األكامر يعاقب حتى المكت
مما اضطر الييكد إلى النزكح  دخكؿ مدينة القدس بؿ منعيـ مف مجرد النظر إلييا مف بعيد

 (5)لؤلمصار البعيدة كاليكناف كاألندلس كشماؿ إفريقيا كغيرىا

كعندما حؿ اإلسبلـ ضيفا عزيزا عمى مدينة بيت المقدس، حرص أىؿ المدينة عمى 
يش بيا، كذلؾ مف خبلؿ المعاىدة الي عقدت بيف الخميفة الراشدم عدـ منح الييكد فرصة لمع

كسكاف المدينة، ككاف المطمب الرئيسي ألىؿ المدينة أال يسمح  - -عمر بف الخطاب 
 . (6)لمييكد باإلقامة معيـ 

                                                             

 ِّٗ، ص ُأبك الفداء، المختصر ، ج  (ُ)
 .ُٗ، ص ديمترم رزؽ، قصة األقباط (ِ)
رككخبا) أم ابف النجـ( زعـ أنو مسيح الييكد المنتظر الذم سيخمصيـ أحد زعماء الييكدم يسمى سمعاف با (ّ)

 ُْ، صد عمى دعكتو، ميخائؿ مكسي، القدسمف ظمـ الركماف، فأقبؿ الكثير مف الييك 
 ِْ-ُْ، ص ؛ ميخائيؿ مكسي، القدسِِ-ُِس، ص ىنرم كتف، القد (ْ)
 ُُِ، صٔمحمد عمي، خطط الشاـ، ج (ٓ)
 ْْٗ،ص ِالطبرم، تاريخ ، ج (ٔ)
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أما عف تاريخ الييكد في القدس، فانو لـ يجرؤ أحد منيـ طكاؿ أياـ الخمفاء الراشديف 
، إلى أف تكلى عبد الممؾ (1)دكلة األمكية، عمى االستيطاف بمدينة بيت المقدسكأكائؿ خمفاء ال

ـ، كاستقدـ ُٗٔىػ/ِٕبف مركاف الخبلفة فأعاد بناء المسجد األقصى كبنى قبة الصخرة عاـ 
الييكد ليقكمكا بأعماؿ الكنس كالنظافة نضير إعفائيـ مف الجزية، فمما تكلى عمر بف عبد 

( ك قد شعر بسكء نية الييكد تجاه القدس، ككانكا يكمئذ ُٕٕ/ سنةٗٗالعزيز الخبلفة ) سنة 
كتعيف بدال منيـ الرقيؽ ( 2)مكمفيف بإنارة المسجد األقصى، فأمر بفصؿ الييكد مف ىذه األعماؿ

 .(ّ)كما تسمييـ المصادر اإلسبلمية بالخمس 

 لعشرة يعممكفثـ عادكا مرة أخرل لممدينة مقتصريف بأعداد قميمة ال تتجاكز أعدادىـ ا
حتى مجيء الفاطميكف كاستيبلئيـ عمى مصر كسكريا) سنة  (4)خدمة المسجد األقصىفي 
ـ( كبذلؾ خضعت القدس لممعز لديف اهلل الفاطمي، الذم اشتير بعطفو الشديد ٗٔٗىػ/ّٖٓ

 ( 5)عمى األقميات مف أىؿ الكتاب كخاصة الييكد فازدىرت في أيامو الطائفة الييكدية

( تسمـ عيسى بف ٔٗٗ -ٕٓٗىػ/ّٖٔ -ّْٔلخميفة العزيز الفاطمي)كفي ظؿ حكـ ا
 إبراىيـ الفراربف  شاالييكدم من كاستناب منصب الكزير األكؿاألقباط مسيحي مف س نسطكر 

يكب كلذلؾ ذكر المقدسي ضمف الع (6) مما جعؿ المسيحييف كالييكد حكاما لمدكلة عمى الشاـ
ككاف يقصد بذلؾ سيطرتيـ عمى مقاليد  "الييكد غمب عمييا"التي حمت بمدينة بيت المقدس 

 (7)الحكـ

كلكف تمؾ السيطرة كانت مؤقتة فمف إيجابيات كمحاسف كتاب " سفرنامو " أف صاحبو 
أكد عمى عدـ كجكد أم تجمع ييكدم في مدينة بيت المقدس، كليس ليـ ممكية ألم أرض 

                                                             

 ِْٓ، صِ، ج، إتحاؼ اإلخصاالمنياجي(ُ) 
 ُِٖ - َِٖص  ،ُج  ،العميمي، األنس الجميؿ (ِ)

 ِْٔ، إتحاؼ اإلخصا، ص المنياجي؛ ُٕٕ، صابف تميـ المقدسي، مثير الغراـ(ّ) 
 ِْٓ، صِ، ج، إتحاؼ اإلخصاالمنياجي (ْ)
 ُّ، ص حسف ظاظا، القدس مدينة (ٓ)
 ج ،المختصر؛ أبك الفداء، ْْٖ ص ،ٕ ج ؛ ابف األثير، الكامؿ،ُِ-َِ ص ،ُ ج ،تاريخ القبلنسي، ابف (ٔ)
 ُٖٔ ص ،ُٓ ج ،أعبلـ سير؛ الذىبي، َُْ ص ،ِٖ ج ،األرب نياية؛ النكيرم، ِّٖ ص ،ُ

 ُٔٓص  ،ُج  ،أحسف التقاسيـ (ٕ)
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كىذا يؤكد القكؿ السابؽ بأف  (1)فييا، فضبل عف عدـ كجكد أم مستكطنة ييكدية في المدينة
نما كانت سيطرة سياسية مرتبطة  السيطرة الييكدية عمى المدينة لـ تكف ديمغرافية سكانية كا 

 برأس السمطة السياسية الحاكمة.

ك كاف لمييكد في كثير مف األحياف دكر في النيب كالقتؿ كزعزعة األمف، فأينما 
 كاليمحمد بف إسماعيؿ الصنياجي  كجدت خبلفات تجدىـ في المقدمة، مثمما حدث مع

القدس زمف كافكر اإلخشيدم، الذم اضطيد بطريؽ المدينة كفرض عميو ضرائب باىظة، كقد 
أبكاب كنيسة  أحرؽمقابمتو فرفض ذلؾ، فما كاف منو إال أف  رؾطمب كالي المدينة مف البطري

كىدـ ":الفتنة بقكلو ثـ استطرد ابف البطريؽ عف دكر الييكد في تمؾالقيامة، كأسقط قبتيا، 
الييكد كخربكا أكثر مف المسمميف، كعندما كجدكا البطريرؾ الذم كاف مختفيا في بئر مف آبار 

 .(2)"كنيسة القيامة قتمكه ثـ كاحرقكه الزيت في

 العالقة بين المسممين وأىل الذمة في بيت المقدس:المحور الثاني: 

 الحقبةمدينة بيت المقدس خبلؿ كفيما يتعمؽ بالعبلقات اإلسبلمية المسيحية في 
العباسية، ذكر أحد زكار المدينة في القرف الثالث اليجرم، التاسع الميبلدم يدعى برنارد 

كصكؿ برنارد إلى القدس كصؼ العبلقة التي  كعند (3)الحكيـ، بعد أف ناؿ رضا البابا في ركما
يف كالمسيحييف فييا عمى إف المسمم "مدينة كما حكليا مف القرل بقكلو:سادت بيف طكائؼ ال

تفاىـ تاـ، كاألمف فييا مستتب، حتى أف المسافر ليبل يجب أف يككف بيده كثيقة تثبت ىكيتو، 
ال زج بو في السجف حتى يحقؽ في أمره كيتضح قصده ذا سافرت مف بمد إلى بمد كنفؽ  ،كا  كا 

كرة كعدت، دابة مف البمدة المجا كتراءالجممي أك حمارم كتركت أمتعتي مكانيا كذىبت 
كمف شيادة برنارد الحكيـ يتبيف مدل القدرة األمنية ( 4)"لو لـ تمسو يدفكجدت كؿ شيء عمى حا

الفائقة التي تمتع بيا أىؿ مدينة بيت المقدس كالعبلقة المتينة بيف المسمميف ك أىؿ الذمة، 

                                                             

 ََُٕ-َُٗٔ، ص سرشاد المدني، بيت المقد(ُ) 
 ُِٓ، صِابف البطريؽ، التاريخ المجمكع، ج (ِ)

 .ُِٖ، صِ، جا، إتحاؼ اإلخصالمنياجي(ّ) 
 ُِْ، صعارؼ العارؼ، المفصؿ(ْ) 
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حتى تفاجأ برنارد بتمؾ التطكر بأف يصطحب الغرباء بطاقات إثبات شخصية خكفا مف 
 المصكص كمف عمى شاكمتيـ. 

ف يسكاف مدينة بيت المقدس مف المسمميف كالمسيحي كمف األدلة عمى تآلؼ
عندما اشتعمت ثكرة أبك حرب كذلؾ ؤلحداث المصيرية عمى قمب رجؿ كاحد، ل تيـمكاجيك 

ـ ،  ِّٖىػ/ِِٕلثكرة التي بدأت أحداثيا سنة المبرقع اليماني، أيد سكاف بيت المقدس تمؾ ا
 وتخفيفبعد دياناتيـ ك فئاتيـ االجتماعية كرحبكا بالحركة كمبادئيا كقائدىا خاصة  بمختمؼ

 تصدر ك الضرائب، إال أف ىذا التأييد سرعاف ما تراجع بعد أف دخؿ المبرقع مدينة القدس، 
جعؿ سكانيا  مانيب المساجد كالكنائس كاألديرة، كلمسكاف،  ءف عمالو ممارسات تسيع

ة المطاؼ أرسمت الدكلة العباسية أحد قادتيا كىك رجاء الحضارم ييربكف منيا، كفي نياي
فمف المبلحظ أف جميع سكاف مدينة بيت  (.1)الذم قضى عمى ثكرتو كأرسمو مكببل إلى بغداد 

المقدس يد كاحدة في مكاجية األحداث العصيبة كالمصيرية، حيث التؼ المقدسيكف حكؿ 
مف تمؾ الثكرة ثـ انسحبكا جميعا حينما عرفكا المبرقع اليماني عندما كاف يحذكىـ األمؿ 

 حقيقتيا.

الحالة الطبيعية التي كانت سائدة في مدينة بيت المقدس بصكرة عامة كطيمة فترة  تمؾ
الدراسة ما عدا بعض األحداث المؤسفة التي كانت تحدث بيف الفينة كاألخرل، سكاء مف 

 نة.داخؿ المدينة أك مف السمطة السياسية الحاكمة لممدي

أكؿ تمؾ المشاكؿ الداخمية التي ظيرت في مدينة بيت المقدس تعكد إلى الدكلة 
ـ كذلؾ زمف مؤسسيا أحمد بف طكلكف الذم اتبع ٖٕٖىػ/ِْٔالطكلكنية التي حكمت المدينة 

سياسة دينية رشيدة مع أىؿ الذمة، كسمح بترميـ الكنائس في القدس، مما انعكس إيجابنا عمى 
عاـ، إال أنو سرعاف ما نشبت فتنة دينية في مدف القدس كالرممة سكاف المدينة بشكؿ 

 (.2)كعسقبلف، عكرت صفك جك التسامح الذم أضفاه العيد الطكلكني عمى المنطقة

                                                             

زيداف ؛ َٕ ص ،ٔ ج ،الكامؿابف األثير،  ؛ُّٖ-ُّٔ ص ،ٔٔ ج ،دمشؽ مدينة تاريخابف عساكر،  (ُ)
 ُُٕ، ص كفافي ك آخركف، القدس

 ِْٓمنة، فمسطيف، ص خميؿ عثا (ِ)
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كذلؾ مف المشاغبات التي كقعت بيف المسمميف كأىؿ الذمة تمؾ الفتنة التي بدأت 
مف المسمميف يكـ عيد  ـ حينما ثار سكاف مدينة بيت المقدسّٕٗق/ِّٓأحداثيا سنة 

ككاف الداعي لذلؾ اضطياد المسمميف في  (،1)الشعانيف كأحرقكا أبكاب كنيسة قسطنطيف القبمية
إال  المسمميفببلد الركـ، فمـ يجد ممكؾ اإلسبلـ حبل لتخيؼ الشر الكاقع عمى رعاياىـ 

سيـ ميكل بالضغط عمى النصارل في ديارىـ ك التأثير عمى ممكؾ النصارل بضربيـ في كنائ
ألحداث الخارجية دكر امف خبلؿ الفقرة السابقة يتضح اف  (.2)قمكب أبنائيـ في بيت المقدس

يؽ مف قبؿ البيزنطييف يفي حدكث مشاكؿ داخمية في المدينة، فعندما يتعرض المسمميف لمتض
  عمى النصارل في األرض اإلسبلـ. فعمييـ بالمثؿ فيضيقك  فيردك 

ف النصارل حصمكا عمى حريتيـ في العبادة كأقامكا كلكف إجماال يمكف القكؿ بأ
أعيادىـ فييا بشكؿ عمني، حتى أف نكاقيس النصارل كانت تسمع في المسجد األقصى دكف 

 ( ّ)أف يتعرض ليـ أحد

 عالقة أىل بيت المقدس بالوالة والحكام :المحور الثالث: 

الذم ينكبكف  الكالة ىناؾ عبلقة قكية بيف حالة اليدكء في مدينة بيت المقدس كطبيعة
فقد اتصؼ الكالة بالقسكة في بعض األحياف ففي زمف الخميفة العباسي ، عف السمطة الحاكمة

أساء الذم  عمى فمسطيف -الخميفة يابف أخ-عبد الكىاب بف إبراىيـ يأبك جعفر المنصكر كل
و فترة ثـ مما جعؿ سكانيا يضجكف بالشككل لمركز الخبلفة التي استجابت ليـ كعزلت ،السيرة

عند  كيبدكا أف سياسة الكالي العباسي قد القت معارضة فمسطينية لـ تقؼ (،ْ)أعادتو مرة ثانية
، بؿ ككفؽ إشارات المصادر تمرد سكاف فمسطيف ضد الكالي، كقد حاكؿ الخميفة حد الشككل

المنصكر تخفيؼ نقمة سكاف فمسطيف عمى الدكلة العباسية مف خبلؿ زيارتو لمدينة بيت 
ىاتاف  (،ٔ)ـُٕٕىػ/ُْٓكزيارتو لممرة الثانية سنة  (5)ـٖٕٓىػ/ُّٔقدس لممرة األكلى سنة الم

                                                             

 ٕٖ، صِابف البطريؽ، التاريخ المجمكع، ج (ُ)
 َُ، ص ٔمحمد عمي، خطط الشاـ، ج (ِ)

 ِٕص  ،ُٕج  ،؛ ابف عساكر، تاريخ مدينة دمشؽِٗص  ،ٔج  ،أبك نعيـ األصبياني، حمية األكلياء(ّ) 
 ََُص  ،ٓج  ،؛ ابف منظكر، مختصر تاريخ دمشؽَِّص  ،ّٕج  ،ابف عساكر، تاريخ مدينة دمشؽ (ْ)
 ُْٗ، صُ، ج ؛ أبك الفداء، المختصرِٕ، صٖج ؛ ابف الجكزم، المنتظـ،ّْٗ،صْ، جالطبرم، تاريخ (ٓ)

 . َّٔٔ، ص ٖ، ج ؛  أبي جرداة، بغية الطمبٓٓص ،ِج  ،الببلذرم، أنساب األشراؼ(ٔ) 
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الزيارتاف حسب المصادر المسيحية تكضح أف سكاف بيت المقدس مف أىؿ الذمة )النصارل 
كلكف  (1)كالييكد( قد تعرضكا إلجراءات قاسية كاف مف ضمنيا زيادة العبء الضريبي عمييـ

تككف تمؾ سياسة المنصكر كالمرجح أنيا سياسة كالتو الذيف بالغكا في جمع  يستبعد أفالباحث 
  (.2)الضرائب

ـ مف بناء كنائس ٕٔٓىػ/ُّٗكذلؾ قيؿ عف المنصكر أنو منع المسيحييف في سنة 
جديدة سكاء في القدس أك غيرىا مف الببلد، كأمرىـ أف يظيركا الصميب، كفرض الجزية عمى 

ـ ِٕٕىػ/ُٔٓالمكظفيف النصارل عف ديكاف الخراج، كفي سنة الرىباف كالكنائس، كعزؿ 
فرض عمى المسيحييف كالييكد أف تككف ليـ عبلمة فارقة، تميزىـ حتى يعرفكا مف بيف 

لـ يكف إجراء أبك جعفر المنصكر جديدا ك إنما سبؽ ىذا كمف نافمة القكؿ أنو  (3)المسمميف
إيجاد عبلمات فارقة في المباس بيف  عمر بف الخطاب في العيدة العمرية التي نصت عمى

  (.4)المسمميف كأىؿ الذمة

ـ( قاـ بعدة إصبلحات ٖٕٓ-ٕٕٓىػ/ُٗٔ-ُٖٓالخميفة العباسي الميدم)كفي عيد 
في المسجد األقصى، كاصطحب معو في ىذه الزيارة مجمكعة مف أفراد األسرة العباسية 

كالييا إبراىيـ بف  ف فأمر بعزؿكرجاؿ إدارتيا، كيبدك أنو قد استمع إلى شككل سكاف فمسطي
 .(5)بناء عمى تدخؿ مف خالو يزيد بف منصكر الذم كاف مرافقا لو في الزيارة هصالح ثـ أعاد

 (ابف البطريؽ)الصفة السائدة بيف كالة القدس فقد ذكر لـ تككنا الشدة كالقسكة  كما أف
عباسي المأمكف في بيت أنو عندما مر عبيد اهلل بف طاىر أبك العباس أحد قكاد الخميفة ال

المقدس، قاـ بعض المسمميف بالشككل إليو بأف بطريرؾ القدس تكما قد قاـ ببناء قبة كنيسة 
القيامة خمسة أعمى مما كانت عميو، لكف الكالي قبؿ إصداره الحكـ عمى تصرؼ البطريرؾ، 

سمـ مف أىؿ ىذا كاف قد لقنو إياه رجؿ م همع رده كاقتنع بو، كالغريب أف ردقابمو أكال كس

                                                             

 َُُ، ص زيداف كفافي ك آخركف، القدس (ُ)
 ََُص  ،ٓج  ،؛ ابف منظكر، مختصر تاريخَِّص  ،ّٕج  ،ابف عساكر، تاريخ مدينة دمشؽ(ِ) 
 ُِٔة القدس، صمحمد محاسنة، حقيق (ّ)
 ِٓٓص  ،ُج  ،؛ العميمي، األنس الجميؿْْٗص  ،ِج  ،الطبرم، تاريخ (ْ)
 ٖٔٓص  ،ْج  ،الطبرم، تاريخ (ٓ)
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كىذا خير دليؿ عمى متانة العبلقة القكية كالحسنة بيف المسمميف كالمسيحييف في تمؾ  (ُ)القدس
 الحقبة

يمكف القكؿ أف تمؾ األحداث الفردية كالتي كانت تتكقؼ سريعا لـ تؤثر عمى المعاممة 
ـ حيثما ذىبت تجد النصارل ى ،الحسنة التي حظي بيا أىؿ المدينة فقد ذكر المقدسي

أصحاب الكممة العميا، كىذا دليؿ عمى أف النصارل معززيف غير مضطيديف، كىذا يناقض 
ف فيما بعد ألجؿ القياـ بالحممة الصميبية عمى بيت ك األسباب التي تذرع بيا األكركبي

   (.2)المقدس

كأىـ ما ناؿ سكاف بيت المقدس مف األذل، كاف عمى عيد الحاكـ بأمر اهلل الفاطمي 
ؽ في مممكتو ديرا ك ال كنيسة إال ىدميا، فقد أصدر أكامره إلى كالي الرممة عاـ فإنو لـ يب

زالة معالميا كالقضاء عمى أثارىا كغيرىا مف ََُٕىػ/ّٖٗ ـ بيدـ كنيسة القيامة في القدس كا 
كذلؾ عندما عمـ الحاكـ طريقة احتياؿ رىباف كنيسة القيامة بإيياـ الناس بأف ىناؾ (،3)الكنائس

قرارتو تمؾ المتشددة ضد عف كلكف الحاكـ تراجع  ،(4) مف السماء في عيد الفصح نار تشتعؿ
 (.5)أىؿ الذمة كأعطاىـ عيدا سمح ليـ بحرية العبادة

كبذلؾ انفتح حينئذ باب عكدة الكنائس إلى سابؽ عيدىا كرد أكقافيا عمييا، كلما 
ضطياد إلى دينيـ بأمره تسامح الحاكـ بعمارة الكنائس كتجديدىا عاد الذيف أسممكا كقت اال

 (.6)كتسامحو 

التي لقييا المسيحيكف مف العرب إباف  المعاممة الحسنةكقبؿ الختاـ تجدر اإلشارة إلى 
حتى احتبلؿ الصميبييف  - -فترة حكميـ لمدينة بيت المقدس منذ عيد عمر بف الخطاب 

المسيحييف حكؿ الخبلفات بيف  عدالة العرب كتكفيقيـ في حسـ تؤكدـ( َُٗٗ-قِْٗليا )
                                                             

 ٔٓ-ٓٓ، صِابف البطريؽ، التاريخ المجمكع، ج (ُ)
 ُْٖ، ص ؛ عارؼ العارؼ، المفصؿُٔٓص  ،ُج  ،أحسف التقاسيـ (ِ)
 ِّٗص    ِٕتاريخ اإلسبلـ  ج  ؛ الذىبي،ّْٖص  ،ُج  ،ابف القبلنسي، تاريخ (ّ)

؛ النكيرم، نياية  ُٔص    ُٓ؛ ابف الجكزم، المنتظـ  ج ِْٕص    ُالمسعكدم، مركج الذىب  ج (ْ) 
 ْْٓص  ،ِج ، ؛ القمقشندم، صبح األعشىَُٖص  ،ُج ، األرب
 ُِّ-َِّ، صِابف البطريؽ، التاريخ المجمكع، ج (ٓ)
 ُِّ، صنفسو المصدر(ٔ)



112 
 

أف جميع المسيحييف بمختمؼ مذاىبيـ احتفظكا بيياكميـ في كنيسة القيامة ك األماكف المقدسة 
 (.1)تحت حماية العرب

 المحور الرابع: أثر األزمات والكوارث عمى سكان المدينة:

حركب الكثيرة فقد عانت مف اللمعديد مف الحكادث المأساكية،  كانت القدس مسرحان 
ألكثر مف عشريف حصارا، كتبادلتيا القكل السياسية أكثر  تيا الطكيؿ، كتعرضخبلؿ تاريخ

مف خمس كعشريف مرة، كدمرت المدينة سبع كعشريف مرة، كتعرض سكانيا لمذبح في 
 . (2)مناسبات عدة

فضبل عف مركر مدينة بيت المقدس بأزمات كثيرة خبلؿ فترة الدراسة، ك خاصة في 
جماال فالحكادث تنكعت بيفمدينة المباركة، فترة تعاقب الدكيبلت عمى ال الطبيعية كالسياسية  كا 

 كاالقتصادية كالتي سيتـ ذكرىا خبلؿ الفقرات التالية. 

أكؿ الككارث الطبيعية قبيؿ انتياء الدكلة األمكية كبداية الحكـ العباسي تمؾ الزلزلة 
ة، فمات أكثر أىميا سنة القكية التي كانت ليا أثر مدمر عمى الحياة االجتماعية في المدين

قتؿ  يثنة نصيب األسد مف تمؾ الزلزلة حػ، ككاف لؤلنصار المستقريف في المديمْٖٕ/قَُّ
بف أكس أثناء الزلزلة كلـ يبؽ أحياء مف ذرية شداد سكل ابنو منزؿ شداد  فمثبل كقعأغمبيـ، 

فة العباسي محمد الذم قطعت رجمو تحت ردـ المنزؿ كابنتو خزرج، كالذيف أكرميما الخمي
ككانت نتيجة تمؾ الزلزلة الشديدة ىركب  (،3)الميدم أثناء زيارتو لمدينة بيت المقدس فيما بعد

   (4)سكاف بيت المقدس إلى الصحارم كالمناطؽ النائية مدة أربعيف يكما

ـ عمى ْٖٕىػ/ ُٖٓكتجدر اإلشارة أف بيت المقدس تعرضت ليزة أرضية أخرل سنة 
 بحيث الزلزلة كانت شديدة كتمؾأقامو الخميفة أبك جعفر المنصكر،  إثرىا سقط البناء الذم

                                                             

 ٓٓ، ص القدس ميخائيؿ مكسي، (ُ)
 َُىنرم كتف، القدس، ص  (ِ)

؛ الذىبي، ّْٔص  ،ِج  ،؛ الذىبي، سير أعبلـْْٓ -ْْْص ،ّج  ،ابف منظكر، مختصر تاريخ(ّ) 
 ُُّص  ،ُج  ،؛ ابف تغرم بردم، النجـك الزاىرةَّ -ِٗص ،ٖج  ،تاريخ اإلسبلـ

 ُُّص  ،ُج  ،نجـك الزاىرةابف تغرم بردم، ال(ْ) 
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سمبا عمى جميع المباني داخؿ المدينة، كخاصة المسجد األقصى لدرجة أف الناس أثرت 
 (.1)امتنعت عف الصبلة فيو مدة طكيمة

خرابا فأمر بإعادة كلما زار الخميفة الميدم مدينة المقدس كجد المسجد األقصى 
كا في عرضو رث ىذا المسجد كطاؿ كخبل مف الرجاؿ انقصكا مف طكلو كزيد"ؿ: بنائو، كقا

. كيبدك أف ذلؾ الزلزاؿ كاف لو أثارا مدمرة عمى المدينة بحيث لـ (2)"فتـ البناء في خبلفتو
 يستطع أىميا مف تأدية الصبلة في مسجدىا.  

بيصة سنة كفي أياـ ىاركف الرشيد تكلى أمر فمسطيف الكالي ركح بف حاتـ بف ق
 (3)ـ، ككاف عمى مدينة بيت المقدس كاؿ يعرؼ بعبد الرحمف بف عبد الممؾ ٕٖٕىػ/ ُُٕ

كفي سنكات كاليتيما تعرضت المنطقة ألزمات اقتصادية حادة جراء انتشار األمراض كاألكبئة 
 (. 4)بيف المجتمع الفمسطيني، كخاصة مرض الطاعكف

خراج كالضرائب لعدـ قدرتيـ عمى نتيجة لتمؾ األزمة رفضت ضياع فمسطيف دفع ال
لعمارتيا كدعا قكما مف  (5)دفعيا، حتى أف أىميا ىجركىا فكجو الرشيد ىرثمة بف أعيف

مزارعييا كدعاىـ لمرجكع إلييا عمى أف يخفؼ عنيـ مف الخراج كمعاممتيـ بالميف، فرجعكا 
راضييـ عمى كلذلؾ أطمؽ عمييـ اسـ أصحاب التخافيؼ، كجاء قكـ منيـ بعد فردت عمييـ أ

 .(ٔ)مثؿ ما كانكا عميو، فيـ أصحاب الردكد

                                                             

 ِِٔ ص ،ٕ ج ،الذىب ذراتشابف العماد،  (ُ)
 ِّٖص  ،ُج  ،العميمي، األنس الجميؿ(ِ) 
عبد الرحمف بف عبد الممؾ بف أبجر الكناني، ذك الرياستيف، كصؼ بحبو لمخير محافظا عمى السنة، تكفي  (ّ)

 َّٗص  ،ٔج  ،الطبقات الكبرلسنة إحدل كثمانيف كمائة في خبلفة ىاركف، ابف سعد، 
 ُُّ، ص س، القدزيداف كفافي ك آخركف(ْ) 
ىرثمة بف أعيف مف خكاص الرشيد حيث استخدمو الرشيد في إصبلح المشاكؿ التي يتعرض ليا الكالة في  (ٓ)

دكلتو، كاألزمات الصعبة التي ال يستطيع صاحب الكالية إصبلحيا ) ما نسميو في عصرنا رجؿ الميمات 
ج  ،؛ الذىبي، تاريخ اإلسبلـّٓص  ،ٗج  ،ـ؛ ابف الجكزم، المنتظُُْص  ،ِج  ،صعبة(، اليعقكبي، تاريخال

 ِٗص  ،ِج  ،؛ ابف تغرم بردم، النجـك الزاىرةَِص  ،ُُ
 َُٓ-ُْٗص  ،ُج  ،الببلذرم، فتكح البمداف(ٔ) 
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كحينما حدث في بيت المقدس جكع شديد كجراد كثير مات الناس مف الجكع، كترؾ 
لمقدس استغؿ تكما بطريرؾ بيت افـ، ُٖٗىػ/َِْسنة  قسـ كبير مف سكانيا المدينة
شاب األرز مجمكعة مف األشخاص ليأتكه بأخ مرسبلن ، المعركؼ بتمريؽ تمؾ الظركؼ

صبلح كنيسة القيامة . تمؾ األزمة الخانقة التي (1)كالصنكبر فأتكا بخمسيف جذع لترميـ كا 
فأرغمكا عمى ترؾ   تعرضت ليا بيت المقدس كانت ليا نتائج كارثية عمى سكاف المدينة

 .المدينة إلى حيف تعكد لطبيعتيا كتنكشؼ غمتيا 

ـ، ٖٗٗ/ىػِٖٔيت المقدس سنة حدثت بمدينة ب كذلؾ مف الظكاىر الغريبة التي
تساقط النجكـ عمى المدينة بشكؿ كبير )يقصد الشيب( كحكؿ المسجد األقصى تمؾ الظاىرة 

  (.2)استمرت مف المغرب حتى طمكع الشمس

كتجدر اإلشارة إلى أف عبلقة السمطة الفاطمية الحاكمة كنصارل بيت المقدس 
زالة ََُٕىػ/ّٖٗكنيسة القيامة عاـ  تدىكرت بعد إصدار الحاكـ الفاطمي أكامره بتدمير ـ، كا 

كالتضيؽ عمى سكانيا مف النصارل بإلغاء أعيادىمكتعميؽ  (3)معالميا، كتسكيتيا باألرض
مما أدل إلى ىجرة الكثير مف المسيحييف إلى أراضي الدكلة  (4)صمباف خشبية في أعناقيـ

 .(5)البيزنطية

الثبلثاء الحادم عشر مف جمادم  كقع زلزاؿ في الساعة الثالثة مف صباح يكـ كذلؾ
ـ، قتؿ عمى إثرىا معظـ أىؿ الرممة، ََُٕالمكافؽ الثامف مف مارس  /ىػِْٔاألكلى سنة 

 .(ٔ)كعـ ذلؾ مدينة بيت المقدس، كخسفت أيمة كميا

رت عمى مدينة بيت المقدس عندما استكلى اتسز عمى كذلؾ مف األزمات التي أث  
ـ كجميع المناطؽ المجاكرة ليا الخاضعة تحت سيطرة َُُٕىػ/ّْٔمدينة بيت المقدس سنة 

                                                             

 ٓٓ،  صِابف البطريؽ: التاريخ المجمكع، ج(ُ) 
 ٔٔص  ،ُج  ،السمفي، الطيكريات (ِ)
 ِّٗص  ،ِٕج  ،ريخ اإلسبلـ؛ الذىبي، تاّْٖص  ،ُج  ،ابف القبلنسي، تاريخ (ّ)
 ُٕص  ،ِج  ،المقريزم، اتعاظ الحنفا (ْ)
 ُٕ، صمصطفى الحيارم، القدس (ٓ)

 ُُٔص  ،ُٔج  ،ابف الجكزم، المنتظـ(ٔ) 
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كسرعاف ما استعاد الفاطمييف سيطرتيـ عمى مدينة بيت  (ُ)الفاطمييف عدا مدينة عسقبلف 
عاد  (اتسز)، كلكف (2)ـَُّٕىػ/ْٓٔسنة  ـالمقدس مرة أخرل، ككلى فييا نائبا مف قبمي
غبلت كالمؤف مف الكصكؿ إلييا، ، كمنع ال(ّ)كشدد الحصار في السنة نفسيا عمى المدينة

 (.4)فاشتدت الضائقة االقتصادية فييا، حتى بمغت غرارة القمح بسبعيف دينارا 

ـ ، َُٕٔىػ/ْٗٔثـ حاكؿ اتسز أف يكسع حدكد دكلتو فتكجو إلى غزك مصر سنة
كلكنو عاد مف حممتو تمؾ ميزكمنا
إلى مدينة بيت المقدس فكجد سكانيا قد أغمقكا أبكاب  (5)

، ففرض الحصار عمى المدينة، كمف تـ ىاجميا (6)يـ أمامو نظرا لسكء معاممتو ليـمدينت
كدخؿ البمد عنكة، كقتؿ كثيرا مف أىميا حتى قيؿ إنو قتؿ ما يقرب مف ثبلثة آالؼ نفس، 
كسمح في ىذه المرة لجنكده كرجالو بنيب األمكاؿ في المدينة، فأخدكا منيا شيئا ال يبمغو 

ضة التي نيبت مف المدينة بدمشؽ كؿ خمسيف درىما بدينار، مما الحصر بحيث بيعت الف
  .    (7)ركاف يساكم ثبلثة عشر درىما بدينا

نظرا لسياسة اتسز في تعاممو مع سكانيا بتمؾ القسكة كقتؿ االالؼ مف أىميا، ما أدل 
يت كبذلؾ تككف مدينة ب (.8)إلى جبلء الكثير مف سكانيا عف المدينة ك القرل المحيطة بيا

المقدس قد خسرت اآلالؼ مف خيرة شبابيا، ألنو في الغالب مف يقكـ بالثكرات كاالنتفاضات 
 ىي فئة الشباب. 

                                                             

 ِْٓص ،ّج ر،؛ الذىبي، العبُِٖص ،ِٔج ،كيرم، نياية األرب؛ النٖٓٓص ،ّج يخابف خمدكف، تار (ُ) 
؛ ٔٗ، ّٗ، صُج ، صُ، ج ؛ ابف شداد، األعبلؽ الخطيرةِٓٗ، صُ، جابف خمكاف، كفيات األعياف (ِ)

 ّٓٔ، ص ُ، ج ابف الكردم، تاريخ
 ٔٗص  ،ُج  ،رةابف شداد، األعبلؽ الخطي (ّ)
 َُّ-ُِٗ، ص مدم، ببلد الشاـعمي الغا(ْ)
ج ، ؛ ابف األثير، الكامؿّْٖ، صٕؽ، جابف عساكر، تاريخ مدينة دمشٔٔ، صُ، جابف القبلنسي، تاريخ (ٓ)
 َِٖ، ص ُ، ج ؛ أبك الفداء، المختصرُِْ، ص ٖ

؛ عبمة الميتدم، القدس ُّٗ ، صُٖ، جالذىبي، سير أعبلـ؛  ّٓ، ص ُّالذىبي، تاريخ اإلسبلـ، ج(ٔ) 
 ُُُ، صتاريخ
؛ الذىبي، تاريخ ٔٗ، ص ُ، ج ؛ ابف شداد، األعبلؽ الخطيرةُِْ ، صٖ، ج ؿابف األثير، الكام (ٕ)

 ّٓ-ّّ، ص مصطفى الحيارم، القدس؛ ّٖ، ص ْ، ج ، تاريخ؛ ابف خمدكفّْ، ص ُّـ، جاإلسبل
 ُّْ، ص عمي الغامدم، ببلد الشاـ (ٖ)
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تمؾ  ،السيطرة الفاطمية زمفكذلؾ مف األزمات التي أثرت عمى  كامؿ أرض فمسطيف 
مناحي  المقريزم تعطؿ كصؼالحركب المستمرة بيف السمطة الفاطمية كبنك الجراح، حيث 

ي عمييا، فتعطمت الزركع مف كخمت الديار البف الجراح، فأتت ط"ة في فمسطيف بقكلو الحيا
  (ُ)"القرل

جمادل سنة  َُأما اليزة األرضية الكبيرة التي كقعت في فمسطيف يكـ الثبلثاء 
ىدـ أكثر دكر الرممة كسكرىا كقتؿ أكثر أىميا، كانت نتيجتيا ـ َُٖٔأذار سنة ُٕىػ/ َْٔ

التي دفعت الخميفة  (2)مدينة بيت المقدس كتأثر سكانيا بتمؾ الزلزلة ككذلؾ سقكط أسكار
المدينة، حيث  أمر الخميفة سكاف بالفاطمي بالمكافقة عمى تغيير جذرم في سكنى المقدسييف 

عادة بناء أجزاء مف سكرىا، لكف النصارل لـ يتكافر لدييـ األمكاؿ الكافية  القدس ترميـ كا 
ـ، فطمبكا مف الخبلفة الفاطمية السماح ليـ بطمب المساعدة مف إلصبلح الجزء المطمكب مني

بيزنطة، فكافؽ الخميفة الفاطمي عمى ىذا اإلجراء، كنتج عف ذلؾ اتفاؽ عقد بيف الفاطمييف 
كالبيزنطييف، تقرر بمكجبو أف يقكـ اإلمبراطكر بتمكيؿ الجزء مف السكر الذم طمب مف 

فة الفاطمي بجعؿ الحي الذم يحيطو السكر نصارل القدس بناؤه مقابؿ أف يسمح الخمي
 . (3)مقصكرا عمى السكاف النصارل في القدس ال يخالطيـ فيو أحد غيرىـ

يمغازم َُُٗىػ/ْْٖكبعد كفاة أرتؽ بف أكسب  بيت المقدس ( 4)اقتسـ كلداه سكماف كا 
، إلى أف جاء األفضؿ بف بدر  (5)كحكما المدينة دكف مشكبلت داخمية أك أزمات خارجية

الجمالي كزير الفاطمييف في حممة كبيرة متكجيا إلى بيت المقدس، ففرض عمييا الحصار بعد 
كفر لديو مف أسمحة المنجنيقات كضرب المدينة بما ت كنصب( 6)رفض األراتقة التسميـ لو

                                                             

 ِِٓص  ،ُج  ،المقريزم، اتعاظ الحنفا (ُ)
ج  ،؛ الذىبي، تاريخ اإلسبلـَُٓص  ،ُٔج  ،؛ ابف الجكزم، المنتظـِٔص  ،ُج  ،ابف القبلنسي، تاريخ(ِ) 
 ِٔٗص  ،َّ
 ِٔ-ِٓ ، صمصطفى الحيارم، القدس (ّ)
 ِّٗ، ص ُ، ج أبك الفداء، المختصر (ْ)
؛ المقريزم، اتعاظ ُٕٗ، ص ُج ، ؛ ابف خمكاف، كفيات األعيافُٖص  ،ُ، ج ابف القبلنسي، تاريخ (ٓ)

 ِِ، ص ّالحنفا، ج 
 .ِِ، ص ّ؛ المقريزم، اتعاظ الحنفا، ج ُٖص  ،ُج  ،ابف القبلنسي، تاريخ(ٔ) 
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تمثؿ في قمة  (1)مدة تزيد عف أربعيف يكما عانت فيو المدينة المباركة األمريف كأدكات القتاؿ
باإلضافة لرمييا بالمنجنيؽ، تمؾ األكضاع السيئة دفعت سكاف المدينة بالتكجو إليو األقكات 

ككعدكه بتسميـ القدس مقابؿ إعطاءىـ أماف لسكانيا، فقبؿ األفضؿ مطالبيـ كفتحكا المدينة 
. فبل شؾ أف ىذا (2)إليو، كخرج األخكيف مف بيت المقدس دكف أف يتعرض ليـ األفضؿ بسكء

ب المقدسي كأضعؼ مف عزيمتو مما جعمو لقمة سائغة أماـ الحممة الحصار أنيؾ الشع
 ـ. َُٗٗىػ/ِْٗالصميبية التي احتمت المدينة سنة 

اقتراب القكات  لممدف الفمسطينية في التركيبة السكانية تأثر التي مشاكؿ أكثر الكاف ك 
قامة تجيكا لئلاك  مناطقيـ، معظـ سكاف المدف غير المحصنة فترؾمف فمسطيف،  الصميبية

بالمدف المحاطة باألسكار كالقبلع، لعميا تحمييـ كتسمح ليـ بالدفاع عف أنفسيـ ك ممتمكاتيـ، 
مثؿ سكاف الرممة الذيف غادركا مدينتيـ مع زكجاتيـ كأطفاليـ كجميع أسرىـ قبيؿ كصكؿ 

ىػ/ ِْٗالفرنجة الصميبييف بميمة كاحدة، أم يكـ الخميس المكافؽ الحادم عشر مف رجب سنة 
ـ حتى باتت المدينة خالية مف السكاف، كقد امتؤلت مدينة َُٗٗثاني مف شير يكنيك عاـ ال

القدس بأعداد كبيرة مف سكاف المدف كاألرياؼ المجاكرة الذيف تدفقكا إلييا ىربا مف مجازر 
 ( ّ)القكات الغازية، كبحثا عف السبلمة ألنفسيـ، كتقديـ المساعدة ك الدفاع عف المدينة المباركة

الحادم عشر الميبلدم اختتـ القرف الخامس اليجرم/خيرا يمكف القكؿ أف القرف كأ
بقتؿ معظـ سكانيا مف المسمميف، كىركب الباقيف  كذلؾفي مدينة بيت المقدس بحمامات الدـ 

 (.4)إلى المدف البعيدة لكي ينجكا بأركاحيـ مف المجازر البشعة التي قاـ بيا الصميبييف

 

 

                                                             

 ُٗٗ؛  محمد شراب، القدس، صِِ ، صّالمقريزم، اتعاظ الحنفا، ج (ُ) 
؛ ابف خمدكف، ُٔ ص ،ّْ ج ،اإلسبلـ تاريخ؛ الذىبي، ُٗ ص ،ٗ ج ،التاريخ في الكامؿابف األثير، (ِ) 
 َّٓ ص   ُ ج  الجميؿ األنس؛ العميمي، ِٓ، صٓ؛ جٖٔ ص ،ْ ج تاريخ،

 ْٗٔ-ْٖٔسعيد البيشاكم، القدس كالتاريخ،  (ّ)
؛ اليافعي، مرآة ُٕٗ -ُٖٕص ،ُٗج  ،؛ الذىبي، سير أعبلـّْص  ،ُٕج  ،ابف الجكزم، المنتظـ(ْ) 
 ٖٔص  ،ْج  ،؛ ابف خمدكف، تاريخُْٓص  ،ّج  ،الجناف



118 
 

 ياد والمناسبات اإلسالمية والمسيحية: األعالمحور الخامس: 

 األعياد كالمناسبات اإلسبلمية   - أ

عمى صعيد االحتفاالت الدينية اإلسبلمية التي تميزت بيا مدينة بيت المقدس، فقد 
االحتفاؿ بختمة القرآف الكريـ في المسجد األقصى،  رافقتاذكر المقدسي الفخامة كاألبية المتيف 

  (.ُ)لنصؼ مف شير شعبافككذلؾ االحتفاؿ في ليمة ا

كذلؾ مف المناسبات اإلسبلمية التي نشأت في مدينة بيت المقدس كانتشرت إلى 
معظـ األقاليـ اإلسبلمية تمؾ الصبلة التي تسمى بصبلة الرغائب كما ذكر ذلؾ الطرطكشي، 

حيث قدـ شخص عمى المدينة، تميز بحسف  (2)ـَُٔٓ/قْْٖككانت بدايات ظيكرىا سنة 
جماؿ صكتو، فقاـ ليصمي نافمة في المسجد األقصى ليمة النصؼ مف شعباف، تبلكتو، ك 

فصمى خمفو رجؿ ثـ تبعو ثاني كثالث كرابع حتى ختـ صبلتو بجماعة كبيرة، كفي العاـ التالي 
صمى معو خمؽ أكثر مف العاـ السابؽ، كشاعت تمؾ الصبلة في المسجد األقصى كبيكت 

 .(3)نةكأنيا س حتى أصبحتالناس كمنازليـ 

كلكني رأيت أىؿ ": بقكلوكقد أكد الغزالي تمؾ الصبلة عندما زار مدينة بيت المقدس 
 .(ْ)"يكاظبكف عمييا كال يسمحكف بتركياالقدس بأجمعيـ 

كعف كيفية صبلة الرغائب) ليمة النصؼ مف شعباف( فعدد ركعاتيا مائة ركعة تقرأ بعد 
في جماعة كتمسؾ بيا أىؿ بيت المقدس ككانت تؤدل  (ٓ)الفاتحة عشر مرات سكرة اإلخبلص

لدرجة أنيـ اىتمكا بيا أكثر مف الجمع كاألعياد، ك التـز بيا السكاد األعظـ مف أىميا، 

                                                             

 ُٔٔص  ،ُج  ،أحسف التقاسيـ (ُ)
 ُْٓ ص ،ٔ ج ،االصكؿ جامع؛ ابف األثير، َِِ ص ،ُ ج ،الديف عمـك إحياءالغزالي، (ِ) 
 ُٗٔ-ُٖٔص  ،ُج  ،الشاطبي، االعتصاـ (ّ)
 َِّص  ،ُج  ،إحياء عمـك الديف (ْ)

 َّٓص  ،ّج  ،لمبل عمي القارم، مرقاة المفاتيحا(ٓ) 
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صاحب تمؾ المناسبة االختبلط بيف الرجاؿ كالنساء كانتياؾ الحرمات حتى أف الفقياء ك 
 .(1)العمماء كانكا يخشكا الخسؼ مف تمؾ المعاصي

مقدس تمؾ الصبلة جيؿ بعد جيؿ حتى أكائؿ القرف الثامف اليجرم، أىؿ بيت ال تداكؿ
 . (2)فانتيت كتبلشت عندما تصدل ليا العمماء كالفقياء

المسمميف مف  اجتماعكذلؾ مف المناسبات البدعية التي كقعت في مدينة بيت المقدس 
مف يقترب ك  (4)ألجؿ الكقكؼ حكؿ قبة الصخرة في يكـ عرفة( 3)جميع األقطار اإلسبلمية 

كبعد مغيب الشمس  ،منيـ يجد ليـ غكغاء كأصكات حتى تجدىـ ككأنيـ ليسكا في عبادة
سبحانو  –يتفرؽ الناس، لمتحضير لعيد األضحى المبارؾ معتقديف بذلؾ أنيا قربة إلى اهلل 

حيث يتجمع في المدينة ما يزيد عف عشريف ألؼ شخص مف كؿ عاـ ثـ يقكمكا  (5)-كتعالى
 (6)عمى غرار ما يقكـ بو أىؿ الحجاز، مصطحبيف معيـ أبنائيـبذبح األضحية 

كمف عادات زكار مدينة بيت المقدس مف األقاليـ المجاكرة اصطحاب أبنائيـ 
 . (7)ليختنكىـ في المدينة كبالقرب مف مساجدىا

، حيث يكقد في المسجد األقصى كؿ تميزت بيا المدينةضاءة الشمكع التي إضافة إل
(، ٖألعياد كليمة النصؼ مف شعباف ألفا شمعة ىذا غير القناديؿ المضاءة)ليمة جمعة كفي ا

س حتى اعتبرت مف عجائب الدنيا، دبيا مدينة بيت المق اشتيرتكاألخيرة مف الميالي التي 
ككذلؾ مف المناسبات األخرل ليمة المعراج في السابع كالعشريف مف شير رجب، كليمة السابع 

 .(9)كالعشريف مف رمضاف

                                                             

 ّٕٔص  ،ّج  ،المباركفكرم، تحفة األحكذم (ُ)
 َّٓص  ،ّج  ،القارم، مرقاة المفاتيح المبل عمي (ِ)
 ُٓص  ،ِٕج  ،ابف تيمية، مجمكع الفتاكل (ّ)
 ُِٗ، ص ُالقمقشندم، مآثر اإلنافة، ج (ْ)

 ُٓص  ،ِٕج  ،تيمية، مجمكع الفتاكل ابف(ٓ) 
 ٓٓص  ،ُج  ،خسرك، سفرنامو(ٔ) 
 َُْ؛ عارؼ العارؼ، المفصؿ ، ص ٓٓص  نفسو، المصدر(ٕ)
 ٔٓٓص  ،ُج  ،، الركض المعطارالحميرم (ٖ)
 ّّص  ،ِج  ،العميمي، األنس الجميؿ (ٗ)
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  ياد النصارى:أع  - ب

سبت النكر كىك قبؿ لمنصارل أعياد كثيرة كمتعددة ارتبطت بمدينة بيت المقدس منيا: 
، كفيو تبدأ التحضيرات (1)الفصح بيكـ يقكلكف إف النكر يظير عمى مقبرة المسيح في ىذا اليكـ

القيامة كيتجمعكا في كنيسة  كالمباس الجميؿلعيد الفصح كيأتي الزكار الذيف يتميزكا باألبية 
يحممكف معيـ األمكاؿ الذيف مف جميع األقطار، عبلكة عمى تنكر ممكؾ الركـ ككبار البطارقة 

 . (2)كالثياب كاألكاني مف الذىب كالفضة

كبعد ذلؾ يأتي أىـ األعياد المسيحية كأكثرىا ارتباطا كشيرة بمدينة بيت المقدس، كىك 
 (4)عيد القيامةب كيدعى أيضا، (ّ)بيععيد الفصح الذم يصادؼ كقت النيركز أكائؿ فصؿ الر 

عيسى عميو السبلـ قاـ فيو بعد أف صمب بثبلثة أياـ، كخمص آدـ مف  فيو أفيزعمكف 
فجاء الرد  (5)الجحيـ، كأقاـ في األرض أربعيف يكما، آخرىا يكـ الخميس، ثـ صعد إلى السماء

ا مى ا قىتىميكهي  اإلليي )كى مى مىبيكهي  كى لىًكفٍ  صى (لىيي  شيبِّوى  كى ـٍ
(6).  

كفي ذلؾ العيد يقكـ المسيحيف بتعميؽ القناديؿ الكثيرة في كنيسة القيامة، كيربطكا بيف  
تمؾ القناديؿ عف طريؽ خيط مف حديد، ثـ يدىنكا الخيط بدىف سريع االشتعاؿ يخفكنو عف 

، (8)، كيحيف كقت غركب الشمس(7)أنظار الحاضريف، كبعد أداء الحاضريف طقكس الصبلة
، فتنتقؿ النار بيف (9)الرىباف بإشعاؿ النار في احدل الخيكط مف مكاف ال يراه أحديقكـ أحد 

، (11)، فيخيؿ لمحاضريف ككأف تمؾ النار نزلت مف السماء(11)القناديؿ بسرعة حتى تشتعؿ كميا

                                                             

  ْٔٓ، ص ِ، جالقمقشندم، صبح األعشى(ُ)
 ْٓص  ،ُج  ،؛ ابف القبلنسي، تاريخَٔص  ،ُٓج  ،ابف الجكزم، المنتظـ (ِ)
 ُٓٔص  ،ُج  ،المقدسي، أحسف التقاسيـ(ّ)
 ِْٕص  ،ُج  ،المسعكدم، مركج الذىب (ْ)

 ْْٓ، ص ِ، جالقمقشندم، صبح األعشى(ٓ) 
 ُٕٓسكرة النساء، آية  (ٔ)
 ّْٖص  ،ُج  ،ابف القبلنسي، تاريخ (ٕ)
 ُِٖص  ،ُج  ،كيرم، نياية األربالن (ٖ)
 ِّٖص  ،ِٕج  ،بي، تاريخ اإلسبلـالذى (ٗ)

 ْٔٓ، ص ِ، جالقمقشندم، صبح األعشى(َُ) 
 ُٔص  ،ُٓج  ،ابف الجكزم، المنتظـ (ُُ)
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ككانت  (2)كيتكىمكف أف تمؾ المصابيح أضيئت مف غير نار (1)فيصدقيا العامة مف الناس
تمؾ الخدعة التي كانت سببا  (3)سمميف تأتي كنيسة القيامة لتشاىد ذلؾ العيدأعداد كبيرة مف الم

باحتيا لمعامة كتدميرىا سنة  في اتخاذ الحاكـ بأمر اهلل الفاطمي قرارا بنيب كنيسة القيامة كا 
 . (5)، فسر المسممكف بيذا القرار(ْ)ـََُٕىػ/ّٖٗ

ىذا العيد  كيصاحبعاـ، مف كؿ  ينايرفي غرة شير  (القمندس)مف أعياد النصارل ك 
األفراح كالمأككالت المختمفة،  فيو كيقاـ، النيرافإشعاؿ  في مدينة بيت المقدس كالببلد الشامية

 .  (6)يـعكامالناس ك  صكالتي يشارؾ فييا خكا

كف النصارل م، كيزع(8)كمعنى الشعانيف التسبيح (7)الشعانيف أك الزيتكنةكمف أعيادىـ 
 (9)القدس فاستقبمو الرجاؿ كالنساء كالصبياف كبأيدييـ كرؽ الزيتكف أف عيسى عميو السبلـ دخؿ

المعركؼ كنياىـ عف أمرىـ ب حيث عيسى عميو السبلـفاستمعكا لمنبي  (11)سعؼ النخيؿك 
 . (ُُ)المنكر

نصارل مدينة  اعتاد (12)ككاف أحد الشعانيف كما ذكر أدـ متز يكـ عيد كبير لمعامة 
حممكا شجرة مف شجر الزيتكف مف الكنيسة التي بالعازرية إلى بيت المقدس في ذلؾ العيد أف ي

كنيسة القيامة، كبينيما مسافة بعيدة، كيشقكا بيا شكارع المدينة بالقراءة ك الصمكات، حامميف 

                                                             

 ُِٖص  ،ُج  ،كيرم، نياية األربالن (ُ)
 ْٔٓص  ،ِج  ،ندم، صبح األعشىالقمقش(ِ) 
 ِْٕص  ،ُج  ،الذىب المسعكدم، مركج (ّ)
 ِّٗص  ،ِٕج  ،ىبي، تاريخ اإلسبلـ؛ الذّْٖص  ،ُج  ،ابف القبلنسي، تاريخ (ْ)
 ْٓص  ،ُج  خ،القبلنسي، تاري ابف (ٓ)

 ِْٕص  ،ُج  ،المسعكدم، مركج الذىب(ٔ) 
 ْْٓص  ،ِج، عشى؛ القمقشندم، صبح األَُٖص  ،ُج  ،كيرم، نياية األربالن (ٕ)

 ٖٓص  ،ُج  ،الفداء، المختصر أبك(ٖ) 
 ٖٕص  ،ُج  ،الكردم، تاريخ ابف (ٗ)

 ْْٓص  ،ِج  ،، صبح األعشىدمالقمقشن (َُ)
 ْْٓص  نفسو، المصدر(ُُ) 
 ِْٖ-ِّٖالحضارة اإلسبلمية، المجمد الثاني، ص  (ُِ)
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. ككانت مصر كسائر الببلد تفعؿ مثؿ (1)الصميب، كيركب كالي البمد في جميع مكاكبو معيـ
صاف الزيتكف كقمكب النخيؿ، كتفرؽ عمى الناس تمؾ بيت المقدس في تزييف كنائسيا بأغ

 (2)األغصاف عمى سبيؿ التبرؾ

كمف األعياد النصرانية عيد الصميب كذلؾ عندما خرجت ىيبلني)ىيبلنة( إلى الشاـ، 
كبنت الكنائس، تكجيت إلى بيت المقدس فعمرتو كزخرفتو، كطمبت الخشبة التي صمب عمييا 

بعد أف دفنيا الييكد كطرحكا عمييا التراب كالزبؿ حتى  (3)عيسى عميو السبلـ كما يزعمكف
صارت مزبمة عظيمة، كطمبت مف الييكد أف يدلكىا عمى مكاف الصميب فامتنعكا فحبستيـ في 

فحمتيا بالذىب كاقامت لذلؾ عيد  ،بئر حتى أذعنكا كدلكىا عمى خشبة الصميب
كمناسبات النصارل أعيادا  ىناؾ الكثير مف المناسبات األخرل التي اتخذىاك ،(ْ)الصميب
 .(5)سعيدة

يمكف القكؿ أف النصارل أقامكا مناسباتيـ كأعيادىـ بشكؿ عمني، دكف أف يتعرض ليـ 
تسمع في المسجد األقصى، ككاف خميد بف سعيد كمما سمع كانت نكاقيس النصارل فأحد، 

ذا خير . كى(6)صكت جرس النصارل، قاـ كجمع ثيابو، كأخذ يصمي شماؿ الصخرة المشرفة
اإلسبلمي لممدينة المباركة  دليؿ عمى الحرية الدينية التي حصؿ عمييا النصارل أثناء الحكـ

كف أف يضيؽ عمييـ د األقصى دت أجراس كنيسة القيامة تسمع مف داخؿ المسجفكاف صك 
 أحد.

 

 

                                                             

 ِْٖ؛ أدـ متز، الحضارة اإلسبلمية، المجمد الثاني، ص ُْٗ، ص ِابف البطريؽ، التاريخ المجمكع، ج (ُ)
 ُْٗ، ص ِابف البطريؽ، التاريخ المجمكع، ج (ِ)

 ْٕٓ، ص ِ، ج؛ القمقشندم، صبح األعشىٓٗص  ،ُ ج ،رةالخطيايف شداد، األعبلؽ (ّ) 
 َُٕص  ،ُج  ،العميمي، األنس الجميؿ(ْ) 
دم، ؛ القمقشنُُٖص  ،ُج  ،كيرم، نياية األربالن؛ ْٕ ص ،ْ ج كالتاريخ، البدء المقدسي، طاىر ابف (ٓ)

 ْٓٓص ، ِج ،صبح األعشى
 ِٕص  ،ُٕج  ،ابف عساكر، تاريخ مدينة دمشؽ ؛ِٗص  ،ٔج  ،نعيـ األصبياني، حمية األكلياء أبك(ٔ) 
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 :األزياء والمالبسالمحور السادس: 

 (1)ليـ تجمؿ يمبسكف األرديةفقد كاف " مؽ بمبلبس أىؿ فمسطيف بصكرة عامةكفيما يتع
 (ِ)"عالـ كجاىؿ كال يتخففكف في الصيؼكؿ 

كلكف البد مف التنكيو أف المبلبس تختمؼ حسب الديانة كطبيعة العمؿ كالمستكل 
االجتماعي، فالمسمميف ليـ مبلبس تختمؼ عف لباس أىؿ الذمة، كال يجكز ألىؿ الذمة التشبو 

 . (3)نحت ألىؿ المدف الفمسطينيةبالمسمميف كما نصت كتب األماف التي م

ككذلؾ تختمؼ األزياء حسب طبيعة العمؿ، فالقضاة ليـ زم خاص، كلمشرطة زم، 
، حتى العمائـ تختمؼ مف فئة ألخرل فممخمفاء كالفقياء (4)كلمكتاب زم، كلكتاب الجند زم أخر

 (5)كاألعراب كالمصكص كالنصارل كؿ تمؾ الفئات ليـ عمة مختمفة الشكؿ

عمامة قبطية  لبس (6)الفقيو عبد اهلل بف محيريز ابف جنادة نزيؿ بيت المقدس فالمحدث
.كفيما (8)كاف أحب الثياب إليو تمؾ المصنكعة مف القطفك  ،قبطية كقميصا قبطيا (7)كريطة

 (9)يتعمؽ بمباس الفبلحيف في كؿ مف بيت المقدس كمدينة نابمس كساء كاحد بدكف سراكيؿ
 (12)كالحناء (11)الكتـ كقد استخدمكا، (11)ككذلؾ لبسكا البرانس

                                                             

 ُّٕ-ُّٔص ُْج ،المبلحؼ طكيمة الحجـ ؛  ابف منظكر، لساف العرب(ُ) 
 ُٔٔص  ،ُج  ،المقدسي، أحسف التقاسيـ (ِ)
؛ ِٖص  ،ُج  ،؛ ابف منظكر، مختصر تاريخُٕٗ -ُٕٕص  ،ِج  ،ريخ مدينة دمشؽابف عساكر، تا (ّ)

 ِٓٓ -ِْٓص  ،ُج  ،؛ العميمي، األنس الجميؿِٓٔص  ،ِٖج  ،ابف تيمية، مجمكع الفتاكل
 ّْْص  ،ُج  ،الجاحظ، البياف كالتبييف(ْ) 
 ّْْص  المصدر نفسو،(ٓ) 
ص  ،ُج  ،؛ اليافعي، مرآة الجنافَْٕص  ،ٔج  ،اريخ اإلسبلـ؛  تٔص  ،ّّج  ،تاريخ مدينة دمشؽ (ٔ)
 ُٖٓص  ،ٗج  ،؛ ابف كثير، البداية كالنيايةَِٔ
 َّٕص،ٕجالعرب،  لساف في أيامنا العباءة(ابف منظكر، )تسمى قطعة كاحدةالمنسكجة مف المبلءة ة الريط(ٕ) 
 ُّٗص  ،ٓج  ،األصبياني، حمية األكلياءأبك نعيـ (ٖ) 
 ُٕٔ – ُٔٔص  ،ُج  ،لمقدسي، أحسف التقاسيـا (ٗ)

  ْْٖص ،ُٓج ،البرنس كؿ ثكب رأسو منو ممتزؽ بو، مصنكع مف القطف، الزبيدم، تاج العركس (َُ)
ذا خمط مع الحناء أصبحت سكداء، ابف منظكر، لساف العرب(ُُ)   َٖٓص ،ُِج ،الكتـ نبات فيو حمرة كا 
 ُِٓص  ،ْج  ،ابف منطكر، مختصر تاريخ ،َٖص  ،ِٕج  ،ابف عساكر، تاريخ مدينة دمشؽ (ُِ)
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اد فيـ غالبا ال ييتمكف بثيابيـ كعادة ما تككف مبلبسيـ بسيطة  فإبراىيـ بف ب  كأما العي 
كاف لباسو في الصيؼ ( ُ)أدىـ الذم ارتبط كثيرا بمدينة بيت المقدس ك لو كرامات بيا 

شتاء فكاف يمبس فركا بأربعة دراىـ يتزر بكاحدة كيرتدم األخرل، أما في فصؿ ال قطعتيف
، كذلؾ ارتدل الزىاد كقت البرد الشديد (2)كليس تحتو قميص، كلـ يكف يمبس خفيف كال عمامة

إضافة لذلؾ فإف لباس الفقراء كالمتصكفيف جمد ضأف مدبكغ غير مخيط،  (3)جبة ككساء
 .(ْ)كيمبسكف عمى رؤكسيـ قمنسكة بيضاء

س المكف األسكد عمى سائر األلكاف، فضبل عما سبؽ فإف الزىاد ك العباد فضمكا لب
، (5)ألنيـ اعتبركه اشبو بمباس أىؿ المصيبة)المكت( فكانكا يرتدكا مدرعة سكداء كعمامة سكداء

 .(8)بيا (7)يتزركا بيا، كأخرل يتشحكا( 6)ككذلؾ فإف المتصكفيف الشباب قد ارتدكا قطعتيف شممة

ة عمى رؤكسيـ تحيط بقمنسكة كأما لباس الكرامية فكاف رداء مف الصكؼ كفكطة، مدال
ما ألنو يبلئـ حاؿ  فقراء الطكيمة، ثـ لبسكا فيما بعد المكف األزرؽ، إما ألنو لباس الحداد، كا 

الجكاليف في الببلد، كربما كاف األكؿ ىك الصحيح ألف الفكطة أيضا كانت لباس الرأس عند 
 . (9)الحزف 

فأبك مركاف عبد الممؾ بف محمد  ككذلؾ فإف المقدسييف اىتمكا باختيار أجمؿ الثياب
األمكم المعركؼ بالسميماني مف أىؿ بيت المقدس في القرف الرابع اليجرم، كاف لبيسا لمثياب 

                                                             

؛ السبكي،  ّْٗص ،ُج  ،؛ اليافعي، مرآة الجنافُّٖص  ،ٔج  ،ف عساكر، تاريخ مدينة دمشؽاب (ُ)
 ُّٗص  ،َُج  ،؛ ابف كثير، البداية كالنيايةّّٗص  ،ِج  ،طبقات الشافعية

 َّٗص  ،ٔج  ،ابف عساكر، تاريخ مدينة دمشؽ (ِ)
 ُّص  ،َْج  ،؛ ابف عساكر، تاريخ مدينة دمشؽُٗٓص ،ُج ،األزدم، طبقات الصكفية(ّ) 
 ُُّص  ،ُٗج  ،اإلسبلـ ؛ الذىبي، تاريخٖٗ  - ٕٗص ،ُِج  ،ابف الجكزم، المنتظـ(ْ) 
 ِْٕص  ،ْج  ،الجكزم، صفة الصفكة ؛ ابفّٓص  ،ُج  ،ابف ابي الدنيا، اليـ كالحزف (ٓ)

 ّٖٔص ،ُُج ،المباس الذم ليس تحتو قميص كال سراكيؿ، ابف منظكر، لساف العرب(ٔ) 
، ابف منظكر، التكشح: أف يدخؿ الثكب مف تحت يده اليمنى فيمقيو عمى منكبو األيسر كما يفعؿ الم (ٕ) حـر

 ّّٔص ،ِج ،لساف العرب
، ابف فضؿ اهلل ِّٓ-ُّٓص  ،ْج  ،؛ صفة الصفكة ُٓص  ،ُج  ،ابف الجكزم، فضائؿ القدس(ٖ) 

 َْص  ،ُج  ،مسالؾ األبصار العمرم،
 ِّ -َّأدـ متز، الحضارة اإلسبلمية، المجمد الثاني، ص (ٗ)
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كفيما بتعمؽ بمباس أىؿ بيت (2)منيا ك كذلؾ يتخذ مف الخز عمامة لرأسو (1)مفضبل لبس الخز
 .(ْ)(3)المقدس كقت األحزاف فكانكا يمبسكف الطيالسة

، (6)المصنكعة مف الصكؼ(5)لبست المدرعة بسة النساء المقدسيات فمقدألأما عف 
كال شؾ أف ىذا النكع مف المباس، كاف مشتركا  ،(7)كبعضيف يمبسف مدرعة مصنكعة مف الشعر

بيف المرأة كالرجؿ، فقد ذكر عباد بف عباد الخكاص أنو رأل شيخا في بيت المقدس كأنو قد 
 .(8)مدرعة سكداءاحترؽ بالنار لكثرة بكائو عميو 

،أك (9)غطاء الرأس فكانت المقدسية تضع عمى رأسيا خمارا مصنكع مف الشعر كعف 
  .(11)الصكؼ 

كىك نكع مف الثياب تتخذه المرأة خمارا  (11)ككذلؾ ارتدت النساء المقدسيات الطاؽ
 ،ذكر ابف الجكزم أف نساء بيت المقدس كف يمبسف أساكر مف حديدك ، (12)تغطي بو كجييا

 . (13)بعض النسكة جبة مف صكؼ ارتداءعف  فضبل

                                                             

 ُِٖص  ،ّج  ،ة، الفتاكل الكبرلحرير، ابف تيمينكع مف المنسكجات مككف مف صكؼ ك  (ُ)
 ُّٖص  ،ُج  ،، تاريخ العمماء باألندلساألزدم(ِ) 
 ُِٓص ٔج العرب لساف، مس ىك الثكب األسكدالط (ّ)

 ُٔٔص  ،ُج  ،المقدسي، أحسف التقاسيـ(ْ) 
 ِٖص ،ٖج ،، لساف العربُُٗص ،ِج ،نكع مف الثياب ضيؽ الكسط لو كميف، تيذيب المغو(ٓ) 
؛ ِِٓص  ،ٓٓج  ،؛ ابف عساكر، تاريخ مدينة دمشؽِٗٗص  ،ٗج  ،ألصفياني، حمية األكلياءاأبك نعيـ  (ٔ)

 ُِٓص ، ٕج  ،؛ابف منظكر، مختصر تاريخِٔٗص ، ِج ، ، بغية الطمب في تاريخ حمبابف العديـ
 ِِٓص  ،ْج  ،ابف الجكزم، صفة الصفكة(ٕ) 
 ّٓص  ،ُج  ،ف ابي الدنيا، اليـ كالحزفاب (ٖ)
 ِِٓص  ،ْج  ،زم، صفة الصفكةابف الجك  (ٗ)

ص  ،ٓٓج  ،؛ ابف عساكر، تاريخ مدينة دمشؽِٗٗص  ،ٗج  ،لياءاألصفياني، حمية األك أبك نعيـ  (َُ)
؛ ابف منظكر، مختصر ِٔٗص  ،ِج  ،، بغية الطمبابف العديـ؛ ِِٓص  ،ْج  ،ابف الجكزم، صفة الصفكة

 ُِٓص  ،ٕج  ،تاريخ
 ُٔٔص  ،ُ ج ،المقدسي، أحسف التقاسيـ (ُُ)
 ِّْص ،ػَُج ،ابف منظكر، لساف العرب (ُِ)
 ِِٓص  ،ْج  ،صفة الصفكة (ُّ)
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المنصكر في سنة  فإف أبك جعفرأىؿ الذمة في مدينة القدس،  لباس أما عف
ض رً ـ في ِٕٕىػ/ُٔٓ، كفي سنة في لباسيـ أف يظيركا الصميب النصارل ـ أمرٕٔٓق/ُّٗ

لـ  (1)ميفعمى المسيحييف كالييكد أف تككف ليـ عبلمة فارقة، تميزىـ حتى يعرفكا مف بيف المسم
يكف إجراء أبك جعفر المنصكر جديدا عمى النصارل فكما مر سابقا فإف تمؾ العبلمات كانت 

 . (2)كأىؿ المدف الشامية كالمصرية - -ضمف االتفاقيات التي عقدت مع عمر بف الخطاب 

إلى جميع  ـَٖٓىػ/ِّٓفي شكاؿ سنة  كتبكفي عيد الخميفة العباسي المتككؿ 
، بأف يمبس النصارل كأىؿ الذمة كميـ دكف استثناء ما يميزىـ عف (3)البمداف في دكلتو

ك عمى مف تخرج مف نسائيـ  مف لبس منيـ عمامة يجب أف يككف لكنيا عسمي،فالمسمميف 
ذا (4)لقضاء حكائجيا عمييا لبس إزار عسمي، ككذلؾ أف يمبس رجاليـ كمماليكيـ الزنانير ، كا 

نكعة مف الخشب، كال يستعاف بيـ في الدكاكيف، كال ركبكا الخيؿ البد أف تككف سركجيـ مص
، كأف تكضع بافيتعمـ أكالدىـ في كتاتيب المسمميف، كنيى أف يظيركا في عيد الشعانيف الصم

عمى أبكاب بيكتيـ صكر شياطيف، لتميزىـ عف منازؿ المسمميف، كأف يحممكا في أعناقيـ عدة 
 .   (5)كرات خشبية

الذمة تمؾ التي فرضت زمف الحاكـ الفاطمي حيث  كأثقؿ أحكاـ المباس عمى أىؿ
ىػ، كلكف مع زيادة في شكميا كأحجاميا كالمبالغة في َّْأعاد قكانيف المباس القديمة في سنة 

تحقيرىـ، فألـز النصارل أف يعمقكا في أعناقيـ صمبانا مف الخشب يبمغ كزف الصميب خمسة 
ذلؾ أمرىـ يشدكا الزنار، كأف يمبسكا ، ك(6)أرطاؿ، مما اضطر بعضيـ الدخكؿ في اإلسبلـ

                                                             

 ُِٔمحاسنة، حقيقة القدس، ص (ُ)
كيرم، نياية ؛ النُُِ-َُِص  ،ِج  ،؛ ابف عساكر، تاريخ مدينة دمشؽَِِص  ،ٗج  ،سنف البييقي، (ِ)

 ِّٔص  ،ُّج  ،األرب
 ّٔ، صِابف البطريؽ، التاريخ المجمكع، ج (ّ)
، إتحاؼ المنياجيالزنار: حزاـ غميظ مف المعدف يعقده أىؿ الذمة مف النصارل كالييكد في أكساطيـ،  (ْ)

 ِّٓ، ص ُ، جاإلخصا
ج  ،لمنتظـا؛ابف الجكزم،  ّٔ، صِ؛ ابف البطريؽ، التاريخ المجمكع، جَّْص  ،ٓج  ،الطبرم، تاريخ(ٓ) 
 َِّص  ،ِِج  ،كيرم، نياية األرب؛ النَُٔص  ،ٔج  ،؛ ابف األثير، الكامؿِِّ-ِِِص  ،ُُ

 ُٕص  ،ِٖج  ،الذىبي، تاريخ اإلسبلـ(ٔ) 
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في أعناقيـ أجراسان عند دخكليـ الحمامات  يضعكا، كأف (1)العمائـ السكد، كألغى أعيادىـ
 .(2)ليتميزكا بيا عف المسمميف

كبعد كفاتو تكلى ابنو الخميفة الظاىر الذم أعاد كؿ شيء إلى ما كاف عميو قبؿ 
التظاىر بأعيادىـ، فضبل عف تخفيفيـ الغيار مف و الحاكـ، فعاد النصارل إلى ما كانكا عمي

الذم كاف عمييـ كلـ يبؽ إال أف يمبسكا زنارا أك عمامة سكداء كىي التي يمبسيا المسيحيكف 
كمما سبؽ يتضح أف لباس النصارل كاف يتغير حسب رأس السمطة  ،(3)إلى إيامنا ىذه

 السياسية التي تسيطر مقاليد الحكـ.

 :المقدسيينوالت مأكالمحور السابع: 

التي تداكليا سكاف فمسطيف الترمس كىك عمى قدر الظفر يابس، ينقع  المسمياتمف 
فيو نكاة كبيرة حمك  (5) )التمكر( كالنبؽ (4)كموأيباع مممحا كيكثر أىؿ فمسطيف مف ك بالماء 

 .(6)المذاؽ يخمط مع قصب السكر كيترؾ حتى يجؼ ثـ يأكؿ

 عفما ذكره المقدسي  مف بيت المقدس كنابمس، كأما الخبز فطريقة تحضيره في كؿ
كجكد عدد كبير مف األفراف فييما، كأضاؼ أف أىؿ المدينتيف يشيدكف تنكران صغيران في 
األرض، كبعد ذلؾ يفرش بالحصى، فيكقد الزبؿ حكلو كفكقو، فإذا احمر طرحت األرغفة عمى 

 .(7)تمؾ الحصى المكجكدة في داخؿ الفرف

، كىك عبارة عف جذر مدكر (8)يشبو البطاطس يسمى القمقاسات نب كذلؾ مف األكبلت
كبير الحجـ، كيصفو المقدسي بأنو شيء عمى قدر الفجؿ المدكر عميو قشر كفيو حدة، يقمى 

                                                             

 ُِّ، ص عارؼ العارؼ، المفصؿ (ُ)
 ُٔص  ،ُٓج  ،ابف الجكزم، المنتظـ (ِ)

 ُُٕ، ص  ُ، جآدـ متز، الحضارة اإلسبلمية(ّ) 
 ُٖٔص  ،ُج  ،المقدسي، أحسف التقاسيـ(ْ) 
حمكه يخمط بالسكر، كيشبو شجر العناب، إال أف ثمر طعمو الجذع مف ثمره يىخرج الذم النبؽ ىك السدر  (ٓ)

، كثمر ال  ِْٕ، صُِ،جُِٔص  ،ٗج  ،سدر أصفر، األزىرم، تيذيب المغةالعين اب أىٍحمىري
 ُٖٔص  ،ُج  ،المقدسي، أحسف التقاسيـ(ٔ) 
 ُٕٔص  نفسو، المصدر(ٕ) 
 ُٖٔص  ،ُج  المصدر نفسو،(ٖ) 



118 
 

بالزيت كيطرح في السكباج، كطريقة تحضيره يقشر كيطبخ كيرمى الماء الذم يطبخ فيو، كبعد 
ابع كاألصابع أحسنو كأطيبو كأغمى مف ذلؾ يقمى بالزيت كىك عمى نكعيف رؤكس ك أص

الرؤكس، كىك مف مأككالت فصؿ الشتاء كألذ ما يؤكؿ فيو، كيزداد طعما إذا أكؿ بمحـ  
 .(ُ)الضأف

ف ربيعة المكز مع العسؿ كمف المأككالت المشيكرة التي كاف يستمتع بأكميا ضمرة ب
ؿ في ظٌؿ صخرة بيت ما رأيت لذة العيش إاٌل في خصمتيف، أكؿ المكز بالعس"حيث قاؿ 

 . (2)"أفصح منو المقدس، كحديث ابف أبي عبمة، فمـ أرى 

كمف المأككالت الغذائية البسيطة سريعة التحضير كتميزت بانتشارىا في مدينة بيت 
ككذلؾ الفكؿ المنبكت (3))البيسارة الممكخية كفكؿ(طبخ العدس كالبيساركنابمس، ك المقدس 
ميو بالزيت ثـ يباع بسمقو ك قه مدينة، ككانت طريقة تحضير في ال الذم ينتشر باعتو)النابت( 

 .(5)المذككرة فقد تميزت المدينة بصناعة الجبف  المنتجاتإضافة إلى تمؾ (4)معو الزيتكف

 لمحور الثامن: عادات الدفن في المدينة وأىم مقابرىا:ا

بلـ، السالصبلة ك إف مف سمات المدف المقدسة أنيا مثكل الرسؿ كاألنبياء عمييـ 
كالصحابة الكراـ، كالقادة الفاتحيف كالتابعيف كاألكلياء كالعباد كالزىاد، كبيت المقدس مدينة 
عزيزة عمى المسمميف، لذلؾ ليس مف المستغرب أف يكصي الممكؾ كالسبلطيف كأمراء األمة 

 .اتيـ في أرض بيت المقدس المباركةاإلسبلمية بأف يدفنكا بعد كف

يت المقدس في تشييع الجنائز حيث يمشكف خمؼ الجنازة، كالبداية مع عادات أىؿ ب
، (ٔ)قبره لمدة ثبلثة أياـ الكريـ عندكالكقكؼ عند قبر الميت لتسميتو، فضبل عف ختميـ القرآف 

                                                             

 َّْ-َّّالمجمد الثاني، ص  ؛ أدـ متز، الحضارة اإلسبلمية،ُٖٔص  ،ُج  ،المقدسي، أحسف التقاسيـ(ُ) 
 ْٕٔص  ،ُج  ،يخابف منظكر، مختصر تار  (ِ)
ج  ،جو الخبز، الشيرزم، نياية الرتبةك  يكضع عمىالبيسار لـ اجد لو معنى في المعاجـ سكل ما ذكر أنو  (ّ)
 ِِص  ،ُ

 ُٕٔص  ،ُج  ،المقدسي، أحسف التقاسيـ (ْ)
 ُّٔص  نفسو، صدرالم (ٓ)

 ُٔٔص  نفسو، المصدر(ٔ) 
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كفيما يتعمؽ بشكؿ (2)كالطمس ىك الثكب المائؿ إلى السكاد  (1) مرتديف لباس يسمى الطيالسة
 . (4)لجمؿ لعمكىاتشبييا بسناـ ا( 3)قبكرىـ فيي مسنمة

ىناؾ الكثير مف األحاديث التي كردت في فضؿ مف مات كدفف في مدينة بيت 
مف مات في بيت "قاؿ  --المقدس كأىـ تمؾ األحاديث ما ركاه أبك ىريرة عف النبي 

ؾ كرد عف . ككذل(6)"ؾفكأنما مات في ؾحكلكمف مات "، (5)"المقدس فكأنما مات في السماء
أىؿ بيت المقدس جيراف اهلل، كحؽ عمى اهلل أف ال يعذب جيرانو، " اؿ:كىب ابف منبو أنو ق
كغيرىا مف األحاديث التي ذكرت  .(7)"المقدس نجا مف فتنة القبر كضيقو كمف دفف في بيت

 أجر مف يدفف في أرض بيت المقدس.

لذلؾ نجد الكثير مف الصحابة الذيف أعقبكا بيا كدفنكا في أرضيا، منيـ عبادة ابف 
. كذلؾ فإف كثير مف (11)(11)، كأبك ريحانة كاسمو شمعكف(9)كسأ، كشداد ابف (8)تالصام

الصحابة فضؿ أف يدفف في تربة القدس اقتداء باألنبياء فقد ذكر كعب األحبار أنو يكجد في 
 (ُِ)بيت المقدس ألؼ قبر مف قبكر األنبياء

                                                             

 ُٔٔص  نفسو، المصدر(ُ) 
 ُٔٓص ِ؛ إبراىيـ مصطفى كأخركف، المعجـ الكسيط جُِٓص ،ٔج ،ابف منظكر، لساف العرب(ِ) 
 ُٔٔص  ،ُج  ،المقدسي، أحسف التقاسيـ(ّ) 
 َّٕص ،ُِج ،ابف منظكر، لساف العرب(ْ) 
؛  ُْص  ،ُج  ،؛ ابف الجكزم، فضائؿ القدسّص  ،ٔج  ،األصبياني، حمية األكلياءأبك نعيـ (ٓ) 

 .ِّْص  ،ُج  ،؛ العميمي، األنس الجميؿِّٔص  ،ٓج  ،السيكطي، الدر المنثكر
 ُْص  ،ُج  ،؛ ابف الجكزم، فضائؿ القدسّص  ،ٔج  ،األصبياني، حمية األكلياءأبك نعيـ (ٔ) 
 ُْص  ،ُج  ،ابف الجكزم، فضائؿ القدس(ٕ) 
   ِٔ ج  دمشؽ مدينة تاريخ عساكر، ابف ،ـْٓٔ/ىػّْ سنة فييا كدفف القدس في استقر جميؿ صحابي (ٖ)
 ِٔ ص ،ُ ج، العبر الذىبي، ؛َِٓ ص
 ،األبصار مسالؾ العمرم، اهلل فضؿ ابف ـٕٕٔىػ ٖٓ سنة بيا كدفف المقدس بيت في أكس بف شداد تكفي (ٗ)
 ّٔ ص ،ِ ج ،الجميؿ األنس العميمي، ؛ْٔ ص ،ُ ج

العميمي، أبك ريحانة لبني قريظة سكف أبك ريحانة بيت المقدس ككاف مف كعاظ المسجد األقصى،  ينتسب (َُ)
 ِٓٔ ص ،ُ ج ،الجميؿ األنس
 ُْ ص ،ُ ج القدس، فضائؿ الجكزم، ابف(ُُ) 
 َُٗ، صابف تميـ المقدسي، مثير الغراـ(ُِ)
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مسمـ  أكصى الكثير مف المسمميف بأف يدفنكا في تربة بيت المقدس منيـ أبي
، (1)، كنقؿ جثمانو إلى بيت المقدسـِٕٓ/ىػُّٓالخراساني الذم تكفي في مدينة أريحا سنة 

/صفر/ ُّككذلؾ عندما تكفي أبك عبد الرحمف النسائي كىك مف أئمة الحديث بالرممة، 
 (2)نقؿ جثمانو إلى بيت المقدس ،ـُٓٗ/ػىػَّّ

س العادييف بؿ كصؿ األمر عمى النا إلى المدينة لـ تقتصر التكصية بنقؿ الجثماف
بالحكاـ المسمميف بأف يدفنكا فييا، تمثمت في األسرة اإلخشيدية كىـ محمد بف طغج اإلخشيد 

كنقمت جثة مف دمشؽ إلى مدينة بيت  ـْٓٗ/قّّْالذم تكفي في ذم الحجة سنة 
، كالحسف بف طغج اإلخشيدم الذم نقؿ مف الرممة إلى بيت المقدس يكـ األحد (3)المقدس

سنة  بعد كفاتو نقؿ كافكر اإلخشيدم كذلؾ (4)ـّٓٗ/ىػِّْربيع اآلخر/سنة /ٖ
 (5)مف مصر إلى بيت المقدس ـٕٔٗ/ىػّٔٓ

 كأما ما يتعمؽ بأىـ المقابر اإلسبلمية في المدينة فيي كاآلتي:

مقبرة مامبل:  تقع في الجية الغربية لمدينة بيت المقدس، كفييا خمؽ مف األعياف 
 ( 6)كقيؿ باب اهلل ،كالشيداء ليا الكثير مف األسماء منيا مما مف اهلل كالعمماء كالصالحيف

الممة مف دفف في بيت المقدس في زيتكف " فقيؿ (9)زيبكف الممة كيقاؿ ،(8)، كمأمف اهلل(7)كمكمرة

                                                             

 َّٕص  ،ُج  ،؛ النككم، تيذيب االسماءّّٕص  ،ِج  ،السمعاني، األنساب(ُ) 
 َُص  ،ُج  ،المزم، تيذيب الكماؿ (ِ)
؛ الذىبي، ٗٓص  ،ٓج  ،يات األعياف؛ ابف خمكاف، كفُّٓ  - ُّْص  ،ِج  ،اليافعي، مرآة الجناف (ّ)
 ِْٔ  - ِْٓص  ،ِج  ،برالع

  ُُٖص  ،ُّج  ،ابف عساكر، تاريخ مدينة دمشؽ(ْ) 
 ٔص  ،َٓج  نفسو، المصدر(ٓ) 
 ْٔص  ،ِج  ،العميمي، األنس الجميؿ (ٔ)

 ِٗص  ،ُج  ،األزدم، تاريخ العمماء(ٕ) 
 ُّٖ، ص مصطفى المقيمي، تيذيب مكانح (ٖ)
 ٔص  ،ُج  ،تاريخ بيت المقدس ابف الجكزم، (ٗ)
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كىي أكبر المقابر اإلسبلمية فييا، فقد بمغت مساحتيا أكثر مف  (1) "فكأنما دفف في سماء الدنيا
 (. ِتر مربع، ك ىي أقدـ مقابر القدس عيدا، كأكسعيا حجما، ك أكثرىا شيرة)مئتي ألؼ م

ك مف الشخصيات التي دفنت في مقبرة مكمرة )مامبل( رابعة ابنة اسماعيؿ العدكية 
مف العباد الزىاد المعركفيف بمدينة بيف  يكى ـَُٖ/ىػُٖٓالبصرية، التي تكفيت عاـ 

براىيـ بف حارث بف عبد اك  (3)المقدس لممؾ األنطي المقرم، مف أىؿ قرطبة ، دخؿ بيت ا 
/ ْالمقدس ككتب عف بعض أىميا كصؼ بالطيارة كالعفة، دفف في مكمرة بعد صبلة العصر 

 . (4)ـََُُ/ىػُّٗجمادل اآلخرة، سنة 

تحت سيطرة الييكد اآلف كقد عبثكا بيا ، كشقكا طرقنا فييا،  التي تخضع تمؾ المقبرة
ء، كال يكجد مدينة مف مدف فمسطيف تضـ أعداد كبيرة مف المجاىديف كداسكا عظاـ تمكـ الشيدا
 . (5)كا مف جميع أنحاء العالـ لمدفاع عف القدس كفمسطيفؤ كمقبرة مأمف اهلل الذيف جا

تقع المقبرة في الجية كمف المقابر المعركفة في بيت المقدس مقبرة باب الرحمة 
ف المقابر اإلسبلمية المشيكرة فييا قبكر الشرقية لممسجد األقصى  فكؽ كادم جينـ، كىي م

كذلؾ فإف  (ٔ)عدد مف الصحابة ك المجاىديف الذيف اشترككا في الفتحيف العمرم كالصبلحي
  (7)مقبرة باب الرحمة كانت مدفنا لؤلسرة اإلخشيدية

                                                             

 ْٔص  ،ِج  ،العميمي، األنس الجميؿ (ُ)
 َٓٓ، ص، المفصؿعارؼ العارؼ (ِ)

 ِِٖ  - ُِٖص  ،ُج  ،اليافعي، مرآة الجناف(ّ) 
 ِٗص  ،ُج  ،مماءاألزدم، تاريخ الع(ْ) 
 ُُٔ، ص مجيكؿ، فمسطيف كدكر (ٓ)
عارؼ العارؼ،  ؛ِٔص  ،ُج  ،؛ الذىبي، العبرَِٓص  ،ِٔج  ،ابف عساكر، تاريخ مدينة دمشؽ (ٔ)

 َٗٓ، صالمفصؿ
، ؛ عارؼ العارؼ، المفصؿِٓص  ،ُج  ،؛ ابف القبلنسي، تاريخُٗص  ،ُج  ،الكندم، كالة مصر(ٕ) 
 َُٓص
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التي ، ك (ُ)شماؿ المدينةكمف المقابر القديمة في بيت المقدس: مقبرة الساىرة التي تقع 
ثير مف الناس بأنيا ستككف ساحة القيامة كالحشر كلذلؾ يأتي إلييا خمؽ كثير مف كؿ اعتقد ك

 .(2)بقاع األرض كيقيمكف حكليا حتى يمكتكا فإذا جاء كعد اهلل كانكا بارض الميعاد

كذلؾ مف المقابر اإلسبلمية في مدينة بيت المقدس، مقبرة باب الصغير كالتي دفف 
د الكاحد بف محمد األنصارم، الفقيو الحنبمي صاحب الكرامات بيا شيخ اإلسبلـ أبك الفرج عب

تمؾ أىـ المقابر التي دفف .(3)ىػ، كقبره مشيكر بيأْٖكالمناظرات، تكفي في ذم الحجة سنة 
 فييا المقدسييف كالعمماء كمف كصى بدفنو في تربتيا المباركة. 

ابة الكراـ الذيف مما سبؽ يتضح أف كثيرا مف األنبياء رضكاف اهلل عمييـ ك الصح
كغيرىـ  لبيت المقدس كمف بعدىـ التابعيف، كالزكار كالمتصكفيفاشترككا في الفتح اإلسبلمي 

، كذلؾ يا، كمنيـ مف كصي بأف يدفف في ثرل أرضفي أرضيادفنكا الذيف مف سكاف المدينة 
مقدس فقد احتكت المدينة عمى أبطاؿ المسمميف المجاىديف الذيف استشيدكا عمى ثرل بيت ال

 د بداية االحتبلؿ الصميبي كبعده.عن

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 ّٔ ص   ِ ج  جميؿال األنسالعميمي،  (ُ)
 ٔٓص  ،ُج  ،خسرك، سفرنامو (ِ)

 ّٓ-ُٓص ،ُٗج  ،الذىبي، سير أعبلـ(ّ) 
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 -المراكز العممية والثقافية في بيت المقدس :أوال: 

حثنا اإلسبلـ الحنيؼ عمى طمب العمـ كالتعمـ كالجد كاالجتياد في طمبو لقكلو سبحانو 
قرأ باسـ اكقكلو تعالى : ) (ُ)يرفع اهلل الذيف آمنكا منكـ كالذيف أكتكا العمـ درجات(" كتعالى :

عمـ اإلنساف ما لـ *ـالذم عمـ بالقم*كربؾ األكـر اقرأ*خمؽ اإلنساف مف عمؽؽ*ربؾ الذم خم
 (.ِ)"*مـيع

المميزة في الحياة الفكرية التي قامت عمييا ك  الميمةبيت المقدس مف المراكز تعتبر 
الحضارة العربية اإلسبلمية في عيكدىا المختمفة كالتي ال تقؿ أىمية في ىذا الجانب عف مكة 

ميـ ، فالتعميـ في البداية كاف مرتبطا بالمسجد ككاف العمماء يتكجيكف لممساجد لتع(ّ)كالمدينة
الناس الذيف أقبمكا إلى العمػـ امتثاالن ألكامر القرآف الكريـ كالسنة النبكية، تمؾ المؤسسة التي 

الذم بدأت تظير  نياية القرف الرابع اليجرم قبيؿ لعبت دكرا ىاما في التعميـ كالتثقيؼ حتى
رباط فيو المدارس كمؤسسات تعميمية إلى جانب المساجد، كما كيًجدت مؤسسات أخرل ىي ال

 .كىذا ما سيتناكلو الباحث في الفقرات التالية الخاصة بالصكفية

أطمؽ عمى أماكف التدريس الحمقة، ألف الطبلب كانكا يمتفكف حكؿ الشيخ بشكؿ دائرة 
أك حمقة، كتمؾ الحمقات تضيؽ أك تتسع حسب عدد التبلميذ الممتحقيف بو، ككاف كؿ شيخ 

كد كقؼ معمكـ يأخذه المستند إليو لممذاكرة يستند إلى عمكد اسطكاني الشكؿ، كلكؿ عم
كلقد رافؽ ازدىار الحركة العممية بظيكر المدارس كانتشار حمقات الدركس في  (ْ)كالتدريس

نشاء المصاطب، باإلضافة لكثرة حمقات المناظرة في بيػت المقدس  .(ٓ)المساجد، كا 

ارس حقيقة كقد تطكرت المؤسسات التعميمية بصكرة كاضحة جمية بحيث أصبحت مد
يعيف ليا مدرسكف يتقاضكف أجرا كىدفيـ األساسي ىك التدريس، كخاصة تدريس عمكـ الديف 

 كالعربية بشكؿ خاص كفي مستكل يعادؿ التدريس

                                                             

 .ُُ اآلية مف المجادلة، سكرة (ُ)
 .ٓ-ُ اآليات العمؽ، سكرة(ِ)
 ُِْ، صِالمكسكعة الفمسطينية، ج (ّ)
 ُُٗ ص ،ُ ج ،ابف جبير، رحمة (ْ)
 ُّٕ ص ،َُ كالنياية، ج البدايةابف كثير،  ؛ُٕٗ ، صٔ ج الشافعية، السبكي، طبقات (ٓ)
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 .(ُ)الثانكم كالجامعي في كقتنا الحاضر 

ىذا كلـ تكف الحركة الفكرية مف المجالس العامة كحمقات التعميمية كالتدريس مزدىرة 
دينة بيت المقدس فقط، بؿ إف قرل كضكاحي المدينة كاف ليا نصيب مف تمؾ في مركز م

النيضة العممية، حيث عقدت الكثير مف تمؾ الحمقات في قرل مجاكرة منيا قرية جمجكف 
كالتي كانت ال تقؿ أىمية عف حمقات التدريس في مركز  (ِ)الكاقعة بيف القدس كالخميؿ
إلى أف احتميا في بيت المقدس  عممية كالفكرية بقيت قكيةالكتجدر اإلشارة أف الحركة 

ستشياد الكثير مف أئمة المدينة كعممائيا كالعباد الأصابيا الضعؼ كالجمكد ف الصميبيكف
 . (ّ)كالزىاد كممف فارؽ األكطاف كجاكر المسجد األقصى أثناء مكاجيتيـ الغزك الصميبي

 :فيي كالتالي المؤسسات التعميميةأما عف أىـ 

 :  : المؤسسات التعميمية في بيت المقدس - أ
 ،الخامس اليجرييف كأنشئت في بيت المقدس في القرف الرابع  مؤسساتىناؾ عدة 

فقد كانت المدينة قبمة العمماء كاألدباء مف المشرؽ كالمغرب اإلسبلمي كمركزا فكريا كحضاريا 
 . كأىـ المؤسسات العممية في ببلد الشاـ

 المسجد األقصى: .7
كذلؾ كردت أحاديث نبكية كثيرة  (ْ)لمساجد كثيرا في القرآف الكريـ ألىميتياذكرت ا

 . (ٓ)جدان في فضؿ المساجد كأحكاميا كأىميتيا

 بيت المقدس عبر التاريخ اإلسبلمي مركزان دينيان ىاما بحيث لـ ينقطع عنو عتبري
كاف مف معالـ ، ك (ٔ)في العيد العباسي كفي عيد الدكيبلت اإلسبلمية كفالعمماء كالمدرس

ازدىار الحركة العممية في بيت المقدس تحكؿ المسجد األقصى إلى جامعة إسبلمية مع ما 

                                                             

 ُْ، صالعمـ كامؿ العسمي، معاىد (ُ)
 ّٔ-ّٓ ص ،ْ ج القرآف، ابف العربي، أحكاـ (ِ)
 ُٗ ص ،ٗ ج ابف األثير، الكامؿ، (ّ)

 ُِ آية الكيؼ، سكرة ؛ُ اآلية اإلسراء، سكرة ؛ُْْ آية البقرة، سكرة(ْ) 
 ا بعدىاكم ِٕٖ، ص مزيد انظر الزركشي، إعبلـ الساجدلم (ٓ)
 ِٓ ص ،ُ ج الجميؿ، ؛ العميمي، األنسْٓ ص األنس، تحصيؿ األنصارم، الديف جماؿ (ٔ)
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بالمسجد األقصى، لمف يرغب  مكتبة لطبلب العمـ ألحقت إضافة إلنشاءألحؽ بو مف معاىد، 
 .(ُ)االستزادة في الدراسة كتكسيع معارفو

 لمختمفة حتى بمغ عددىا ثمانيةن حظي المسجد األقصى المبارؾ بحمقات العمكـ اكما 
ككاف التركيز بالحمقات يدكر عمى  .(ّ)مدرسا يفثبلثمائة كستكعدد المعمميف  (ِ)حمقة يفكعشر 

 .كغيرىا مف العمكـ (ٔ)، كالفتاكم كمسائؿ الخبلؼ(ٓ)كالفقو (ْ)عمكـ الحديث

 :المسجد األقصى مدرسي كمف أبرز

الذم كاف يجمس في حمقػة عند باب الصخرة  ـٕٕٔ/ىػَُٓمقاتؿ بف سميماف المفسر المتكفي  -ُ
 . (ٕ) يستمعكف إليوفالقبمي كيجتمع إليو كثير مف الناس 

أحد األعمدة شرقي المسجد  قعد عمىالذم كاف يأبكعبد اهلل بف كراـ دخؿ بيت المقدس  -ِ
 .(ٖ)جتمع حكلو أعداد كبيرة مف الناسفي األحاديث النبكية القدسيمقي عمى أىؿ ك  األقصى

ككاف  ،، سكف بيت المقدس ـَٕٗ/ىػّٗٓسنة المتكفي  حسف عمي بف الحسف البغدادمأبك ال -ّ
يعظ الناس بعد صبلة العصر في مسجد بيت المقدس في محراب معاكية، كىك مف الذيف مف  

، مما كاف لو بالغ األثر في جذب عمى اإلقناع اهلل عمييـ بطبلقة المساف ك القدرة الفائقة
 .(ٗ)كاالستفادة منو المستمعيف إليو لسماعو

أبك العباس أحمد بف زيداف مف مدينة بغداد، قدـ بيت المقدس كأقرأ كلقف المقدسييف  ئالمقر  -ْ
 .(َُ)، عف عمر ناىز المائة عاــَُِّ/ىػُْْالقرآف الكريـ في المدينة، تكفي سنة 

                                                             

  َُُ، ص بياف الحكت، فمسطيف القضية (ُ)
 ُُٓص  ،ُ ج الشاطبي، االعتصاـ، (ِ)
 ّٓ، ص ماؿ الديف األنصارم، تحصيؿ األنسج (ّ)

 ِٖٗ ص ،ُ ج يؿ،الجم ؛ العميمي، األنسُٖ ص ،ُٕ ج ابف الجكزم، المنتظـ،(ْ) 
؛ ابف األبار، ُّْ ص ،ُ ج السفر، ؛ أبك طاىر السمفي، معجـُِٓ ص ،ُ ج القرآف، ابف العربي، أحكاـ(ٓ) 

 ََِ-ُٗٗ ص ،ُ ج المعجـ،
 َُّ ص ،ُ ج الجميؿ، ؛ العميمي، األنسُٓ ص ،ِٔ ج دمشؽ، مدينة ابف عساكر، تاريخ (ٔ)
 ِِٗ ص ،ُ ج الجميؿ، العميمي، األنس (ٕ)
 ِٔٗ ص ،ُ ج الجميؿ، ؛ العميمي، األنسَُّ -ُِٗص ،ٓٓ ج دمشؽ، مدينة ف عساكر، تاريخاب (ٖ)
 ّْٔ – ّْٓ ص ،ُْ ج دمشؽ، مدينة ابف عساكر، تاريخ (ٗ)

 ِّ ص ،ُ ج النياية، غاية الجزرم، ابف(َُ)
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 اإلماـ أبك حامد الغزالي خرج مف بغداد متكجيان إلى بيت المقدس في ذم القعدة  سنة -ٓ
، تاركان التدريس في النظامية، كلكنو لـ يستطع ىجر التدريس حيث عقد ـَُٔٓ/ىػْٖٖ

 . (ُ)حمقات تعميمية في القدس حضرىا الكثير مف المقدسييف كالزكار
الحافظ المعمـ أبك القاسـ مكي بف عبد السبلـ المقدسي، زار الكثير مف البمداف اإلسبلمية، ثـ  -ٔ

أف قتؿ شييدا كقت استيبلء الصميبييف عمى بيت المقدس،  رجع إلى بيت المقدس كسكنيا إلى
 . (ِ)صنؼ كتابا في تاريخ بيت المقدس، إضافة إلى تدريسو الفقو عمى المذىب الشافعي

، قدـ بيت ـَُٗٓ/ىػُْٓالطرطكشي اإلماـ أبك بكر محمد بف الكليد األندلسي المتكفي سنة  -ٕ
  (ّ)المقدس كدرس بيا

بف يحيى األمكم المقدسي النابمسي تفقو عمى يد الشيخ نصر بف  أبك عبد اهلل محمد بف أحمد -ٖ
، ـُُّّ/ىػِٕٓإبراىيـ المقدسي عمؿ في اإلفتاء كالتدريس، كىك مف أىؿ العمـ، تكفي سنة 

  . (ْ)عف عمر خمس كستيف سنة
 . دار العمم الفاطمية : 6

 لذم الفاطمي اأبك عمي المنصكر بف العزيز باهلل عندما تكلى الخميفة الحاكـ بأمر اهلل
أمر بإنشاء دار العمـ الفاطمي في  ،(ٓ) ـََُِ-َُّٗ/ىػُُْ-ّٖٔمف  المدينةحكـ 
، ككاف مف فركعيا دار العمـ المقدسية ذلؾ المعيد الذم كاف بمثابة الصرح العممي  (ٔ)مصر

 .(ٕ)الكبير في القرنيف الرابع كالخامس اليجرييف 

 . المدرسة النصرية  : 4

ة الثانية بعد المعيد العممي الكبير المتمثؿ في المسجد األقصى تأتي في المرتب
المبارؾ، ككاف مكقعيا عمى برج باب الرحمة مف أبكاب القدس، كترجع تسميتيا نسبة 

                                                             

 ُٖ ص ،ُٕ ج ابف الجكزم، المنتظـ، (ُ)
 ّٗ ص ،ّ ج السمعاني، األنساب،(ِ) 
 َُّ ص ،ُ ج الجميؿ، العميمي، األنس(ّ) 
 َُّ ص نفسو، المصدر(ْ) 
 َّّ ص ،ُ ج الجميؿ، ؛ العميمي، األنسُِٖ ص ،ٖ ج ابف األثير، الكامؿ، (ٓ)
 ِِِ ص ،ْ ج الزاىرة، ابف تغرم بردم، النجـك (ٔ)
 ُّٕص المفصؿ، العارؼ، عارؼ (ٕ)
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لمؤسسيا العبلمة الشيخ نصر بف إبراىيـ المقدسي كالتي أسست في أكاسط القرف الخامس 
  (  ُ)اليجرم 

اـ العبلمة أبك حامد الغزالي إلى بيت المقدس تكجو اإلم ـَُٓٗ/ىػْٖٖكفي عاـ 
كاعتكؼ بالمدرسة النصرية كعمـ بيا المقدسييف، كخبلؿ اعتكافو بيا ألؼ كتابو إحياء عمكـ 

كبعدما ( ِ)نسبة إليو الديف، كبدخكلو المدرسة تغير اسميا كعرؼ بيف أىؿ القدس بالغزالية
نو أف يصنؼ ليـ شرحان مبسطان أعجب أىؿ بيت المقدس بدركس اإلماـ الحجة  طمبكا م

 . (ّ))الرسالة القدسية في قكاعد العقائد(أطمؽ عمييالمعقيدة اإلسبلمية 

  . مدرسة أبي عقبة  :3

مدرسة  بيت المقدسفي  أسستفي النصؼ الثاني مف القرف الخامس اليجرم 
بجكار المدرسة  ىذه، كتقع (ٓ)شيخيا كمؤسسيا )أبي عقبة الحنفي( باسـسميت  (ْ)لؤلحناؼ

، ككانت مشيختيا لمقاضي الزنجاني، كقد أشار إلى ىذه المدرسة ابف العربي (ٔ)كنيسة القيامة
 .(ٕ)لممدينةعند زيارتو 

ككانت المناقشات كالمناظرات تعقد في تمؾ المدرسة ففي إحدل المرات كأثناء إلقاء 
يـ سبلـ العمماء بيي المنظر، فسمـ عميالقاضي الزنجاني درسو في المدرسة، دخؿ عميو رجؿ 

كتقدـ حتى كصؿ مقدمة المجمس فسألو القاضي الزنجاني عف نفسو؟ فأجابو سيرقت أمس 
ككانت كجيتي المسجد األقصى لطمب العمـ، فقاؿ القاضي مبادرا اسألكه عمى عادة إكراـ 
العمماء فكقعت القرعة عمى مسألة الكافر الذم التجأ إلى المسجد الحراـ ىؿ يقتؿ أـ ال 

)...(ٖ.)  

 
                                                             

 ِٖٗ ص ،ُ ج الجميؿ، العميمي، األنس (ُ)
 ِٗٗ ص ، نفسو، المصدر(ِ) 
، لغزالي، إحياءا (ّ)  َُْ ص ،ُ ج عمـك
 ُِٓ ص ،ُ ج القرآف، ابف العربي، أحكاـ (ْ)
 ِّٓ ص ،ِ ج القرطبي، تفسير، (ٓ)

 ُُٓ  ص ،ُ ج االعتصاـ، الشاطبي،(ٔ) 
 ُِٓ ص ،ُ ج القرآف، ابف العربي، أحكاـ (ٕ)
 ُِٓ ص ،ُ ج ، نفسو، المصدر (ٖ)
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 . الُرَبط :5

، كالتي تعني دار الصكفيػة، كلـ يتعرض (ُ)الرباط كيقاؿ لو )التكية( بالمغة التركية
ككذلؾ تعني الربط المكاف المعد لؤلفعاؿ الصالحة ، (ِ)لمتفريؽ بيف الرباط كالزاكية المغكيكف
 (ْ)مركاف . كأكؿ مف اتخذ داران لمضيافة لمقادميف الكليد بف عبد الممؾ بف(ّ)كالعبادة

فالرباط بيت الصكفية كمنزليـ، كلكؿ قكـ دار، ككاف اجتماعيـ فيو بعد العصر فقط 
ثـ أبطمكا تمؾ القاعدة بحيث أصبحكا يصمكا فيو الخمس صمكات كيقرؤكف بعد الصبح قريبا 
مف جزء كنصؼ كبعد العصر قريبا مف ثبلثة أجزاء حتى أف أحدىـ إذا غاب عف صبلة أك 

 .(ٓ)يو غيبةكتب عم، قراءةال

األربطة بمثابة مدارس لمتعميـ، كحفظ القرآف الكريـ ك األحاديث النبكية  اعتبرتكقد 
 يككذلؾ رباط أب (ٔ)كالفقو، كأىـ تمؾ األربطة في بيت المقدس، رباط أحمد بف كراـ كأصحابو

حامد الغزالي الذم كاف يجتمع إليو خمؽ كثير في الرباط فيستمعكف إليو مف مصنفو إحياء 
 .(ٕ)عمكـ الديف

مما سبؽ يبلحظ مدل أىمية الربط كمقرات تعميمية مكممة لممساجد كالمدارس شممت 
الصكفية كالمريديف كالمتردديف عمى المدينة، ككاف ليا األثر الديني كالعممي فييا إضافة 

 لمركزيتيا في الطاعة كالعبادة.

 . البيمارستان الفاطمي:2

في بيت المقدس، كىك مف المعاىد العممية أسس  -مستشفى–أكؿ بيمارستاف  كىك
، الذم اعتبر مف المنشآت البديعة كالتي انفؽ (ٖ)الكبرل التي أسسيا الفاطميكف في المدينة

عمييا مبالغ طائمة كانت تأتي عف طريؽ البر كاإلحساف ك فييا يعالج أعداد كبيرة مف 
                                                             

 ُّْص ،ٔج الشاـ، خطط محمد عمي،(ُ) 
 ُِٓ ص ،ِ الدارس، جالنعيمي،  (ِ)
 ِْْ ص ،ٖ ج العماؿ، المتقي اليندم، كنز (ّ)
 ُّْص ،ٔج الشاـ، خطط عمي، محمد (ْ)
 ّٓ ص ،ُّ ج كرسائؿ، ابف تيمية، كتب (ٓ)

 َُّ -ُِٗص ،ٓٓ ج دمشؽ، مدينة ابف عساكر، تاريخ(ٔ) 
 ُٖ ص ،ُٕ ج ابف الجكزم، المنتظـ،(ٕ) 
 .ٔص  المصرية، المعاىد الخالدم ، أحمد(ٖ) 
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لذلؾ فإف األطباء تقاضكا  المرضى الذيف يصرؼ ليـ العديد مف األدكية كالعبلجات، إضافة
، كبناء عمى ما سبؽ فإف المستشفى الفاطمي (ُ)ركاتبيـ مف األكقاؼ المقررة لتمؾ المستشفى

ج األطباء كالممرضيف، كىذا خير دليؿ عمى تقدـ الطب إلى جانب كظيفتو العبلجية كاف يخرِّ 
 كعمكمو في المدينة.

الفتح  يأبكأتي إلييا طبلب العمـ بيكت العمماء بمثابة مدارس يإضافة لما سبؽ كانت 
 .(ِ)نصر بف القاسـ المقدسي الذم كاف يأتيو الناس في بيتو لينيمكا مف عممو

 في المؤسسات العممية المقدسية: طرق التعميم: أىم ثانيا
تنكعت كتعددت طرؽ كأساليب التعمـ كالتعميـ في الحصكؿ عمى المعارؼ كالعمكـ 

األىمية كتقدير المعمميف كالمتعمميف ليا، كيمكف ترتيبيا اإلسبلمية فيي متفاكتة مف حيث 
 -كاآلتي:

 :اإلمالء - أ
استخدمت ىذه الطريقة في المراحؿ التعميمية التي سبقت انتشار الكتب كتداكليا بيف 
الطبلب، حيث كاف العمماء يعقدكف ليا مجالس خاصة تعرؼ بمجالس اإلمبلء كىي أكثر 

، كمف العمماء الذيف اتبعكا تمؾ الطريقة في بيت المقدس (ّ)ياارتباطا باألحاديث النبكية كتدكين
 (  ْ)أبك الفتح نصر بف إبراىيـ المقدسي الذم أممى األحاديث النبكية الشريفة عمى المقدسييف 

 :االستماع والتمقين - ب
كفييا اعتمد المتعمـ في نقؿ العمـ عف طريؽ التمقيف ك االستماع بمعنى أف المعمـ 

لقكؿ الخميؿ بف  ، ألف البعض يرل أف العمـ ما كاف محفكظان في الصدريركم مف الذاكرة
 .(ٔ)ما العمـ إال ما حكاه الصدر  (ٓ)ليس بعمـ ما حكل القمطر:   أحمد الفراىيدم

                                                             

 ٕٓ ص ،ُ ج خسرك، سفرنامو،(ُ) 
 ُُْ ص ،ُ ج اإلمبلء، السمعاني، أدب(ِ) 
 ؛ ابف حجر العسقبلني، إنباءِّٓص ،ّٔاإلسبلـ،ج ؛ الذىبي، تاريخُٕٔص ،ّج السمعاني، األنساب، (ّ)

 ُِٔص ،ٕ ج الذىب، ابف العماد، شذرات ؛َّٓص ،ِج المغيث، ؛ السخاكم، فتحُِٔص ،ٗج الغمر،
 ّْٔ-ِْٔ ص ،ُ ج السفر، معجـ، السمفي طاىر أبك (ْ)
 ُُٕص ،ٓج العرب، القمطر يعني الكتاب، لساف (ٓ)
 ِْٔ ص ،ِ ج كالمتفقو، الخطيب البغدادم، الفقيو (ٔ)
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لـ يكف القكـ يكتبكف إنما كانكا يحفظكف فمف كتب منيـ الشيء "نس أكقاؿ مالؾ بف 
تعميـ الصبياف لمقرآف الكريـ كعمكمو في البمداف  ككاف (ُ)"ليحفظو فإذا حفظو محاه فإنما كاف 

كقد أثنى ابف خمدكف عمى طريقة التمقيف لممتعمميف  ،(ِ)المشرقية كميا إنما ىك تمقيف كتحفيظ
الذيف يجيمكف المعمميف في حيف انتقد الجدد كاألطفاؿ كالتي تحصؿ بعد التكرار ثبلث مرات، 

، كقد (ّ)مطالبة بحؿ المسائؿ الذىنية الصعبةطرؽ التعميـ كعدـ تدرجيـ في المسائؿ، كال
، ككذلؾ (ْ)استخدـ تمؾ الطريقة أبك العباس أحمد بف محمد النسكم في مدينة بيت المقدس

في بعض ك ، (ٓ)فعؿ أبك حامد الغزالي الذم كاف يجتمع إليو المقدسييف كؿ يكـ فيسمعكف منو
، (ٔ)ا فعؿ ذلؾ الخطيب البغدادماألحياف كاف يشترط الشيخ أف ال يعيد الدرس مرة أخرل كم

نصر بف القاسـ بف الحسف المقدسي الذم اتبع طريقة التمقيف في الفتح  يإضافة لمفقيو أب
 . (ٕ)تدريسو

 :) المناقشة(طريقة الحوار والمناقشة - ت
أما أىـ الطرؽ التعميمية التي تميزت بيا بيت المقدس عف غيرىا مف األقاليـ طريقة 

الطريقة التي كانت تدكر بيف المعمميف كالطبلب، ك تحدث بيت  الحكار كالمناقشة، تمؾ
، (ٖ)المعمميف أنفسيـ مع كضع أحكاـ كآداب يقؼ المتناظراف عند حدكدىما في الرد كالقبكؿ

كىناؾ الكثير مف الشكاىد كاألمثمة التي تدؿ عمى تميز بيت المقدس في تمؾ الطريقة حتى 
ذا أرادكا أف يكرمكا العمماء الزائريف ناظركىـ كحاكركىـ، اعتبرت في ثقافة عمماء المدينة أنيـ إ

أنو حضر بمدرسة أبي عتبة الحنفي في بيت المقدس، كالقاضي فقد ذكر أبك بكر بف العربي 
ا ىـ كذلؾ، إذ دخؿ عمييـ رجؿ جميؿ مالريحاني يمقي عمييـ إحدل دركسو في يكـ جمعة فبين

ى كصؿ صدر المجمس فسألو القاضي الزنجاني المنظر، فسمـ عمييـ سبلـ العمماء كتقدـ حت

                                                             

 ُّٔ ص ،ِ ج المغيث، السخاكم، فتح (ُ)
 ُُٗ ص ،ُ ج ابف جبير، رحمة، (ِ)

 ّّٓ ص ،ُ ج ابف خمدكف، مقدمة،(ّ) 
 ْٗ ص ،ُ ج ية،النيا غاية الجزرم، ابف (ْ)

 ُٖ ص ،ُٕ ج ابف الجكزم، المنتظـ،(ٓ) 
 َْٓ ص ،ُ ج األدباء، الحمكم، معجـ (ٔ) 
 َْص ،ِٔج دمشؽ، مدينة ابف عساكر، تاريخ(ٕ) 
 ْٕٓ ص ،ُ ج ابف خمدكف، مقدمة، (ٖ)
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لطمب العمـ، فقاؿ القاضي مف السيد؟ فأجابو رجؿ سرؽ أمس ككانت كجيتي المسجد األقصى 
 .(ُ)"سمكه عمى العادة في إكراـ العمماء بمبادرة سؤاليـ"مبادرا 

 ثانيا: أىم عموم وعمماء بيت المقدس:

في القرآف  -سبحانو كتعالى-ذكرىا اهلل  بيت المقدس مف البمداف العربية الشييرة التي
في غير مكضع، كفييا المسجد األقصى المبارؾ كقبة الصخرة كالمكاضع الشريفة ككاف إلييا 

المدينة دخميا زائرا في رحمة  --كأكؿ ما قدـ رسكؿ اهلل  ،قبمة المسمميف سبعة عشر شيرا
ثير مف العمماء كاألئمة كالمحدثيف اإلسراء كالمعراج، لذلؾ فإنو نسب لممدينة كأتى إلييا الك

 ، كقد أكد أحد الشعراء ذلؾ بقكلو: (ِ)قديما كحديثا

         (ّ)كبيت المقدس المعمكر بيت     كرثناه عف المتقدمينا

بمثابة صرح تعميمي شامخ يأتي إليو األساتذة كالطمبة مف شتى  كافقدس مبيت الف
العربي مف خبلؿ رحمتو التي قاـ بيا إلى المدينة  أرجاء العالـ اإلسبلمي، فقد ذكر أبك بكر بف

صكرة حية لمحياة الثقافية كالعممية التي ميزت بيت المقدس في مراحميا التاريخية المتعاقبة، 
فأكد أنيا كانت مدينة عمـ كممتقى العمماء، مما كاف لتمؾ النيضة بالغ األثر في نفسو كخاصة 

قؼ عف رحمتو كاستقر في المدينة مدة مف الزمف لذلؾ تك  ،اتفي مجالي التعميـ كالمناظر 
 .(ْ)ليستفيد مف عمكميا كطرقيا التعميمية

 

 

 

                                                             

 ِّٓ ص ،ِ ج ؛ القرطبي، تفسير،ُِٓ ص ،ُ ج القرآف، ابف العربي، أحكاـ (ُ)
 .ّّٔ ص ،ٓ ج السمعاني، األنساب،(ِ) 
 ّّٔ ص نفسو، المصدر (ّ)
 ّٓ-ِٓ، ماؿ الديف األنصارم، تحصيؿ األنسج (ْ)
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بعمـ كسيتناكؿ الباحث تمؾ العمكـ كبلن عمى حده كبشيء مف التفصيؿ كسنبدأ 
 : القراءات

 :(ُ)عمـ القراءات -ُ
عيد الخبلفة العباسية مف داخؿ المدينة في مف القراء  زيارة عددشيدت المدينة 

، ـٖٕٕ/ىػُُٔالمتكفى سنة  (ِ)خارجيا عمى حد سكاء، كمف أكائؿ المقرئيف سفياف الثكرمك 
 . (ّ)الذم فضؿ قراءة القرآف عمى الحديث كسائر األعماؿ الدينية األخرل

كمف المقرئيف المقدسييف المشيكريف بالقراءات عبد الصمد بف محمد المقدسي 
كذلؾ تفرد أبك ، (ْ)عينكف مف بيت المقدس في قريتو ـَٕٗ/ىػِْٗالعينكني، المتكفي سنة 

الحسف عمي بف أحمد المعركؼ بابف الحمامي بأسانيد القراءات كعمكميا، المتكفي سنة 
 . (ٓ)ـَْٗ/قِّٖ

، قرأ عميو بعض المغاربة (ٕ)، مف مدينة بغداد(ٔ)كأحمد بف زيداف أبك العباس المقرئ
. كىنا مبلحظة ىامة، (َُ)ـَُِّ/ىػُْْنة ، تكفى س(ٗ)كعمـ المقدسييف القراءة (ٖ)في المدينة

كىي أف مدينة بيت المقدس كانت تجذب إلييا الطبلب مف المغرب العربي لينيمكا مف عمكميا 
 كلـ يقتصر طبلب العمـ عمى أبنائيا. 

                                                             

 بف اهلل ، أشيرىا سبعة قراءات،  فعف عبد --تعددت قراءات القرآف الكريـ الصحيحة كالمتكاترة عف النبي  (1)
، ٕ ج الكبير، التاريخ كسمـ( البخارم، عميو اهلل صمى نبيكـ عمى أحرؼ سبعة عمى القرآف )أنزؿ قاؿ: مسعكد
 . القراءات في لممزيد ابف مجاىد، السبعة َُْ ص
، ككذلؾ قبة الصخرة  فيو فصؿ األقصى المسجد أتى العالـ الجميؿ، مسركؽ بف سعيد ابف ىك الثكرم سفياف (2)

   القرآف مرات عديدة. فييا المشرفة، كختـ
 ّٕٔ ص ،ٔ ج األكلياء، حمية أبك نعيـ، األصفياني،(ّ) 
 ُِٕ ص ،ُ ج النياية، غاية الجزرم، ابف (ْ)

 ِّٗ ص ،ُُ ج بغداد، تاريخ البغدادم، الخطيب(ٓ) 
 ُٕٓ ص ،ُ ج الميزاف، لساف حجر، ؛ ابفِّٔ -ِّٓص ،ُ ج االعتداؿ، ميزاف الذىبي،(ٔ) 
 ِّ ص   ُ ج  القراء طبقات في النياية غاية الجزرم، ابف(ٕ) 
 ُٕٓ ص ،ُ ج الميزاف، لساف حجر، ؛ ابفِّٔ -ِّٓص ،ُ ج االعتداؿ، ميزاف الذىبي،(ٖ) 
 ِّ ص ،ُ ج النياية، غاية الجزرم، ابف(ٗ) 

 ُٕٓ ص ،ُ ج الميزاف، لساف حجر، ؛ ابفِّٔ -ِّٓص ،ُ ج االعتداؿ، ميزاف الذىبي،(َُ) 
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القاسـ يكسؼ بف عمي بف سكادة مف بمدة بسكرة في المغرب، زار  أبيإضافة إلى 
، ك بمغ عدد الشيكخ الذيف قرأ ـَُّْ/ىػِْٓكذلؾ عاـ  مف البمداف لطمب القراءات ان كثير 

. كمف مقرئي بيت (ُ)عمييـ ما يزيد عف مائة شيخ، منيـ مقرئيف في مدينة بيت المقدس
المقدس عبد القادر بف محمد بف يكسؼ أبك القاسـ البغدادم، تميز بحسف صكتو في القرآف 

ىؿ األمانة أ، ككاف مف ـَُْْ/قّْٔالكريـ، تكفي في بيت المقدس في ذم الحجة سنة 
 . (ِ)كالصدؽ كالديف

كمنيـ محمد بف طاىر المقدسي، كاف مف أشد الناس حرصا عمى قراءة القرآف 
. كمنيـ (ّ)ـَُٖٔ/قَْٔكتعممو، تتممذ عمى يد المقرئ الفقيو نصر بف القاسـ المقدسي سنة 

 . ْ()مكي بف عبد السبلـ أبك القاسـ المقدسي الرميمي الحافظ

مماء بيت المقدس أبك عبد اهلل الحسيف بف الحسف الذم قرأ القرآف الكريـ كمف ع
. (ٓ)، كتميز بصحة قراءتوـُُْٓ/ىػَْٓبالركايات، رحؿ إلى بغداد كاستقر بيا، تكفي سنة 

جكدة قراءتو، سمع تميز بكمنيـ أبك الغنائـ محمد بف عمي بف ميمكف الممقب بأبي النرسي 
يارتو بيت المقدس، فضبل عف براعتو في الخطابة، كتميزه بالحفظ الكثير مف الشامييف أثناء ز 

 (ٔ)كاالتقاف

كمف العمماء الذيف برعكا في عمـ القراءات عمي بف أحمد بف أبي بكر الكناني 
حامد الغزالي في مكة  يفي قرطبة باألندلس، التقى مع أب المعركؼ بابف حنيف المكلكد

ـ تكجو إلى بيت المقدس كأقاـ فييا تسعة أشير يعمـ المكرمة أثناء الحج كصحبو كسمع منو، ث

                                                             

 َّْ ص ،ُ ج ،القراء معرفة الذىبي،(ُ) 
 َْٖ  - َْٕ ص ،ّٔ ج دمشؽ، مدينة تاريخ عساكر، ابف(ِ) 
 ّٖٔ- ُّٔص ،ُٗ ج أعبلـ، سير لذىبي،ا(ّ) 
 َْٓ ص ،ٕ ج تاريخ، مختصر منظكر، ابف ؛ّٗ ص ،ّ ج األنساب، السمعاني، (ْ)

 َِٗ ص ،ُ ج المضية، الجكاىر ،أبي الكفاء(ٓ) 
 ِٕٓ-ِّٕص ،ُٗ ج أعبلـ، سير الذىبي، (ٔ)
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أىميا القرآف، ثـ انتقؿ إلى المغرب كاستكطف مدينة فاس كتفرغ لتعميـ القرآف بالمسجد المنسكب 
 .  (ُ)إليو حتى كفاتو

مما سبؽ يظير لمباحث أف بيت المقدس حظيت باىتماـ القراء سكاء عمى الصعيد 
مف أقصى الغرب األندلس كببلد المغرب، كأقصى الشرؽ  الداخمي أك عمى الصعيد الخارجي

 المتمثؿ في العراؽ كما جاكره.

 التفسير: -6
ىك العمـ الذم يبحث في أحكاؿ القرآف الكريـ مف داللتو عمى مراد اهلل سبحانو 
كتعالى، أك عمـ نزكؿ اآليات القرآنية الكريمة مف حيث ترتيبيا كأسباب نزكليا، ناسخيا 

أك كما قاؿ حاجي خميفة ذلؾ العمـ الذم يبحث في مراد اهلل  (ِ)كعاميا كمنسكخيا، خاصيا
–، كقاؿ الزركشي بأنو عمـ يفيـ بو كتاب اهلل (ّ)ألفاظو كفيـسبحانو كتعالى مف قرآنو المجيد 

 .  (ْ)كبياف معانيو كاستخراج أحكامو -سبحانو كتعالى

حابة الكراـ معاذ بف تعمـ الجيؿ األكؿ مف أىؿ بيت المقدس التفسير عمى يد الص
، كلكف بعدما (ٓ)جبؿ كعبادة بف الصامت، الذيف لـ يجدكا صعكبة في تعمـ القرآف كمقاصده

، كانت (ٔ)دخمت الكثير مف العناصر غير العربية في اإلسبلـ منذ الفتح اإلسبلمي كبعده
  .(ٕ) الحاجة ماسة إلى كتابة التفسير كقيامو كعمـ جديد مف العمكـ الدينية

 

                                                             

 ْٔٓ  - ْٓٓ ص ،ِ ج القراء، ؛ معرفةٕٓ  - ٔٓ ص ،ُِ ج ،الذىبي، سير أعبلـ(ُ) 
  ِْٔ ص ،ْ ج اإلتقاف، السيكطي،(ِ) 
 ِْٕ ص ،ُ ج الظنكف، حاجي خميفة، كشؼ (ّ)

  ُّ ص ،ُ ج البرىاف، الزركشي،(ْ) 
 عساكر، ابف ؛َٖٖ ،ْٕٗ ص ،ِ ج االستيعاب، البر، عبد ابف ؛َْ ،ُّ ص ،ُ ج تاريخ، زرعة، أبي(ٓ) 
 ِٗ ،ص ُ ج فضائؿ، سي،المقد الديف ضياء ؛ُِٕ ص ،َٔ ج ؛َِٕ ص ،ِٔ ج دمشؽ، مدينة تاريخ
 ُٓٔ، صإلياس شكفاني، المكجز (ٔ)

 َْْ -ّْٗص ،ُ ج مقدمة، خمدكف، ابف(ٕ) 
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الذيف عممكا بالتفسير كألفكا فيو عطاء بف أبي مسمـ الخرساني الذم تنقؿ بيف  كمف
عطاء الخراساني مف الذيف  كيعد، (ِ)ألؼ كتابا في تفسير القرآف الكريـك ، (ُ)دمشؽ كالقدس

أٍكثىؽى عممي في نفسي نشر "جتيد في ذلؾ حيث قاؿ: اأخذكا عمى عاتقيـ تعميـ أىؿ القدس ك 
 .(ْ)بمدينة أريحا كنقؿ إلى القدس ليدفف فييا ـِٕٓ/ىػُّٓة . تكفي سن(ّ)"العمـ

كمف عمماء التفسير مقاتؿ بف سميماف قدـ بيت المقدس، ككاف يجمس عند باب 
الصخرة القبمي، كيأتي إليو الكثير مف المقدسييف كالمدف الفمسطينية المجاكرة يكتبكف عنو 

الناس كميـ عياؿ عؿ ثبلثة مقاتؿ بف "عنو اإلماـ الشافعي رحمو اهلل:  كيسمعكف منو، قاؿ
  (ٓ)ـٕٕٔ/ىػَُٓتكفي مقاتؿ سنة  "...سميماف في التفسير

بف إسماعيؿ بف نافع الياشمي كلد سنة كمنيـ أبك محمد بكر بف سيؿ 
، كنطرا لسعة عممو في التفسير أراد أىؿ (ٕ)،  سم ع بدمشؽ كحدث بيا(ٔ)ُُٖ/ىػُٔٗ

ف الرممة خمس مائة دينار ليقرأ عمييـ التفسير فرفض فمسطيف االستفادة منو، فجمع لو سكا
مبمغ خمس مائة دينار  المقدسيكفذلؾ العرض، فمما جاء إلى مدينة بيت المقدس جمع لو 

 . (ٗ)في دمياط ـَِٗ/ىػِٖٗ، تكفي سنة (ٖ)أخرل، حينئذ قرأ عمييـ التفسير

دسي، برع في عمـ كمف المفسريف العالـ أبك الفرج عبد الكاحد بف أحمد بف محمد المق
التفسير، ككانت لو أكقات يعمـ فييا أىؿ بيت المقدس التفسير، كتأتي إليو التبلميذ ليقرأ عمييـ 

                                                             

 َُْ ص ،ٔ ج أعبلـ، الذىبي، سير (ُ)
 ّْٓ ص ،ُ ج الظنكف، كشؼ خميفة، حاجي (ِ)

 ُِْ ص ،ٔ ج أعبلـ، سير الذىبي،(ّ) 
 ُّْ ص نفسو، المصدر(ْ) 
 ِِٗ ص ،ُ ج الجميؿ، العميمي، األنس(ٓ) 
 ِْٔ ص  ،ُّ ج أعبلـ، سير الذىبي، (ٔ)

 ُٖٗ ص ،ِ ج تاريخ، منظكر، مختصر ابف(ٕ) 
 ِٔٗ ص   ُ ج  الجميؿ األنس ؛ العميمي،ِْٔ  ص ،ُّ ج أعبلـ، سير الذىبي،(ٖ) 
 ُٖٗ ص ،ِ ج تاريخ، منظكر، مختصر ؛ ابفَّٖ ص ،َُ ج دمشؽ، مدينة ابف عساكر، تاريخ(ٗ) 
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دات، تكفي يكـ األحد مجم ةمف كتاب الجكاىر في التفسير كىك مككف مف ثبلث
 .(ُ)كدفف بباب الصغير بمدينة دمشؽ ـَُّٗ/ىػْٖٔ/ُِ/ُٖ

نت تعانيو بيت المقدس مف ندرة عمماء التفسير، مما سبؽ يتضح لمباحث حقيقة ما كا
فتجد الطبلب يجتمعكف بكثرة عمى عطاء بف أبي مسمـ الخرساني كمقاتؿ بف سميماف ك عبد 
الكاحد بف أحمد بف محمد كيكتبكف عنيـ باىتماـ، كأكثر األدلة عمى قمة المفسريف فييا أيضا 

في جمع الماؿ مف أجؿ أف يعمميـ بكر  أف أىؿ بيت المقدس بالتكافؽ مع أىؿ الرممة اجتيدكا
 بف سيؿ الدمياطي التفسير، كىذا يكشؼ حرصيـ في طمب عمـ التفسير كاالستماع إليو. 

 الفقو: -4
ىك معرفة أحكاـ اهلل تعالى في أفعاؿ المكمفيف، بالكجكب كالمنع كالندب كالكراىية 

كيقكـ الفقو  (.ِ)ا مف األدلةكاإلباحة، كىي متمقاة مف الكتاب كالسنة كما نصو الشارع لمعرفتي
 .(ّ) عمى أربعة أصكؿ: القرآف كالسنة كالقياس كاإلجماع

كيرجع تأسيس المدرسة الفقيية في مدينة بيت المقدس عمى يد الصحابة الكراـ، كأىـ 
تمؾ الشخصيات التي ارتبطت بالفقو في المدينة المباركة: الصحابي الجميؿ معاذ بف جبؿ 

عبادة بف ك (ْ)"أعمـ أمتي بالحبلؿ كالحراـ" --، الذم قاؿ في حقو ـ ّٗٔىػ/  ُٖالمتكفي 
كقد اتخذىا عبادة مكانا (ٔ)الذم كلي قضاء القدس (ٓ)ـ(  ْٓٔىػ/  ّٓالصامت المتكفي: 

، كذلؾ فإف الكثير مف الصحابة (ٕ)إلقامتو فكفد عميو مسممك فمسطيف ليتعممك شؤكف دينيـ

                                                             

 ِٕٗ ص ،ُ ج الجميؿ، األنس العميمي،(ُ) 
 ْْٖ-ْْٓ ص ،ُ ج ابف خمدكف، مقدمة، (ِ)
 ٖٗٓ ص ،ُ ج الشافعي، الرسالة، (ّ)
 ِِٖ ص ،ُ ج األكلياء، ؛ أبك نعيـ، األصفياني، حميةّْٕ ص ،ِ ج الكبرل، ابف سعد، الطبقات (ْ)
 فالدي ضياء ؛َِٕ ص ،َٔ ج دمشؽ، مدينة تاريخ عساكر، ؛ ابفَْ، ُّ ، صُ ج أبي زرعة، تاريخ، (ٓ)

 ِٗ ص ،ُ ج المقدس، بيت فضائؿ المقدسي،
 ّٓ ص ،ُ ج الذىبي، العبر، (ٔ)
 الديف ضياء ؛َِٕ ص ،َٔ ج دمشؽ، مدينة تاريخ عساكر، ؛ ابفَْ، ُّ ، صُ ج أبي زرعة، تاريخ، (ٕ)

 ِٗ ص ،ُ ج المقدس، بيت فضائؿ المقدسي،
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، كبقي يفتي فييا إلى أف تكفي (ُ)تو كاالستفادة مف عمموالذم يزكرف القدس يأتكف عبادة لزيار 
 . (ِ)كدفف في تربتيا

 ـُْٕ/ىػُِّككذلؾ مف الفقياء مالؾ بف دينار أحد األئمة األعبلـ المتكفى سنة 
كمف الفقياء الميث بف سعد بف عبد ، (ّ)الذم زار بيت المقدس بصحبة عدد مف التابعيف

قدـ بيت المقدس كالتقى  ،(ْ)نظير مالؾ في العمـ الرحمف الفيمي، عالـ أىؿ مصر، كىك
لحمد هلل ا"و فقاؿ: يالخميفة العباسي أبك جعفر المنصكر، كأعجب األخير برجاحة عقمو كفق

كمف  (ٓ)ُٕٗ/قُٕٓتكفي يكـ الخميس منتصؼ شعباف سنة  "الذم جعؿ في رعيتي مثمؾ
يجابيات الميث أف أىؿ مصر كانكا ينتقصكف عثما حتى  - -ف بف عفاف أكثر حسنات كا 

 .(ٔ)نشأتو فييـ فحدثيـ بفضائمو فترككا ذلؾ الفعؿ

أما عف أكثر الفقياء التي تشرفت مدينة بيت المقدس بزيارتو ذاؾ اإلماـ األعظـ 
ـ( الذم زار بيت َِٖ-ٕٕٔىػ/ َِْ-َُٓكالحبر األكـر  محمد بف إدريس الشافعي)

نة رسكؿ اهلل تـ أخبركـ مف كتاب اهلل كسسمكني عما شئ"مقدس كدرس الفقو فييا حيث قاؿ: ال
 .(ٕ)"صمى اهلل عميو كسمـ

كلمشافعي العديد مف المصنفات الفقيية منيا كتاب األـ الذم كرد فيو الكثير مف 
، ككتاب أصكؿ الفقو ككتاب (ٗ)، كالمعرفة كالسنف(ٖ)المناظرات كنفائس الفتاكم كقكاعد الفقو

                                                             

؛ ابف منظكر، ُِٕ ص ،َٔ ج دمشؽ، مدينة ؛ ابف عساكر، تاريخَْ ص ،ُ ج أبك زرعة، تاريخ، (ُ)
 َْٔ ص ،ٕ ج تاريخ، مختصر

 ؛ النككم، تيذيبَٖٖ ، صِ ج ابف عبد البر، االستيعاب،؛َُٓ، ْٖ ص ،ُ ج أبك زرعة، تاريخ،(ِ) 
 َْٔ ص ،ٕ ج تاريخ، ؛ ابف منظكر، مختصرِٗٔ ص ،ُ ج االسماء،

 ُِٗ ص ،ُ ج الجميؿ، األنس العميمي، (ّ)
 ّٓٓ، ص لغراـابف تميـ المقدسي، مثير ا (ْ)

 مدينة تاريخ عساكر، ابف ؛َُص ،ُّج تاريخ، البغدادم، الخطيب ؛ّْص ،ُج كالتاريخ، الفسكم،المعرفة(ٓ) 
 ُُٓص ،ٖ ج أعبلـ، سير الذىبي، ؛ّٖٗص ،ٔج تاريخ، مختصر منظكر، ابف ؛ّٔٔص ،َٓج دمشؽ،

 ّٔٔ ص ،َٓ ج دمشؽ، مدينة تاريخ عساكر، ابف(ٔ) 
 ِْٗ، صُالجميؿ،ج األنس العميمي، ؛ُِٕص ،ُٓج ؛ِِْص ،ُْدمشؽ،ج ينةمد تاريخ عساكر، ابف(ٕ) 
 ِٕ ص ،ُ ج االسماء، النككم، تيذيب (ٖ)

 ُٖٓ ص ،ُ ج القرآف، أحكاـ الشافعي،(ٗ) 
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ي التفسير كاألدب ك الفقو حكالي مائة كثبلثة عشر كقد بمغت مصنفات الشافعي ف (ُ)الجزية
تراـ أىؿ بيت كيرل الباحث أف الشافعي بعممو الكاسع كسعة اطبلعو، حظي باح (ِ)كتابا

 في المدينة إلى يكمنا ىذا.  بوؿ مذىبو معمكالالمقدس كالذم لـ يز 

 كمنيـ أحمد بف محمد بف سبلمة الطحاكم الذم تفقو عمى خالو أبي إبراىيـ بف
إسماعيؿ المزني الذم لقنو كتاب السنف لئلماـ الشافعي، كقد انتقؿ إلى بيت المقدس كتفقو 
فييا، لو الكثير مف التصانيؼ الفقيية منيا كتاب التصانيؼ في اختبلؼ العمماء، كمعاني 

.كالفقيو القدكة أبك عبد اهلل محمد بف خفيؼ بف اسفكشار الفارسي، الذم زار (ّ)اآلثار كغيرىا
 .(ْ)ُٖٗ/ىػُّٕينة كاستقر بيا فترة مف الزمف، تكفي سنة المد

كمنيـ عمي بف الحسف أبك الحسف الصيرفي البغدادم، رحؿ إلى ببلد الشاـ ك استقر 
في مدينة بيت المقدس، كقد خصص جزءا مف كقتو بعد صبلة العصر مف كؿ يكـ يعظ فييا 

  (ٓ) و، كعمكـ التكحيدلقب بجيبذ الجيابذة لبراعتو في الفق، كيفقو أىؿ المدينة

كمنيـ أبك جعفر محمد بف الحسف بف المحسف األستركشني، استكطف مدينة بيت 
المقدس، كفي أخر أياـ حياتو ذىب إلى العراؽ كتكفى بيا في مستيؿ جمادل األكلى سنة 

 (ٔ)ـَُٕٕ/قَْٕ

كاف ك  ،ـَُٕٖػ/قَْٖكمنيـ الشيخ سبلمة بف اسماعيؿ المقدسي الضرير المتكفى 
النظير في زمانو ألجؿ مما خصو اهلل بو مف حضكر القمب كصفاء الذىف ككثرة  عديـ
 .(ٕ)الحفظ

                                                             

 َٕ ص ،ُ ج االسماء، تيذيب النككم،(ُ) 
 ْٕ-ّٕ ص ،ُ ج االسماء، تيذيب النككم، (ِ)

 ِٕٕ  - ِْٕ ص ،ُ ج الميزاف، لساف حجر، ابف(ّ) 
 ّْٕ- ِّْ ص ،ُٔ ج أعبلـ، سير الذىبي،(ْ) 
 ّْٔ – ّْٓ ص ،ُْ ج دمشؽ، مدينة تاريخ عساكر، ابف(ٓ) 
 ْٔ ص ،ِ ج المضية، الجكاىر ،أبي الكفاء(ٔ) 
 ِٕٗ ص ،ُ ج الجميؿ، األنس العميمي،(ٕ) 
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ك مف أعبلـ الفقياء الذيف برعكا في ىذا المجاؿ: أبك الفرج عبد الكاحد بف أحمد 
، (ُ)ىػ، قدـ إلى الشاـ كاستقر في بيت المقدسْٖٔالشيرازم المقدسي األنصارم المتكفي سنة

ر مذىب اإلماـ أحمد بف حنبؿ في المدينة كما حكليا مف القرل كيعكد لو الفضؿ بنش
، (ْ)يمذىب الحنبمال، ك لو أكقات يفقو أىميا ب(ّ)، ككاف لو فييا أتباع كتبلميذ(ِ)كالبمدات

كتاب اإليضاح ك كتاب مختصر في الحدكد ك كتاب صنؼ الكثير مف الكتب منيا: المبيج ك 
 . (ٓ) مسائؿ االمتحاف

ىب الشافعي أبك الفتح نصر بف إبراىيـ بف داكد المقدسي، كلد في كممف نبغ في المذ
س فييا الفقو ، كعمؿ عمى در   (ٕ)، استقر في مدينة القدس مدة طكيمة(ٔ)ىػَُْمدينة نابمس 

الفتح نصر بف إبراىيـ مصنفات  يكألب (ٖ) منياج السمؼ مف التقشؼ، كتجنب لقاء السبلطيف
ككتاب الحجة عمى تارؾ المحجة، ككتاب  (ٗ)كالفصكؿ : كتاب التقريب،منيافقييو عديدة 

االنتخاب الدمشقي في المذىب، كالتيذيب نحك عشر مجمدات، ككتاب الكافي في المذىب، 
 .(َُ)ككتاب الكفاية

عبد الباقي بف منيـ ، ك (ُُ)الفقيو أبك الفضؿ عطاء شيخ الشافعية بالقدس الشريؼك 
المقدس كصحب الفقيو أبا الفتح نصر بف  جامع بف الحسف أبك القاسـ الفقيو، سكف بيت

، كمنيـ عبد الجميؿ بف عمر بف بكراف أبك محمد المقدسي المعركؼ بابف (ُِ)إبراىيـ
تعمـ الفقو عمى يد نصر بف إبراىيـ المقدسي، إضافة إلى عممو في مينة الطب حيث كاف 

                                                             

 ِٕٗ ص نفسو، المصدر(ُ) 
 ِٓ -ُٓص ،ُٗ ج أعبلـ، سير الذىبي،(ِ) 
 ِٕٗ ص ،ُ ج ميؿ،الج األنس العميمي،(ّ) 
 ِٕٗ ص ،ُ ج الجميؿ، األنس ؛ العميمي،ِٓص ،ُٗ ج أعبلـ، سير الذىبي،(ْ) 
 ِٕٗ ص ،ُ ج الجميؿ، األنس العميمي،(ٓ) 
  ُّٕ ص ،ُٗ ج أعبلـ، ؛ الذىبي، سيرُٓ ص ،ِٔ ج دمشؽ، مدينة تاريخ عساكر، ابف (ٔ)

 ِٖٗ ص ،ُ ج الجميؿ، األنس العميمي،(ٕ) 
 ِْٔ  - ِْٓ ص ،ِ ج السماء،ا تيذيب النككم، (ٖ)

 ِٖٗ ص ،ُ ج الجميؿ، األنس العميمي،(ٗ) 
 َُْ ص ،ُٗ ج أعبلـ، ؛ الذىبي، سيرِْٔ ص ،ِ ج االسماء، تيذيب النككم،(َُ) 
 ِٖٗ ص ،ُ ج الجميؿ، األنس العميمي، (ُُ)

 ٕ ص ،ّْ ج دمشؽ، مدينة تاريخ عساكر، ابف(ُِ) 
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عمى بيت المقدس  كفيصميبالمشرفا عمى بيمارستاف )مشفى( بيت المقدس، كبعد أف استكلى 
 . (ُ)في دمشؽاستقر 

كمف فقياء المدينة أبك محمد عبد اهلل بف الكليد بف سعد األنصارم ، أصمو مف 
األندلس، رحؿ منيا قبؿ ثبلث مائة كالثمانيف فتفقو بالقيركاف، كرحؿ إلى مكة كسمع فييا 

. كمنيـ (ّ) ـٖٗٗ/ىػّٖٖنة ، ثـ انتقؿ إلى بيت المقدس، كاستقر بيا إلى أف مات س (ِ)كثيران 
ـ، رحؿ إلى بغداد كمصر َُٗٗىػ/ِْٗأبك القاسـ مكي بف عبد السبلـ المقدسي المتكفي 

كغيرىا مف الببلد لطمب العمـ، ثـ رجع إلى بيت المقدس كأقاـ بيا يدرس الفقو عمى مذىب 
كحينما ( ٓ)، كنظرا لسعة عممو كانت تأتيو الفتاكم مف مصر كببلد الشاـ(ْ)اإلماـ الشافعي

دخمت القكات الصميبية مدينة بيت المقدس أخذكه أسيرا بعد أف عممكا أنو مف العمماء، كطيؼ 
، (ٔ)، فرمكه بالحجارة حتى مات رحمو اهلليفديوبو في المدينة لفدائو بألؼ دينار، فمـ يجدكا مف 

 يألب ، إضاقة(ٕ)كمنيـ كامؿ بف ديسـ بف مجاىد أبك الحسف النصرم، المعركؼ بالمقدسي
الفتح نصر بف  يمقدسي الذم تعمـ الفقو عمى يد أبالحسف كحشي بف عبد اهلل بف إبراىيـ ال

. كالفقيو أبك (ٖ)إبراىيـ المقدسي، سكف مدينة اإلسكندرية بعد استيبلء الصميبييف عمى القدس
القاسـ عبد الجبار بف أحمد بف يكسؼ الرازم شافعي المذىب، تفقو في بداية حياتو عمى يد 

، كبقي فييا حتى استشيد عمى يد القكات الصميبية (ٗ)عمماء العراؽ، ثـ انتقؿ إلى بيت المقدس
 . (َُ)ـَُٗٗىػ/ِْٗالغازية التي احتمت المدينة سنة 

                                                             

 ُْ ص ،المصدر نفسو (ُ)
 ْٗ ص ،ُ ج لمقتبس،ا جذكة الحميدم،(ِ) 
 َِٗ ص ،ُ ج الجميؿ، األنس العميمي،(ّ) 
 ّٗ ص ،ّ ج األنساب، السمعاني،(ْ) 
 ِٗٗ ص ،ُ ج الجميؿ، األنس العميمي، (ٓ)
 ِِٔ ص ،ْ ج المشتبو، ابف ناصر القيسي، تكضيح (ٔ)
 َّٓ ص ،ٔ ج دمشؽ، تاريخ مختصر منظكر، ابف (ٕ)
 ُّْ ص ،ُ ج السفر، معجـ السمفي، طاىر أبك (ٖ)

 ِٗٗ ص ،ُ ج الجميؿ، األنس العميمي،(ٗ) 
 ٖٗ ص ،ٓ ج الكبرل، الشافعية طبقات السبكي،(َُ) 
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حامد محمد بف محمد بف أحمد الطكسي،  كماء فقياء الشافعية زيف الديف أبكمف عظ
التقى نظاـ  (ُ)خر عصره فقيو مثموكلـ يكف لمطائفة الشافعية في آ ـَُٖٓ/ىػَْٓكلد سنة 

، (ّ)كسر بكجكده، كناظر كبار الفقياء بحضرتو، فانبير بعممو كشاع أمره بيف الناس (ِ)الممؾ
، ثـ (ٓ)، كأخذ في تأليؼ المصنفات في الفقو كأصكلو(ْ)فعينو النظاـ مدرسا في نظاميتة ببغداد

،  كأكثر تصانيفو الفقيية المشيكرة (ٕ)مجتيدان في طاعة اهلل كعبادتو (ٔ)انتقؿ إلى بيت المقدس
في جمادل األكلى سنة ، تكفي (ٗ)، الذم ألفو في مدينة القدس(ٖ)كتاب إحياء عمكـ الديف

 . (َُ)بمدينة طكس ـُُُُ/ىػَٓٓ

، (ُُ)كذلؾ مف الفقياء األحناؼ أبك عبد اهلل محمد بف مكسى الببلساغكني التركي
، فشككه (ُّ)كسكف بيت المقدس كعيف قاضيا عميياتكجو إلى ببلد الشاـ  (ُِ)كيعرؼ باالشتمي

، (ُٓ)، ككلي قضاء دمشؽ(ُْ)أىؿ المدينة ألكلى األمر القائميف في مدينة دمشؽ فعزؿ عنيا
، إضافة (ُٕ)فصنؼ أصكؿ الفقو في المذىب (ُٔ)حنيفة يتميز بسعة عممو في مذىب أب

                                                             

 ِٗٗص ،ُ ج الجميؿ، األنس العميمي،(ُ) 
 َِّ،صُٔالمنتظـ،جابف الجكزم، السبلطيف، كزير الممؾ بنظاـ الممقب الطكسي عمي بف الحسف عمي أبك(ِ) 
    ِّّص  ،ُٗ ج النببلء، أعبلـ الذىبي، سير (ّ)
 َِّ ص ،ُ ج البشر، أخبار في أبك الفداء، المختصر (ْ)
    ِّّ، ص ُٗ ج أعبلـ، الذىبي، سير (ٓ)
 ُِٗ،صُج ؛ أبك الفداء، المختصر،ُٖص ،ُٕالجكزم، المنتظـ،ج ابف؛َِٔص ،ُأمالي،جابف سمعكف،(ٔ)
 ِٗٗ ص ،ُ ج الجميؿ، األنس العميمي، (ٕ)

    ِّّ ص ،ُٗ ج أعبلـ، سير الذىبي،(ٖ) 
 ِٗٗ ص ،ُ ج الجميؿ، األنس العميمي،(ٗ) 

؛ النكيرم، ُْٔ ص ،ٗ ج ؛ ابف األثير، الكامؿ،َِْ ص ،ٓٓ ج دمشؽ، مدينة تاريخ عساكر، ابف(َُ) 
 ّّْ ص ،ُٗ ج أعبلـ، ؛ الذىبي، سيرَُٓ ص ،ِّ ج األرب،
 ْٕٔ ص ،ُ ج البمداف، معجـ الحمكم،(ُُ) 
 ِٗٗ ص ،ُ ج الجميؿ، األنس العميمي،(ُِ) 
؛ ابف تغرم بردم، ِٗٗ ص ،ُ ج الجميؿ، األنس العميمي، ؛ُْٖ ص ،ّٓ ج اإلسبلـ، الذىبي، تاريخ(ُّ) 
 َِْ ص ،ٓ ج الزاىرة، النجـك

 ُٓٔ ص ،ُٓ ج دمشؽ، مدينة ابف عساكر، تاريخ(ُْ) 
 ُْٗ ص ،ٕ ج تاريخ، ابف منظكر، مختصر(ُٓ) 
 ِٗٗ ص ،ُ ج الجميؿ، األنس العميمي،(ُٔ) 
 ُ ص ،ٓ ج الزاىرة، رب بردم، النجـكابف تغ (ُٕ)
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لي أمر ألخذت الجزية لك كاف "شافعي حتى قاؿ ، ككيده لمذىب ال(ُ)لتعصبو الشديد لمذىبو
 .(ّ) ـُُُِ/ىػَٔٓسنة  تكفي (ِ) "مف الشافعي

أبك بكر محمد بف الكليد بف محمد األندلسي العبلمة  كمف أئمة المالكية الكبار
، دىر سى في (ٔ)ـَُّٖ/ىػْٕٔ، رحؿ إلى المشرؽ سنة (ٓ)، المعركؼ بابف رندقة(ْ)الطرطكشي

كأخذ عنو عدة  طكشي مدينة بيت المقدس كعمـ بيا،طر زار ال ،(ٕ)الكثيرالشاـ كتتممذ عمى يديو 
 . (ٗ) ـُُِٔ/ىػَِٓ تكفي (ٖ)مف عممائيا

تفقو عمى الشيخ نصر بف كالفقيو أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف يحيى المقدسي، 
، عف عمر ناىز ـُُِّ/ىػِٕٓإبراىيـ المقدسي، ككاف يفتي كيدرس عمـ الفقو، تكفي سنة 

 (َُ)سنة ٓٔ

  الحديث:عمم  -3

مف قكؿ أك فعؿ أك تقرير أك صفة  --الحديث : ىك ما كرد عف النبي محمد 
ميقية ٍمقية أك خي أعمدة العمـ كالدعكة، كأئمة في كخرج منيا  سكقد كفد إلى بيت المقد (ُُ)خى

 .(ُِ) الحديث النبكم الشريؼ

                                                             

 ُْٗ ص ،ٕ ج تاريخ، ابف منظكر، مختصر (ُ)
 ُّٔ ص ،ِ ج المضية، الجكاىر ،أبي الكفاء؛ َّٓ ص ،ٔ ج االعتداؿ، ميزاف الذىبي،(ِ) 
 ُُُ ص ،ُ ج ابف القبلنسي، تاريخ، (ّ)

 ِِٔ ص ،ْ ج األعياف، كفيات خمكاف، ابف(ْ) 
 َْٗص ،ُٗ ج أعبلـ، سير الذىبي،(ٓ) 
 ِِٔ ص ،ْ ج األعياف، كفيات خمكاف، ابف(ٔ) 
 َْٗص ،ُٗ ج أعبلـ، سير الذىبي، (ٕ)
 ُٕ-ُٔ ص ،ُّ ج دمشؽ، مدينة ابف عساكر، تاريخ (ٖ)

 َُّ ص ،ُ ج الجميؿ، األنس ؛ العميمي، َّ ص ،ْ ج البمداف، معجـ الحمكم، (ٗ) 
 َُّ ص ،ُ ج الجميؿ، األنس العميمي، (َُ)

  ُِّ ص ،ُ ج القدير، فيض المناكم،(ُُ) 
 ّٓ ص األنس، تحصيؿ األنصارم، الديف جماؿ (ُِ)
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كمنيـ أبك عبد الرحمف عبد اهلل بف شكذب الخراساني، سكف البصرة كسمع بيا 
ي الثقات، كقاؿ عنو النسائي ثـ انتقؿ إلى بيت المقدس كاستقر بيا، ذكره بف حباف ف الحديث،

تكفي سنة  كغيرىـ (ُ)كمطر الكراؽ ف محمد بف سيريف كمالؾ بف دينار،ركل ع ثقة،
 .(ِ)ـُٕٔ/ىػُْْ

كمف عمماء الحديث أبك مسعكد عثماف بف عطاء بف ميسرة الخراساني، مف أىؿ بيت 
، حدث عف أبيو كأبي عمراف سميـ بف عبداهلل (ْ)ـُٕٕ/ىػُٓٓسنة  ، المتكفى(ّ)المقدس

 . (ٓ)األنصارم مكلى أـ الدرداء

كمف المحدثيف مصغر بف عطية القرشي مؤذف بيت المقدس، ركل عف إبراىيـ بف 
شداد بف عبد الرحمف بف أكس الذم ركل عف  ، كمنيـ(ٔ)أبي عبمة، كركل عنو ابنو محمد

أبك إسحاؽ  منيـك    (ٕ)كل عنو عبد اهلل بف مركاف بف معاكية الفزارمإبراىيـ بف أبي عبمة كر 
براىيـ بف أبى عبمة، ك  محمد بف زياد مف أىؿ بيت المقدس، ركل عف أبى المرجى المكقرم كا 

  (ٖ)ركل عنو مكسى بف سيؿ الرممي كمحمد بف عكؼ الحمصي

يت المقدس، حدث كمنيـ أبك عبد الرحمف عبد اهلل بف شكذب البمخي البصرم، نزيؿ ب
كعنو ضمرة بف ربيعة كمحمد بف كثير المصيصي كعدة، كثقو أحمد  (ٗ)عف الحسف البصرم

                                                             

ىػ، ُِٗ تكفي طيماف السممي الكراؽ، سكف البصرة، لو أحاديث مرسمة عف أنس، بف الكراؽ أبك رجاء مطر (ُ)
 ّْٓص ،ُج التيذيب، ؛ ابف حجر، تقريبِٖٔص ِج الذىبي، الكاشؼ

 ِِٓ ص ،ٓ ج التيذيب، ابف حجر العسقبلني، تيذيب (ِ)
 ُِٕ ص ،ٓ ج تاريخ، ؛ ابف منظكر، مختصرْْٓ ص ،ّٖ ج دمشؽ، مدينة ابف عساكر، تاريخ (ّ)
 ْْْ ص ،ُٗ ج الكماؿ، المزم، تيذيب (ْ)
 ْْٔ-ْْٓ ص ،ّٖ ج دمشؽ، مدينة ابف عساكر، تاريخ (ٓ)

 َِٗ ص ،ُ ج التيذيب، تقريب، حجر ابف(ٔ) 
 .َْٗص ،ّج األنساب، ،السمعاني ؛ُْْص ،ٔج الثقات، حباف، ابف(ٕ) 
  ِٖٓ ص ،ٕ ج كالتعديؿ، الجرح الرازم، حاتـ أبك(ٖ) 
 َِِ ،صْ ج تاريخ، ؛ ابف منظكر، مختصرُْٔ ص ،ِٗ ج دمشؽ، مدينة ابف عساكر، تاريخ (ٗ)
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ركل لو (ِ)كثقو النسائيكما كقاؿ عنو سفياف الثكرم مف المشايخ التقاة  (ُ)بف حنبؿ
 .(ْ)ـِٕٕ/ىػُٔٓتكفي ابف شكذب سنة (ّ)البخارم

ـ بف منصكر التميمي، أحد دىأكممف حدث ببيت المقدس أبك اسحاؽ إبراىيـ بف 
كقاؿ الدارقطني أحاديثو ( ٔ)، قاؿ عنو النسائي ثقة مأمكف(ٓ)مشاىير العباد كأكابر الزىاد

كركل عف سفياف الثكرم كركل سفياف  (ٗ)كمالؾ بف دينار (ٖ)ركل الحديث عف أبيو (ٕ)صحيحة
في  ـٖٕٕ/ىػُُٔتكفي سنة  (َُ)عنو، كعنو خادمو إبراىيـ بف بشار كاألكزاعي كىك أكبر منو

 .(ُُ)ببلد الركـ

عبد اهلل سفياف بف سعيد بف  كمقدس المشيكريف في عمـ الحديث أبكمف عمماء بيت ال
يث قاؿ عنو ح( ُّ)، أتى المسجد األقصى فصمى فيو، تميز بكثرة أحاديثو(ُِ)مسركؽ الثكرم

كاألمانة  إضافة لمثقو ، (ُْ) "رأيت أحدا احفظ مف سفياف الثكرم ما"يحيى بف سعيد القطاف 

                                                             

 ِٗص ،ٕ ج أعبلـ، سير الذىبي،(ُ) 
 ٔٗ ص ،ُٓ ج الكماؿ، المزم، تيذيب (ِ)
 ٕٗ ص نفسو، المصدر (ّ)
 ؛ الذىبي، تاريخّٗ ص ،ٕ ج أعبلـ، ؛ الذىبي، سيرَِِ ص ،ْ ج تاريخ، ختصرابف منظكر، م (ْ)

 ْٕٓ ص ،ٗ ج اإلسبلـ،
 ُّٓ ص ،َُ ج كالنياية، ابف كثير، البداية (ٓ)

؛ ابف الدمياطي، ّٖٖ ص ،ٕ ج أعبلـ، ؛ الذىبي، سيرُِٖ ص ،ٔ ج دمشؽ، مدينة تاريخ عساكر، ابف(ٔ) 
 َٔ ص ،ّ ج العماؿ، م، كنز؛ المتقي اليندِْ ص ،ُٗ ج المستفاد،

 ٖٖ ص ،ُ ج التيذيب، ابف حجر العسقبلني، تيذيب (ٕ)
 ُّٓ ص ،َُ ج كالنياية، ابف كثير، البداية (ٖ)
 ّْٗ ص ،ُ ج الجناف، مرآة اليافعي، (ٗ)

 ٖٖ ص ،ُ ج التيذيب، ابف حجر العسقبلني، تيذيب (َُ)
 العسقبلني، حجر ؛ ابف َُ ص ،َُ ج سبلـ،اإل الذىبي، تاريخ ؛ُّٓ ص ،ُ ج ،أبك الفداء، المختصر (ُُ)
 ِٔٔ ص ،ُ ج األحكذم، تحفة ؛ المباركفكرم،ٖٖ ص ،ُ ج التيذيب، تيذيب
 َُْ ص ،ٔ ج الثقات، حباف، ؛ ابفُّٕ ص ،ٔ ج الكبرل، الطبقات سعد، ابف(ُِ) 
 ُٗٔ ص ،ُ ج عمماء، مشاىير حبات، ابف(ُّ) 
 ِِّ ص ،ْ ج كالتعديؿ، الجرح الرازم،أبك حاتـ  (ُْ)
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األكزاعي ك  ركل عنو (ّ)، بمدينة البصرة (ِ)ـٖٕٕ/قُُٔ، تكفي في شعباف سنة (ُ)النقؿ
 .(ٓ)كغيرىـ الكثير (ْ)مالؾ بف أنس

 كمف األعبلـ المشيكريف بركاية الحديث أبك سفياف ككيع بف الجراح بف مميح الككفي
كمالؾ بف دينار  (ٕ)سفياف الثكرم ك ، ركل عف أبيو (ٔ)ـُّٖ/ىػُٖٗالمتكفي سنة 

ككاف ككيع ثقة  (َُ)، قدـ بيت المقدس كأحـر منيا(ٗ)، ك عركة بف ركيـ المخمي(ٖ)كاألكزاعي
ما رأيت أكعى لمعمـ " كقاؿ عنو اإلماـ أحمد بف حنبؿ: (ُُ)مأمكنا كثير الحديث حجة في نقمو

  .(ُِ)"منو كال أحفظ

 ـَٕٕ/ىػُّٓشي كلد سنة كمف محدثييا أبك عبد اهلل محمد بف المبارؾ بف يعمى القر 
، حدث عف مالؾ بف أنس (ُّ)، زار بيت المقدس كتجكؿ في جبالياـَّٖ/ىػُِٓكتكفي سنة 

نزيؿ بيت  ،. كمنيـ أبك إسحاؽ إبراىيـ بف محمد بف يكسؼ الفريابي(ُْ)كخالد بف يزيد المرم

                                                             

 َِْ ص ،ٔ ج الثقات، حباف، ابف(ُ) 
 مشاىير ،حباف ؛ ابفَِْ ص ،ٔ ج الثقات، حباف، ؛ ابفُّٕ ص ،ٔ ج الكبرل، الطبقات سعد، ابف(ِ) 

 ُٗٔ ص ،ُ ج عمماء،
 ُْٓ ص ،ِ ج األكسط، التاريخ البخارم،(ّ) 
 ِِِ ص ،ْ ج كالتعديؿ، الرازم، الجرحأبك حاتـ (ْ) 
 ُٕٓ ص ،ُ ج ؛ السمعاني، األنساب،َُْ ص ،ٔ ج الثقات، حباف، ابف(ٓ) 
 ِْٗ ص ،ُ ج الجميؿ، العميمي، األنس (6)
 ٖٓ ص ،ّٔ ج دمشؽ، مدينة ابف عساكر، تاريخ (ٕ)
 ُّّ ص ،ُ ج الحفاظ، السيكطي، طبقات (ٖ)

 ِّٓ ص ،ٖ ج الكبير، التاريخ البخارم،(ٗ) 
؛ العميمي، ُْٓ ص ،ٗ ج عبلـ،أ ؛ الذىبي، سيرَٔ ص ،ّٔ ج دمشؽ، مدينة ابف عساكر، تاريخ(َُ) 
 ِْٗ ص ،ُ ج الجميؿ،
 ُْٓ ص ،ٗ ج أعبلـ، الذىبي، سير (ُُ)

 ُّّ ص ،ُ ج الحفاظ، ؛ السيكطي، طبقاتَّٓ ص ،ِ ج الكاشؼ، الذىبي،(ُِ) 
 ُِٓ -ُِْص ،ٕ ج تاريخ، مختصر منظكر، ابف(ُّ) 
 ُِٓص  نفسو، المصدر(ُْ) 
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، طمحةكأخيو  ركل عف شداد بف عبد الرحمف األىٍنصاًرٌم مف كلد شداد بف أكس(  ُ)المقدس
 .  (ّ)، كقد ذكرت أحاديثو عند ابف ماجة(ِ)كأبي طاىر مكسى بف محمد بف عطاء المقدسي

كمف المحدثيف أبك عبد اهلل محمد بف كراـ السجستاني، أقاـ ببيت المقدس كتبعو خمؽ 
ليو تنسب الفرقة الكرامية التي تجيز كضع األحاديث النبكية ألجؿ الترىيب  كثير مف أىميا، كا 

.كمف عمماء الحديث المشيكريف عمى مستكل العالـ اإلسبلمي الحافظ أبك عبد (ْ)كالترغيب
قرأ  (ٔ)كقد انتيى إليو عمـ الحديث( ٓ)الرحمف أحمد بف شعيب النسائي صاحب كتاب السنف

  (ٕ)كتاب الخصائص الذم اشتمؿ عمى فضائؿ األعبلـ مفبيت المقدس عمى أىؿ الحديث 
لحجاز كمصر كالشاـ كالجزيرة كبرع في ىذا الشأف كتفرد بخراساف كالعراؽ كا الحديثسمع 

  (ٖ)بالمعرفة كاإلتقاف

في مدينة الرممة يكـ االثنيف لثبلث عشرة ليمة خمت مف صفر  (ٗ)ـُٓٗ/ىػَّّتكفي سنة 
  (.َُ) كنقؿ إلى بيت المقدس كدفف فييا

دخؿ بيت المقدس  ،كمف المصرييف أبك جعفر أحمد بف محمد بف سبلمة األزدم
أبك اليكاء نسيـ بف عبد اهلل منيـ ك  (ُِ)ـّّٗ/ىػُِّتكفي سنة  (ُُ)مع الحديث مف أىمياكس

الخادـ سكف بيت المقدس ككاف يتكلى النظر في مصالح المسجد األقصى، ركل عنو عمر 

                                                             

 ّٗ ص ،ٕ ج المشتبو، ابف ناصر القيسي، تكضيح ؛ِٖٖ ص ،ُ ج الجميؿ، األنس العميمي،(ُ) 
 ُِٗص  ،ِ ج الكماؿ، المزم، تيذيب (ِ)
 ُّٓ، ابف تميـ المقدسي، مثير الغراـ (ّ)
 ِٔٗ ص ،ُ ج الجميؿ، األنس العميمي، (ْ)
 ِّٖص ،ُج الكماؿ، تيذيب ؛ المزم،َٖص ،ُج التيذيب، تقريب العسقبلني، حجر ابف (ٓ)

 ُٓٗص ،ُج الكاشؼ، الذىبي،(ٔ) 
 ٖٕٓ ص ،ِ ج الطمب، بغيةابف العديـ،  (ٕ)

 ٖٗٔص ،ِج الحفاظ، تذكرة الذىبي،(ٖ) 
 شيبة، قاضي ابف ؛َٖص ،ُالتيذيب، ج تقريب العسقبلني، حجر ابف ؛ُٓٗص ،ُج الكاشؼ، الذىبي،(ٗ) 

 ٖٖص ،ُج الشافعية، طبقات
 ُّْ ص ،ُ التقييد، ج ،الحنبمي النقطة ابف (َُ)

 275  - 274ص  ،1 ج الميزان، ي، لسانابن حجر العسقالن(ُُ) 

 ّٓ ص ،ْ ج ؛َُِ ص ،ُ ج السمعاني، األنساب،؛ ِٓ ص ،ُ كالمختمؼ،ج ابف القيسراني، المؤتمؼ(ُِ) 
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اليكاء في سنة  االمقدس، كقد ذكر عمر أنو سمع أب بف أحمد بف محمد الكاسطي ساكف بيت
 . (ُ)مستقيمة تدؿ عمى صدقو ، كأف أحاديثوـُٕٗ/ىػُّٔ

كمف المحدثيف جعفر بف محمد النيسابكرم قدـ بيت المقدس كحدث فيو سنة 
المقدسي إماـ مسجد بيت   (ّ)أبك العباس أحمد بف محمد بف مكيسكمنيـ ( ِ)ـَٖٗىػَّٕ

(، ْ)المقدس مف كلد شداد بف أكس، ركل عنو يعقكب بف إبراىيـ بف إسحاؽ األصبياني كغيره

. كمنيـ أبك محمد عبد اهلل بف الكليد بف سعد بف بكر (ٓ)ـِٖٗ/ىػِّٕبك العباس سنة تكفي أ
الثمانيف، زار ك األنصارم، مف محدثي األندلس، رحؿ مف األندلس إلى المشرؽ قبؿ ثبلث مائة 

 (ٔ)فييا مكة كمصر ثـ انتقؿ إلى بيت المقدس كاستقر بيا إلى أف مات

أبك بكر  (ٖ)الصدكؽ صاحب المسانيد (ٕ)لحافظ الثقةكممف نبغكا في عمـ الحديث اإلماـ ا
، ـُٗٗ/ىػُّٖالمتكفي سنة  المقرلءمحمد بف إبراىيـ بف عمي االصبياني المشيكر بابف 

سمع ماال يحصى مف األحاديث حيث كاف يرحؿ ألجؿ ذلؾ، فقد مشي مف أجؿ نسخة 
 (َُ)مف عشر مرات سبعيف مرحمة، كقد ذكر بأنو دخؿ بيت المقدس أكثر (ٗ)مفضؿ بف فضالة

 ،(ُُ)سمع خبلؿ تمؾ الزيارات الحديث مف عبد اهلل بف محمد بف سمـ كعدة مف سكاف المدينة

                                                             

 ِّٔ ص ،ٓ ج ؛ السمعاني، األنساب،ْٖٔص ،ُّج بغداد، الخطيب البغدادم، تاريخ (ُ)
 َِٗ ص ،ُ ج الجميؿ، األنس العميمي، (ِ)
 ُّٗ ص ،ٖ ج المشتبو، تكضيح ابف ناصر القيسي، (ّ)

 ُّٗ ص ،ّّ ج دمشؽ، مدينة ؛ تاريخُٕٔ ص ،ّ ج المقرئ، ابف ابف مقرئ، معجـ(ْ) 
 ُّٗ ص ،ٖ ج المشتبو، تكضيحابف ناصر القيسي،  (ٓ)

 ْٗ ص ،ُ ج المقتبس، جذكة الحميدم،(ٔ) 
 ُُِ-َُِ ص ،ُ ج الخطيب البغدادم، الرحمة، (ٕ)
 ََْص  ،ُٔ ج أعبلـ، الذىبي، سير (ٖ)
ىػ، ُُٖالقتباني، قاضي مصر، ككاف مجاب الدعكة، تكفي سنة  عبيد بف فضالة بف مفضؿ معاكية ىك أبك (ٗ)

 ِْْ، صَُج التيذيب، ابف حجر العسقبلني، تيذيب
 ُُِ-َُِ ص ،ُ ج الخطيب البغدادم، الرحمة، (َُ)

 ّٖٗ ص ،ُٔ ج أعبلـ، سير الذىبي،(ُُ) 
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قضى أكاخر حياتو في  أبك محمد عبد اهلل بف الكليد بف سعد بف بكر األنصارم المحدثيف مفك 
 .  (ُ)ـٖٗٗ/ىػّٖٖبيت المقدس كتكفي بيا سنة 

بف حارث األنطي مف أىؿ قرطبة باألندلس كمف محدثي القدس أبك إسحاؽ إبراىيـ 
، فسمع الحديث بمكة كمصر كغيرىا، ككانت بيت ـَٗٗ/ىػَّٖرحؿ إلى المشرؽ سنة 

المقدس أخر محطاتو، فكتب أىميا عنو الحديث كلـ يكف مف أىؿ الضبط إال أنو كاف طاىرا 
ماء الحديث كمف عم (ِ)كدفف في مقبرة مكمرة)مامبل( ـَََُىػ/ُّٗسنة  تكفى عفيفا خيرا

أبك الفتح محمد بف إبراىيـ بف محمد الطرسكسي المعركؼ بابف البصرم ثقة في الحديث أخذ 
 (ّ)الحديث عف أىؿ العراؽ كحمص كدمشؽ كغيرىا مف الببلد كأخيرا استكطف بيت المقدس

 .(ٓ)ـَُُٗ/ىػَُْتكفي في القدس سنة  (ْ)كسمع منو محمد بف عمي الصكرم 

أبك سعد إسماعيؿ بف عمي بف الحسيف األستراباذم قدـ بيت  كمف العمماء المشيكريف
المقدس كأممى بيا الحديث ركل عنو أبك بكر الخطيب البغدادم كأبك القاسـ مكي بف عبد 
السبلـ بف الحسيف المقدسي كأبك القاسـ سعد بف أحمد بف محمد النسكم، تكفي في بيت 

لخطيب البغدادم ليس بثقة، كقاؿ ابف قاؿ عنو ا  (ٔ)ـَُٔٓ/ىػْْٖالمقدس في المحـر سنة 
كأبك زكرياء يحيى بف أبي حساف  (ٕ)طاىر مزقكا حديثو بيف يديو في مدينة بيت المقدس

الشامي أصمو مف دمشؽ يركم عف الميث بف سعد كأبي بكر الخطيب البغدادم، كحد ث عف 
بف إبراىيـ جماعة كبيرة مف أىؿ بيت المقدس كركل عنو بعض أبنائيا منيـ الفقيو نصر 

  ( ٖ)ـَُٖٔ/ىػِْٔكقيؿ  ُْٔالمقدسي، مات سنة 

                                                             

 َِٗ -ِٖٗص  ،ُ ج الجميؿ، األنس العميمي، (ُ)
 ِٗ ص ،ُ ج العمماء، تاريخ األزدم،(ِ) 
، ُٓ ج دمشؽ، مدينة ؛ ابف عساكر، تاريخُْٔ-ُْٓ ص ،ُ ج بغداد، الخطيب البغدادم، تاريخ(ّ) 
 ِّْ-ِّّص

 ٖ ص ،ُِ ج كالنياية، ابف كثير، البداية(ْ) 
؛ ّْٓ ص ،ُٓ ج ؽ،دمش مدينة ؛ ابف عساكر، تاريخُْٔ ص ،ُ ج بغداد، الخطيب البغدادم، تاريخ(ٓ) 

 ُْٕ ص ،ٔ ج تاريخ، ابف منظكر، مختصر
 ُِ  - ُٖ ص ،ٗ ج دمشؽ، مدينة تاريخ عساكر، ابف(ٔ) 
 ٖٓ ص ،ُ ج المغني، الذىبي،(ٕ) 
 ْٓ ص ،ِ ج البمداف، معجـ الحمكم، (ٖ)
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كمف أشير الكافديف إلى بيت المقدس مف عمماء الحديث محدث عصره أبك بكر أحمد 
، كىك مف نكابغ عمـ الحديث إلى جانب تميزه بعمـ (ُ)خاتـ الحفاظ  بف عمي البغدادم

فجمع كصنؼ كصحح كعمؿ "المحدثيف مف تفكؽ عمى أقرانو ك ، سمع الحديث (ِ)التاريخ
كانت إقامتو  ـَُٗٓ/ىػُْٓكفي سنة  (ّ)حتى أصبح أحفظ أىؿ زمانو عمى اإلطبلؽ "كعدؿ

التي انتقؿ خبلليا إلى عدة  ـََُٔ/ىػِْٓما بيف صكر المبنانية كبيت المقدس حتى سنة 
صنؼ كثير مف الكتب حيث بمغت أكثر مف ستة  .(ْ)مدف كصكال إلى بغداد مسقط رأسو

مصنفان منيا: شرؼ أصحاب الحديث، ككتاب الجامع ألخبلؽ الراكم كآداب السامع  خمسيفك 
، كالكفاية في معرفة أصكؿ عمـ الركاية ، ككتاب تمييز المزيد في متصؿ األسانيد، ككتاب 

 .(ٓ)التفصيؿ لمبيـ المراسيؿ ، ككتاب ركايات الصحابة عف التابعيف

ركت  ،كريمة بنت أحمد بف محمد المركزية كمف النساء المحدثات العالمة المسندة
صحيح البخارم، تميزت بالفيـ كالمعرفة مع الخير كالتعبد ركت الصحيح مرات كثيرة منيا 
قراءتيا عمى أبي بكر الخطيب، خرج بيا أبكىا إلى بيت المقدس، كعاد بيا إلى مكة، ككانت 

 (ٕ)ة المكرمةفي مك  ـُُٗٔ/ىػْٓٔ، تكفيت كريمة سنة (ٔ)قد بمغت المئة سنة

كمف المحدثيف المقدسييف أبك الحسف يحيى بف تماـ بف عمي المقدسي المعركؼ  
سمع ببيت المقدس ىجرية، ك كستيف  ةو خمسك بابف الرممي، قرأ الحديث في المدينة عاـ أربعمائة 

الحسف صادؽ بف خمؼ األنصارم، مف  ككمنيـ أب (ٖ) عثماف بف كرقاء األصبياني كأبمف 

                                                             

 َِٕ ص ،ُٖ ج أعبلـ، الذىبي، سير (ُ)
 ٖٖ ص ،ّ ج الجناف، ؛ اليافعي، مرآةِٗ ص ،ُ ج األعياف، كفيات خمكاف، ابف (ِ)
 ُِٕ ص ،ُٖ ج أعبلـ، ؛ الذىبي، سيرُِٗ ص ،ُٔ ج ابف الجكزم، المنتظـ، (ّ)
 ِٕٕ ص ،ُٖ ج أعبلـ، الذىبي، سير (ْ)

 َُّ ص ،ُٔ ج المنتظـ، الجكزم، ابف(ٓ) 
 ِّْ -ِّّص ،ُٖ ج النببلء، أعبلـ الذىبي، سير(ٔ) 
 َّٗ ص ،ٖ ج ابف األثير، الكامؿ، (ٕ)

 ََُ-ٗٗ ص ،ْٔ ج دمشؽ، مدينة تاريخابف عساكر، (ٖ) 
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بيت المقدس كأخذ عف نصر بف إبراىيـ المقدسي كأكثر في نقؿ  زارباألندلس، أىؿ طميطمة 
 . (ُ) ، كاف ثقة في ركايتوـَُُٔ/ىػِْٓالحديث عنو. ككاف سماعو نصر في سنة 

كمف عمماء الحديث المقدسييف الذيف ذاع صيتيـ في الحديث مفيد الشاـ كشيخ 
بالقدس مف أبي القاسـ عمر بف سمع ، المقدسي اإلسبلـ أبك الفتح نصر بف إبراىيـ بف نصر

أحمد الكاسطي كأبي الفرج عبيد اهلل بف محمد المراغي النحكم كعدة، استكطف بيت المقدس 
ركل عنو الخطيب البغدادم كىك مف شيكخو كمكي بف عبد السبلـ الرميمي كأبك  ،مدة طكيمة

كما زاؿ يحدث  (ِ)الفتح نصر اهلل بف محمد المصيصي كغيرىـ، عاش نيفا كثمانيف سنة
، كمف أىـ (ّ)ـَُٕٗ/ىػَْٗكيدرس إلى أف مات عاكفا عمى العمـ في التاسع مف محـر سنة 

    (ْ)ككتاب الكافي كغيرىـ كتبو في الحديث التيذيب ككتاب التقريب

أبك عمرك عمي بف أحمد بف أبي الفرج األندلسي، رحؿ إلى بيت  كمف المحدثيف
ك أبك محمد عبد الجميؿ بف عمر  (ٓ)ف إبراىيـ المقدسيمف أبي الفتح نصر بكسمع المقدس 

بف محمد بف بكراف المقدسي المعركؼ بابف الخكاتيمي، سمع ببيت المقدس أبا عثماف محمد 
ثـ انتقؿ إلى دمشؽ بعد  بف أحمد بف كرقاء األصبياني كالفقيو نصر بف إبراىيـ المقدسي،

الحسف كحشي بف عبد اهلل بف إبراىيـ  كمف المحدثيف أبك (ٔ)احتؿ الصميبييف بيت المقدس
المقدسي سم ع عمى أبي الفتح نصر بف إبراىيـ المقدسي ببيت المقدس كثيرا مف الحديث، 

 .(ٕ)استكطف اإلسكندرية بعد استيبلء الصميبييف عمى القدس

كمف أئمة الحديث أبك الفضؿ محمد بف طاىر بف عمي المعركؼ بابف القيسراني، مف 
ككاف أكؿ  (ٖ)رحؿ ابف القيسراني  إلى كثير مف األقطار طمبا لمحديث ،أىؿ بيت المقدس

                                                             

 ٕٓ -ْٕص  ،ُج  ،، الصمةبشككاؿابف (ُ) 
 ُِْ-ُّٔ ص ،ُٗ ج أعبلـ، سير الذىبي، (2)
 ََِ-ُٗٗ ص ،ُ ج المعجـ، األبار، ابف (ّ)

 ِٖٗ -ِٕٗ ص ،ُ ج الجميؿ، األنس العميمي،(ْ) 
  ُْٗ ص ،ُ ج الصمة، بشككاؿ، ابف(ٓ) 
 ُْ ص ،ّْ ج ؽ،دمش مدينة ابف عساكر، تاريخ(ٔ) 
 ُّْ ص ،ُ ج السفر، معجـ أبك طاىر السمفي، (ٕ)

 ُّ ص ،ُٗ ج ابف الدمياطي، المستفاد،(ٖ) 
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سماعو الحديث في بيت المقدس مف نصر بف إبراىيـ المقدسي سنة 
،كاشتير بسعة حفظو لعمكـ الحديث، فمو مصنفات كثيرة تدلؿ عمى غزارة (ُ)ـَُٕٔ/ىػَْٔ

رم كمسمـ أبك داكد عممو كجكدة معرفتو منيا: أطراؼ الكتب الستة كىي صحيح البخا
ربيع األكؿ سنة  ِٓ،كتكفي في بغداد في (ِ) ككتاب األنساب ،كالترمذم كالنسائي كابف ماجة

      (ّ)ـُُُّ/ىػَٕٓ

كمنيـ  اإلماـ الحافظ المسند محدث الككفة أبك الغنائـ محمد بف عمي بف ميمكف 
كحدث عنو  (ْ)المدينةسمع الكثير مف المقدسييف عندما زار  ،ـَُِّ/ىػِْْالنرسي كلد سنة 

، قيؿ عنو بأنو ثقة حافظا متقنا، قرأ عميو أبك طاىر بف سمفة (ٓ)نصر بف إبراىيـ المقدسي
حديثا فأنكره كقاؿ ليس ىذا مف حديثي فسألو عف ذلؾ فقاؿ أعرؼ حديثي كمو ألني نظرت 

، ـُُُٔ/ىػَُٓشعباف سنة فيو مرارا فما يخفى عمي منو شيء، مات يكـ سادس عشر مف 
 .  (ٔ)كثمانيف سنة ان عف عمر ناىز ست

 العموم المغوية -5
 النحو -أ 

كأىـ العمكـ المسانية إذ نتبيف مف خبللو أصكؿ المقاصد  يعتبر عمـ النحك مف أجؿ  
بالداللة، فيعرؼ الفاعؿ مف المفعكؿ كالمبتدأ مف الخبر، كلـ يظير ىذا العمـ إال بعد أف اختمط 

 .(ٕ)العرب بغيرىـ مف األمـ

عمـ النحك في بيت المقدس أثناء العيد العباسي، حيث نشأ فييا ككفد إلييا  تطكر
كمف أكائؿ نكابغ عمـ  (ٖ)مجمكعة مف العمماء الذيف اىتمكا بنشر ذلؾ العمـ في أنحاء المدينة

                                                             

 ّٖٔ ص ،ُٗ ج أعبلـ، الذىبي، سير (ُ)
 ََّ ص ،ُ ج الجميؿ، العميمي، األنس(ِ) 
 ُّ ص ،ُٗ ج ،المستفاد الدمياطي، ابف(ّ) 
 ََّ ص ،ُ ج الجميؿ، نس؛ العميمي، األِْٕص  ،ُٗ ج أعبلـ، الذىبي، سير (ْ)
 ِْٕ ص ،ُٗ ج أعبلـ، الذىبي، سير (ٓ)

 ََّ ص ،ُ ج الجميؿ، ؛ العميمي، األنسِٕٔ-ِٕٓ ص نفسو، المصدر(ٔ) 
 ْٔٓ-ْٓٓ ص ،ُ ج ابف خمدكف، مقدمة،(ٕ) 
 ُّٓ ص تاريخ، عطية، سميماف (ٖ)
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النحك الذيف زاركا بيت المقدس محمد بف إدريس الشافعي، الذم اتفؽ العمماء قاطبة مف أىؿ 
 . (ُ)كعمك قدره قكة كمتانة لغتوذلؾ عمى  المغة كالنحك كغير

، كصحة نقمو، وعمى المقدسي، تميز بكثرة أحاديث كمنيـ المؤتمف بف أحمد بف 
    (ِ)ضبطو الجيد، كاىتمامو بالنحك، رحؿ إلى الشاـ فسمع ببيت المقدس مف أىمياك 

رية كمف أبرز النحكييف الفمسطينييف أبك محمد ىياج بف عبيد الحطيني نسبة إلى ق
حطيف الكاقعة بيف أرسكؼ كقيسارية، الذم أقاـ في بيت المقدس مدة سمع خبلليا النحك مف 

عقد ىياج الكثير مف الدركس  أبي الفرج النحكم بالمدينة كجماعة مف مشايخ الشاـ كمصر،
  .(ّ)ـَُٕٗ/ىػِْٕنة تكفي سالنحكية، 

أحمد بف عبدالباقي الشيخ اإلماـ بركة المحدثيف أبك بكر محمد بف  كمف النحكييف
البغدادم، المعركؼ بابف الخاضبة، قدـ بيت المقدس، كسمع الحديث مف أىميا، كأخذ عنو 

ما رأيت في أصحاب "يز ببراعتو بالمغة، حتى قيؿ عنو:أعداد كبيرة مف أبناء المدينة، كقد تم
ازتو ، ككانت جنـَُٓٗ/ىػْٖٗتكفي في بغداد سنة  "حديث أقكـ بالمغة مف ابف الخاضبةال

 .  (ْ)مشيكدة، كختـ عمى قبره عدة ختمات

كمنيـ أبك الحسف عمي بف أحمد بف أبي الفرج األندلسي، ككاف أبك الحسف مف 
بالثقة فيما يركم، ضابطا لما يكتب، كلـ يزؿ طالبا لمعمـ، إلى أف  مميزا فكافالميتميف بالعمـ، 

كسمع مف أبي الفتح  ، رحؿ إلى المشرؽ، كدخؿ بيت المقدس،ـَُُْ/ىػْٖٗتكفي سنة 
 .(ٓ)نصر بف إبراىيـ المقدسي 

سمع النحك مف أبي الفرج عبيد اهلل بف  كمنيـ أبك الفتح نصر بف إبراىيـ المقدسي
كمنيـ ياسيف بف عبد العزيز النابمسي، الممقب بعميد بيت  (ٔ)محمد المراغي النحكم بالقدس

                                                             

 ُٔٔ ص ،ْ ج األعياف، ابف خمكاف، كفيات(ُ) 
 ِّْ ص ،ُٗ ج ابف الدمياطي، المستفاد، (ِ)

 ٔٓ ص ،ُ ج كالمختمؼ، المؤتمؼ القيسراني، ابف(ّ) 
   ُُِ - َُٗ ص ،ُٗ ج النببلء، أعبلـ الذىبي، سير (ْ)

 ُّٔ -ُّٓص ،ُ ج ابف بشككاؿ، الصمة،(ٓ) 
 ُّٕ-ُّٔ ص ،ُٗ ج أعبلـ، سير الذىبي،(ٔ) 
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عمييا، ككاف يدرس المقدسييف  كفالصميبيالمقدس خرج منيا إلى اإلسكندرية حينما استكلى 
   ( ُ)النحك مف كتاب أبي سيؿ محمد بف عمي بف محمد اليركم

فعندما ذكر  ،نقص عندهال يحسنو بمثابة ـ الذم ر العالً بً تي كنظرا ألىمية النحك فقد اعٍ 
ككاف ال "قاؿ عنوأبك الفضؿ محمد بف طاىر المقدسي، المعركؼ بابف القيسرانى الذىبي 

 (ّ) ـُُُّ/ىػَٕٓسنة  المتكفى  (ِ)"يحسف النحك

 ) الخطابة والكتابة(  رالنث -ب 
تعد الخطابة كالكتابة مف أىـ أنكاع النثر، فالخطابة تيدؼ إلى إثارة عكاطؼ 

لياب مشاعرىـ، كما ىك الحاؿ في الشعر  .ْ() المستمعيف كا 

سحاؽ اء الكعاظ الذم كاف لو تأثير كبير في كؿ مف يسمعو أبك إبكمف أكائؿ الخط
حضر مجمس، تجد الحاضريف كأنما عمى رؤكسيـ الطير ىيبة  إنو إذاإبراىيـ بف أدىـ، ف

جبلال لو  . (ٓ)كا 

ىجرم، أحد  ـَّٖ/ُِٓالداراني المتكفي حمد أكمنيـ أبك سميماف عبد الرحمف بف 
 "الخذالف ترؾ البكاء عمـ، كعمـ شيءلكؿ " قكلو:أكتاد العمـ، كلو الكثير مف المكاعظ منيا 

 .        (ٕ)األخرل كلو كثير مف المكاعظ(ٔ)"شبع البطف لكؿ شي صدأ، كصدأ نكر القمب"قاؿ أيضا:ك 

إسماعيؿ بف عمي األستراباذم الكاعظ قدـ بيت المقدس كحدث بيا،  أبك سعدكمنيـ 
أبك الفرج عبد كمنيـ اإلماـ القدكة  ( ٖ)ـَُٔٓ/ىػْْٖكتكفي في المدينة في شير محـر سنة 

حمد بف عمي المقدسي مف كبار أئمة اإلسبلـ تكفي في ذم الحجة سنة الكاحد بف م
                                                             

 ّْٔ ص ،ُ ج السفر، أبك طاىر السمفي، معجـ (ُ)
 ُِْٓ -ُِِْص ،ْ ج الحفاظ، الذىبي، تذكرة(ِ) 
 ُٓٗ ص ،ّ ج الجناف، اليافعي، مرآة(ّ) 
 ُٖٓ-ُْٖ ص تاريخ، عطية، سميماف (ْ)
 ُّٗ ص ،َُ ج كالنياية، ابف كثير، البداية (ٓ)
 ْٔ ص ،ُ ج األكلياء، ابف الممقف، طبقات (ٔ)
الممقف،  ؛ ابفّْٖ-ّْٔ ص ،ِِ ج دمشؽ، مدينة لممزيد مف تمؾ المكاعظ ينظر، ابف عساكر، تاريخ (ٕ)

 ٔٔ-ْٔ ص ،ُ ج األكلياء، طبقات
 ُِ  - ُٖ ص ،ٗ ج دمشؽ، مدينة ابف عساكر، تاريخ (ٖ)
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، خصص أكقات عدة خطب فييا ككعظ أىميا، لدرجة أف الممؾ تتش بف ألب ـَُّٗ/ىػْٖٔ
 .(ُ) لفصاحتو كقكة حجتو أرسبلف كاف يمجده كيعظمو

كمف الخطباء أبك الحسف عمي بف الحسف البغدادم، سكف بيت المقدس، ككاف 
اهلل لسانا في عمـ  الذم رزقو ناس بعد صبلة العصر في مسجد بيت المقدس،يخطب بال

أبك الحسف يحيى بف تماـ المقدسي  كمف الكعاظ (ِ) التكحيد يدؽ مسامع كثير مف الناس
أبك عمي الحسف بف فرج  كمنيـ( ّ)ـُُِّ/ىػُٕٓالمعركؼ بالخطيب، تكفي في رمضاف سنة 

 (   ْ)ـَُُْ/ىػّٓٓشعباف سنة مف نصؼ البف حاتـ المقدسي الكاعظ المتكفي في 

أىـ الكت اب الفقيو أبك الفتح نصر بف إبراىيـ المقدسي،  كفيما يتعمؽ بالكتابة فمف
لـ أر فيمف رأيت أكثر "بف عبد اهلل بف إبراىيـ المقدسي حيث قاؿ عنو أبا الحسف كحشي 

 . (ٓ)"ب في النسخككاف أكثر أكقاتو يذى اجتيادا في العمـ كال أزىد في الدنيا منو

، كلد (ٔ)كاألماـ أبك الفضؿ محمد بف طاىر المقدسي، المعركؼ بابف القيسراني
، تميز بكثرة كتابتو كجكدة خطو، رحؿ إلى بغداد في سنة (ٕ) ـَُٔٓ/ىػْْٖبالقدس سنة 

كمنيـ أبك نصر المؤتمف  (ٖ)، ثـ رجع إلى بيت المقدس كأحـر منو إلى مكةـَُْٕ/ىػْٕٔ
، (ٗ)مى الدير عاقكلي، المعركؼ بالمقدسي، تميز بسعة حفظو ككثرة كتابتوبف أحمد بف ع

 (َُ)كحسف القراءة كالخط

 

                                                             

 ّٓ-ُٓص ،ُٗ ج أعبلـ، الذىبي، سير(ُ) 
 َّّ ص ،ُٖ ج بغداد، تاريخ ، ذيؿ؛ابف النجارّْٔ-ّْٓ،ص ُْ ج دمشؽ، مدينة ابف عساكر، تاريخ (ِ)

 ََُ  - ٗٗص ،ْٔ ج دمشؽ، مدينة ابف عساكر، تاريخ(ّ) 
 َِّ ص ،ُ ج الجميؿ، العميمي، األنس (ْ)
 ُّْ ص ،ُ ج السفر، معجـ السمفي، طاىر أبك (ٓ)
 ِٗٗ ص ،ُ ج الجميؿ، العميمي، األنس (ٔ)

 ّّ-ُّص  ،ُٗ ج المستفاد، الدمياطي، ابف(ٕ) 
 ََّ ص ،ُ ج الجميؿ، األنس العميمي،(ٖ) 
 َّٗ ص ،ٕ ج الكبرل، الشافعية السبكي، طبقات(ٗ) 

 ُّٗ -ُّٖص ،ُٕ ج ابف الجكزم، المنتظـ،(َُ) 
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 التاريخ:عمم  -2
الحساب كالكقت، كقيؿ أف التأريخ الذم  التاريخ ىك الزمف أك الكقت، كلفظ التاريخ يفيد

حدثة قد ذكر بعض المؤرخيف أف لفظة تاريخ كممة م، ف(ُ) يؤرخو الناس ليس بعربي محض
 "لشيكر كاألياـحساب ا" التي تعنيك  الفارسية)ماه ركز(في لغة العرب، مأخكذة مف الكممة 

 ف كممة تاريخ عربية األصؿ فقاؿ:ذكر بأ العيني، كلكف (ِ)فعربت الكممة فقالكا مؤرخ كتاريخ
ف تميمان ـ أ، كمف المعمك (ّ)"ريخان، كقيس تقكؿ: أرختو تأريخان بنك تميـ يقكلكف: كىر ٍختي الكتاب تك "

 كفي ىذا رد عمى مف يقكؿ أف لفظة تاريخ ليست عربية محضة. كقيسا قبيمتاف عربيتاف،

صنائع معرفة أحكاؿ الطكائؼ كبمدانيـ كرسكميـ كعاداتيـ ك "كقد عرؼ التاريخ بأنو  
يكقفنا "ف بعد جعمو عمما مستقبل بقكلو :، كعرفو ابف خمدك (ْ)"اشخاصيـ كانسابيـ ككفياتيـ

ماضيف مف األمـ في أخبلقيـ كاألنبياء في سيرىـ كالممكؾ في دكليـ كسياستيـ حتى أحكاؿ ال
 . (ٓ)"مف يركمو في أحكاؿ الديف كالدنياتتـ فائدة االقتداء في ذلؾ ل

كأما عف فكائد التاريخ فيك أخذ العبرة مف األحداث التاريخية الماضية كمجرياتيا 
سير عمى خطى كقكع في نفس أخطاء الماضيف، كالكتجاربيا كتقمبات األزمنة فييا، لتتجنب ال

اصرم التاريخ ببياف مكضكعو أبك العباس الن عرؼكذلؾ (ٔ)الناجحيف كالمنتصريف
التاريخ مف أجؿ العمكـ قدرا كأرفعيا منزلة كذكرا كأنفعيا عائدة كذخرا ككفاه شرفا أف اهلل "فقاؿ:

يديو كال مف خمفو مف أخبار األمـ تعالى شحف كتابو العزيز الذم ال يأتيو الباطؿ مف بيف 
ؾ بما لـ يكف ليـ في ظف الماضية كالقركف الخالية بما أفحـ بو أكابر أىؿ الكتاب كأتى مف ذل

 . (ٕ)"كال حساب

                                                             

 ِِٔص ،ٕج العركس، تاج الزبيدم، ؛ْص ،ّج العرب، لساف منظكر، ابف(ُ) 
 األنس العميمي، ؛َُٓ-َُْ ص ،ُ ج، تاريخ الكردم، ابف ؛َٖ ص ،ُ ج أبك الفداء، المختصر،(ِ) 

 ُٖٖ ص ،ُ الجميؿ، ج
 ٔٔ ص ،ُٕ ج القارم، عمدة (ّ)
 ُِٕ ص ،ُ ج لظنكف،ا كشؼ خميفة، حاجي (ْ)
 ٗ ص ،ُ ج مقدمة، خمدكف، ابف (ٓ)

  ُِٕ ص ،ُ ج الظنكف، كشؼ خميفة، حاجي(ٔ) 
 ٗٓ ص ،ُ ج ألخبار، االستقصا(ٕ) 
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كقد استخدـ التاريخ بمعناه االصطبلحي ألكؿ مرة عندما أدخؿ أمير المؤمنيف عمر 
كذلؾ عندما  ـّٕٔىػ/ُٔ نةيث بدأ استخدامو سالتقكيـ اليجرم، ح - -بف الخطاب 

 .(ُ)احتاج إلى تسجيؿ أسماء الجنكد ك تحديد أعطياتيـ

كفيما يتعمؽ ببدايات الركاية التاريخية بفمسطيف في فترة صدر اإلسبلـ كالخبلفة 
األمكية، كانت عمى شكؿ قصص دينية أك أحاديث نبكية، ككاف الذيف يتكلكف ركايتيا لمناس 

 .(ِ)ىـ القصاص

الحميرم أسمـ زمف أبك بكر عب األحبار: كىك ابف ماتع أبك إسحاؽ كمف القصاص ك
كاف مف ك دخؿ بيت المقدس (ّ)- -كقيؿ في عيد عمر بف الخطاب - -الصديؽ

  (ٓ)زمف الخميفة عثماف ـّٓٔ/قِّبحمص سنة تكفي(ْ)المكثريف في ركاية القصص التاريخية

يقاؿ لو  (ٕ)األنصارم (ٔ)ريظةكأبك ريحانة شمعكف بف يزيد بف خنافة القرظي مف بني ق
لو صحبة كسماع كركاية  --، كانت ابنتو ريحانة سرية رسكؿ اهلل (ٖ)--مكلى رسكؿ اهلل 

، سكف (ٗ)في الدنيا، نزؿ الشاـ ركل عنو الشاميكف الزىادككاف مف الفضبلء األخيار النجباء 
 .(ُُ)ككاف مف القصاصيف المشيكريف فييا (َُ)أبك ريحانة بيت المقدس

                                                             

 ج بغداد، تاريخ البغدادم، ؛ُّٓ ،ْٖ ص ،ُ ج أمالي، سمعكف، ابف ؛ٗٔٓ ص ،ِ ج تاريخ، الطبرم، (ُ)
 ِٗ ص ،ُ ج اإلنافة، مآثر القمقشندم، ؛َِْ ص ،ْْ ج دمشؽ، مدينة تاريخ عساكر، ابف ؛َُٕ ص ،ُ

 ُِٔ-ُِٓص  تاريخ، عطية، سميماف (ِ)
 ِْٖ ص ،ُ ج القدير، فيض المناكم، (ّ)

 ّّّ -ِّّص؛ ابف تميـ المقدسي، مثير الغراـ، َُٕ ص ،َٓ ج دمشؽ، مدينة تاريخ عساكر، ابف(ْ) 
 ّّّ، صميـ المقدسي، مثير الغراـابف ت (ٓ)

 ِٗ، صِ، إتحاؼ اإلخصا ، جالمنياجي؛ ُِٕ-ُُٕ ص ،ِ ج االستيعاب، البر، عبد ابف(ٔ) 
 ِْٔ ص ،ْ ج الكبير، التاريخ البخارم،(ٕ) 
 ِٖٔ ص ،ُ ج التيذيب، تقريب العسقبلني، حجر ابف(ٖ) 
 ِٓٔ ص ،ُ ج الجميؿ، األنس ؛ العميمي،ُِٕ-ُُٕ ص ،ِ ج االستيعاب، البر، عبد ابف(ٗ) 

؛ َِّ ص ،ْ ج تيذيب، العسقبلني، حجر ؛ ابفْٖٔ ص ،ّ ج تاريخ، ابف منظكر، مختصر(َُ) 
 ِٓٔ ص ،ُ ج الجميؿ، األنس ؛ العميمي، َّ-ِٗص ،ِج اإلخصا، إتحاؼ
 ؛ ابفْٖٔ ص ،ّ ج تاريخ، ؛ ابف منظكر، مختصرُْٗ ص ،ِّ ج دمشؽ، مدينة تاريخ عساكر، ابف(ُُ) 
 َُْ ص ،ّ ج الغابة، اسد األثير،
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منيـ العبلمة اإلخبارم القصصي أبك عبد اهلل كىب بف منبو بف كامؿ بف ذم ك 
، كالذم اشتير بطابعو القصصي (ّ)ـِّٕ/ىػُُْ، المتكفي سنة (ِ)مف أبناء فارس (ُ)كبار

 ،(ْ)في ركايتو التاريخية

 .(ٔ)، لو كتاب سماه الفتكح(ٓ)دخؿ بيت المقدس كقص بيا 

تاريخ السياسي، حيث استقمت ركاياتيـ كلكف في العصر العباسي تطكر عمـ ال
فمف المؤرخيف المشيكريف ، التاريخية عف الطابع القصصي كاألحاديث النبكية كما كاف سابقا

 (ٕ)الذيف ينتسبكف لمدينة بيت المقدس مطير بف طاىر المقدسي، صاحب كتاب البدء كالتاريخ
، كفي المقابؿ كانت كتابتو ةالمحرف كاألحداثالذم ابتعد في كتابة كما يدعي عف الخرافات 

و تاإلسبلـ، كدفاعا عف الديف، كردا لكيد األعداء، كقد اعتمد في كتاب عف لمتاريخ دفاعا
اشتمؿ كتابو مف بداية ابتداء كنشأة الخمؽ ثـ ما يتبعو مف قصص  الذماألسانيد الصحيحة، 

أصحاب األحداث الكبيرة األنبياء عمييـ الصبلة كالسبلـ كأخبار األمـ كالدكؿ كتكاريخ الممكؾ 
كالمؤثرة في التاريخ مف العرب كالعجـ، كما ركل مف أمر الخمفاء كاألمراء، إضافة إلى الفتف 

 .(ٖ)كالعجائب كأدياف األمـ كمعامبلتيـ كمنشآتيـ العمرانية 

                                                             

 ٔٓٓ ص ،ْ ج بلـ،أع سير الذىبي، (ُ)
 ؛ السمعاني،ُِِ ص ،ُ ج عمماء، ابف حباف، مشاىير ؛ِْٕ ص ،ُ ج األكسط، البخارم، التاريخ(ِ) 

 َّٕ ص ،ّٔ ج دمشؽ، مدينة ؛ ابف عساكر، تاريخُُ ص ،ّ ج األنساب،
 ْٔٗ ص ،ُ ج تاريخ، ؛ الطبرم،ُٖ ص ،ِ ج كالتاريخ، الفسكم، المعرفة (ّ)

 البداية كثير، ابف ؛ُٕٔ ص ،ٓ ج البمداف، معجـ الحمكم، ؛ِٕٖ ص ،ُُٖ ص ،ُ ج تاريخ، الطبرم،(ْ) 
 ُُّ ص ،ُٓ ج القارم، عمدة العيني، ؛ٓ ص ،ِ ج ؛ُٕٓ ص ،ُ ج كالنياية،

   َِٓ ص ،ْ ج الصفكة، صفة الجكزم، ابف ؛ُّٔ ص ،ُ ج اإليماف، شعب البييقي، (ٓ)
 َُِْ ص ،ِ ج الظنكف، كشؼ خميفة، حاجي (ٔ)
 ٖر المقدسي، البدء كالتاريخ، صابف طاى (ٕ)
 ٔ-ٓابف طاىر المقدسي، البدء كالتاريخ، ص  (ٖ)
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، كلو (ِ)كمقسـ إلى اثنيف كعشريف فصبلن  (ُ)كالتاريخ مف ستة أجزاء ءف كتاب البدك  كى تى 
ـ كتاب البدء كالتاريخ جً رٍ ، تي (ّ)ـٔٔٗىػ/ّٓٓالت مخطكطة، كقد صنؼ الكتاب سنة بقية ما ز 

 .(ْ)إلى المغة الفرنسية

كأبك بكر أحمد بف عمي بف ثابت البغدادم، المعركؼ بالخطيب لفصاحتو كحسف 
ماـ عصره ببل منازع (ٔ)المؤرخيف المشيكريف مف: كىك (ٓ)ببلغتو ، كلد لست بقيف مف (ٕ)كا 

،  لو أكثر مف مائة مصنؼ أىميا: كتاب تاريخ مدينة (ٖ)ـََُُىػ/ُّٗرة، سنة جمادم األخ
حصكلو كساعد تردده عمى فمسطيف  (َُ)، زار مدينة بيت المقدس مرات عدة(ٗ)السبلـ بغداد

تكفي ببغداد في  (ُُ) المعمكمات التاريخية القديمة التي اشتمؿ عمييا تاريخو عمى كثير مف
، بعد أف أكصى بكقؼ كتبو، (ُِ)دفف بجانب قبر بشر الحافيـ، ك َُِٕىػ/ ّْٔشكاؿ سنة 

 : (ُٓ)بأبيات منيا(ُْ)، كقد رثاه أبك الخطاب(ُّ)كتكزيع مالو في أعماؿ البر

                                                             

 ِّٓ ، صٕ األعبلـ، ج الزركمي،(ُ) 
 ٖ ص ،ُ ج كالتاريخ، ابف طاىر المقدسي، البدء (ِ)

 ِّٓ ، صٕ األعبلـ، ج الزركمي،(ّ) 
 َُٓ ص ،ُ ج اآلداب، شيخك؛ تاريخ لكيس(ْ) 
 ّْٖ ص ،ِ ج األنساب، السمعاني،(ٓ) 
 ْٕٗ ص ،ُ ج األدباء، معجـ الحمكم،(ٔ) 
 ّْٖ ص ،ِ ج األنساب، السمعاني،(ٕ) 
 ُِٗ ص ،ُٔ ج المنتظـ، الجكزم، ابف(ٖ) 
األدباء،  معجـ ؛ الحمكم،َُّ ص ،ُٔ ج المنتظـ، الجكزم، ؛ ابفّْٖ ص ،ِ ج األنساب، السمعاني،(ٗ) 
 ََٓ ص ،ُ ج

 ُُِْ، ُُّٔ ص ،ّ ج الحفاظ، تذكرة ذىبي،؛ الْٖٗ ص   ُ ج  األدباء معجـ الحمكم، (َُ)
 ص ، ٖ ؛ ج ّٓٗ ص ،ٕ ج ؛ُّٓ ص ،ٔ ج ؛ُْٕ ص ،ُ ج بغداد، الخطيب البغدادم، تاريخ (ُُ)
 ج الحفاظ، تذكرة ؛الذىبي،ُٕٗ ص ،ُٓ ج ؛ ابف الجكزم، المنتظـ،َِِ ، صُّ؛ ج ّّٔ ص ،ُُ ؛ ج
 ِْٕ ص ،ِٖ ج اإلسبلـ، ؛ تاريخُُّٔ ص ،ّ

 ُُْْ ص ،ّ ج الحفاظ، تذكرة ؛ الذىبي،ّْٖ ص ،ُ ج األنساب، ،السمعاني (ُِ)
 ُّٓ ص ،ُ ج األدباء، معجـ الحمكم،(ُّ) 
 سنة كلد كالنحك، القراءات عمـ في برع المقرئ، البغدادم الجراح ابف ىاركف بف الرحمف عبد بف عمي ىك(ُْ)
 ْٔٓ ص ،ُ ج القراء، معرفة الذىبي، ، ىػُْٗ
 ِْٗ ص ،ُٖ ج أعبلـ، سير الذىبي، (ُٓ)
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 فاؽ الخطيب الكرل صدقا كمعرفة   كأعجز الناس في تصنيفو الكتبا  

 حمى الشريعة مف غاك يدنسيا   بكضعو كنفى التدليس كالكذبا       

 تاريخو مخمصا هلل محتسبا        غداد فأكدعياجمى محاسف ب

، مف (ُ)كمف المؤرخيف أبك القاسـ مكي عبد السبلـ بف الحسيف بف القاسـ األنصارم
، عرؼ بكثرة تنقمو كسفره إلى (ّ)ـََُْ/ىػِّْ، كلد في عاشكراء سنة (ِ)أىؿ بيت المقدس

ث في مصر كالعراؽ كالشاـ كثير مف األقاليـ لتعمـ الحديث كتعميمو لمناس فقد سمع الحدي
إلى أف قتؿ شييدا أثناء االحتبلؿ الصميبي  (ٓ)، ثـ رجع إلى بيت المقدس كاستقر بيا(ْ)كبغداد

لى جانب شيرتو في الحديث برع في (ٔ)ـ َُٗٗق/  ِْٗلبيت المقدس في شعباف  ، كا 
ف شيخو أبي التاريخ، ك ترجع أىمية مكي في مجاؿ التاريخ إلى أمريف: األكؿ ما ركاه ع

المعالي المشرؼ بف المرجا بف إبراىيـ المقدسي في كتابو فضائؿ بيت المقدس كالشاـ 
، الذم (ٖ)تاريخ بيت المقدس كفضائمو و، كاألمر اآلخر أنو شرع في تصنيؼ كتاب(ٕ)باألسانيد

. كيبدك أف كتاب مكي لـ يصمنا ألنو قتؿ أثناء دخكؿ الصميبييف (ٗ)جمع فيو أشياء كثيرة
 دينة كضاع كتابو معو. الم

كمف مؤرخي بيت المقدس المشيكريف أبك المعالي المشرؼ بف المرجا بف إبراىيـ 
المقدسي، مف عمماء بيت المقدس لو كتاب فضائؿ البيت المقدس كالصخرة كما اتصؿ بيـ 

                                                             

 ِٗٗ ص ،ُ ج الجميؿ، األنس العميمي،(ُ) 
 ِّّ ص ،ٓ ج الشافعية، السبكي، طبقات (ِ)

 َْٓ ص ،ٕ ج تاريخ، مختصر منظكر، ابف(ّ) 
 ّّّ ص ،ٓ ج الشافعية، طبقات ؛ السبكي،ّٗ ص ،ّ ج األنساب، السمعاني،(ْ) 
 ّٗ ص ،ّ ج األنساب، السمعاني،(ٓ) 
 ّّّ ص ،ٓ ج الشافعية، طبقات السبكي،(ٔ) 
 ِٖٗ ص ،ُ ج الجميؿ، األنس العميمي،(ٕ) 
  ِّّ ص ،ٓ ج الشافعية، طبقات السبكي،(ٖ) 
 ِٗٗ ص ،ُ ج الجميؿ، األنس العميمي،(ٗ) 
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مف أخبار كآثار كفضائؿ، كىك كتاب مفيد ألنو مركم باألسانيد، ركاه عنو أبك القاسـ مكي بف 
 .(ُ)بد السبلـ السابؽ ذكرهع

كمنيـ أبك الحسف  محمد بف عبدالممؾ بف إبراىيـ المقدسي، كلد في نصؼ شعباف 
لو مؤلفات كثيرة، قيؿ بأف فف التاريخ ختـ بو،  (ّ)، صاحب التاريخ(ِ) ـََُٕ/ىػّْٔسنة 

خبار كمف أىـ تصانيفو التاريخية: )الذيؿ عمى تاريخ ابف جرير)الطبرم(( ك)عنكاف السير كأ
 ػ  (ْ)ـُُُٖ/قُِٓالكزراء(، تكفي في شكاؿ سنة 

 الجغرافيا: -1
يعتبر عمـ الجغرافية مف العمكـ كثيقة الصمة بعمـ التاريخ كقد اىتـ المسممكف بذلؾ 
العمـ عمى أثر الفتكحات اإلسبلمية كاتساع افؽ الدكلة اإلسبلمية كذلؾ لمعرفة أم المدف 

عكامؿ أخرل ساىمت في تطكر ذلؾ العمـ منيا:  فتحت عنكة كأييا فتحت صمحان، إلى جانب
 . (ٓ)طمب العمـ كالحج كالتجارة كالبريد إلخ

فمف مشاىير الجغرافييف الذيف ينتمكف إلى مدينة بيت المقدس أبك عبد اهلل محمد بف 
قدـ   (ٕ)، كلد في القدس كعمؿ في التجارة(ٔ)ـ(ٗٗٗ-ْٕٗىػ/َّٖ-ّّٔأحمد المقدسي)

( ٖمدينة بيت المقدس، في كتابة )أحسف التقاسيـ في معرفة األقاليـ() كصفا دقيقا في جغرافية
مامو بذكر األقاليـ كما فييا كذلؾ اعتمد في مصنفو منيجية عدـ تكرار ما ألفو السابقيف، كاىت

االبحار كالبحيرات كاألنيار ككصؼ أمصارىا المشيكرة كمدنيا المذككرة كمنازليا المسمككة "مف
 . (ٗ)"رماؿ كالتبلؿ كالسيكؿ كالجباؿ..... كذكر السباخ ... كالكطرقيا المستعممة .

                                                             

 ِٖٗ ص نفسو، المصدر(ُ) 
 ُّٓ ص ،ٔ ج الشافعية، طبقات السبكي،(ِ) 
 ُٖٗ ص ،ُِ ج كالنياية، البداية كثير، ابف (ّ)

 ُّٔ-ُّٓ ص ،ٔ ج فعية،الشا طبقات السبكي،(ْ) 
 ِِٕص  تاريخ، عطية، سميماف (ٓ)

 ُِ ص ،ُ ج الجميؿ، األنس العميمي،(ٔ) 
 ُْٕ، ص ٗ، جِمصطفى الدباغ، ببلدنا فمسطيف، ؽ (ٕ)
 ُٕٗ ؛ صُُٔ-ُّٓ ؛ صَٖ ص ،ُ ج التقاسيـ، المقدسي، أحسف (ٖ)

 َٕ ص ، نفسو، المصدر(ٗ) 
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كمف المؤكد أف المقدسي قد تمقى عمكمو الجغرافية األكلى في فمسطيف، ثـ انطمؽ في 
، (ُ)"ي يكمان غساف الحكيـ كنحف بأريحاقاؿ ل" ذلؾ مف قكلو رحمتو خارج أرض فمسطيف يظير

سبلـ الذم أحسف في كصؼ بمده بيت كذلؾ لو مصنفات أخرل مثؿ أخبار بمداف اإل
 .(ّ)، ككتاب البدائع في ممالؾ اإلسبلـ(ِ)المقدس

قاؿ عنو الدكتكر نقكال زيادة يعتبر المقدسي خاتمة الجغرافييف الكبار في القرف الرابع 
مدقة كصحة ل متحر مطمع عمى ما كتب كألؼ، ك ماليجرم/العاشر الميبلدم، فالرجؿ 

البمداف، ثـ يعطي ىذا كمو الكقت الكافي ليحمؿ ما شاىده، ك ار نقؿ في األقطتالمعمكمات، ك 
 . (ْ)كينظمو بحكثا كفصكال، كيدكنو بعد أف يقمب األمر عمى كجكىو

، الذم دكف في كتابو سفرنامو ما شاىده (ٓ)كمف الجغرافييف المشيكريف ناصر خسرك
، كفي (ٔ)مصرإلى  في رحمتو التي قاـ بيا مف كطنو خراساف بإيراف إلى أف كصؿ في رحمتو

 (ٕ)( َُْٕمارس  ُٔىػ ) ّْٖرحمتو تمؾ زار بيت المقدس في الخامس مف رمضاف سنة 
( حيث كاف يزكر  َُْٕيكليك  ٕ) ىػّْٗكاتخذىا مقاما لو حتى الخامس مف محـر سنة 

 .(ٖ)كىكذا المدف الفمسطينية ثـ يعكد إلييا كيزكر أخرل ثـ يرجع إلييا

                                                             

 ُِٔ ص ،ُ ج نفسو، المصدر(ُ) 
 ُٖٔ ص ،ٓ ج البمداف، جـمع الحمكم،(ِ)
 ْٔ ص ،ُ ج الجميؿ، األنس العميمي، (3)

 ُْٖص  ،ِؽ ،ٗج فمسطيف، ببلدنا الدباغ، مصطفى(ْ) 
، شغؿ منصب إدارم ىاـ في كالية خرساف مف أعماؿ الدكلة السمجكقية، خسرك ناصر الديف المعيف أبك (ٓ)

فسو، كفي احدل الميالي رأل ىاتفا يؤنبو قضى مدة طكيمة مف حياتو مدمنا عمى الكحكؿ، حسب ما اعترؼ بن
الستيتاره ككثرة شربو لمخمر، فما كاد يفيؽ مف نكمو حتى تاب كعـز عمى السفر إلى ببلد الحجاز ليحج حتى 

 ّْ-ّّ ص ،ُ ج يغفر اهلل ذنكبو، خسرك، سفرنامو،
 َٖ ص ، ّْ،ص  ُ ج  خسرك، سفرنامو (ٔ)
 ٓٓ ص ، نفسو، المصدر (ٕ)

 ْٕ ص ،ُ ج نفسو، المصدر(ٖ) 
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في تكثيؽ مشاىد مدينة القدس، كعيكنيا، كمبانييا،  كتكمف أىمية كتاب سفرنامو
كأبنيتيا، كمساجدىا، ككنائسيا، كقراىا، كأسكارىا، كاحكاضيا، كصياريج المياه، ككؿ صغيرة 

 (ُ)ككبيرة في المدينة المباركة

 : الرحالة -8
تعد الرحمة في طمب العمـ في العيد العباسي أحد أىـ األدكات األساسية في بناء 

كما  ية العالـ، كقد بمغت فنكف الرحمة أكجيا في القرنيف الثالث كالرابع اليجرييفكتطكير شخص
الرحمة في طمب الحديث( ) البغدادم مكضكع الرحمة في كتابة ، كقد عالج الخطيب(ِ)بعدىا

 . (ّ)حيث ذكر الكثير مف األحاديث التي ترغب الناس في الرحمة

معيا خيرم الدنيا كاآلخرة، كأنيا كذلؾ فإف نظرة المسمميف تكجيت شطر القدس لج
أرض المحشر كالمنشر، كعمى الرغـ مف تفضيؿ مكة المكرمة كالمدينة المنكرة لكجكد الكعبة 

يزفاف يكـ القيامة إلى بيت  -مكة كالمدينة  –إال أنيما  --المشرفة كقبر الرسكؿ محمد 
المقدس مف جميع أنحاء  . كأكد خسرك األعداد الميكلة التي تستقبميا مدينة بيت(ْ)المقدس

لييا قمب  (ٔ)كؿ حاذؽ"، إضافة لما سبؽ فيي مأكل (ٓ)العالـ كؿ عاـ كؿ لبيب كال كطبيب كا 
  (ٕ)"تخمك كؿ يكـ مف غريب

تقدـ الحياة العممية كالثقافية في مدينة بيت المقدس جذبت إلييا أنظار الرحالة ل إضافة
، حتى (ٖ)د بيف المذاىب كالديانات المختمفةتميزىا بمجالس المناظرة التي تعق كمف كؿ مكاف، 

                                                             

 َٕ  -ٔٓ ص نفسو، المصدر(ُ) 
 ّْ-ّّ، ص أكـر ضياء العمرم، مكارد (ِ)
 كما بعدىا ُٕ ص ،ُ ج الخطيب البغدادم، الرحمة، (ّ)
 ُٓٓ ص ،ُ ج التقاسيـ، المقدسي، أحسف (ْ)
 ٔٓ ص ،ُ ج خسرك، سفرنامو، (ٓ)
 حذاقو، يـك ىذا: القرآف الصبي فيو ختـي الذم لميـك كيقاؿ بو، يقـك عمؿ كؿ في الميارة صاحب ىك الحاذؽ (ٔ)
 َْص ،َُج العرب، لساف منظكر، ابف

 ُْٓ ص ،ُ ج التقاسيـ، أحسف المقدسي،(ٕ) 
 ٕ ص   ْ ج ؛ُِٓ ص ،ُ ج ؛ِٗ ص ،ُ ج ؛ أحكاـ القرآف،ّْٕ ص ،التأكيؿ ابف العربي، قانكف(ٖ) 
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الذم خرج بصحبو كالده متكجيا إلى مكة ألداء فريضة الحج، مف كطنو  (ُ)أف ابف العربي
طكيبل في طيمة تمؾ المسافة لـ يتكقفا  (ِ)ـَُِٗىػ/ْٖٓاألندلس إلى أف كصبل القدس سنة 

الفكرم ما يدفعيما إلى ذلؾ، أما المراكز التي مرا بيا إذ لـ يجدا فييا مف النشاط العممي ك 
مدينة القدس فقد كانت تشيد إحياء فكريا كنشاطا ثقافيا لـ تعرؼ مثمو كذلؾ أثناء الحكـ 
السمجكقي الذم اىتـ بالعمكـ كالمناظرات بعد أف تكقفت تقريبا طكاؿ فترة الحكـ الفاطمي 

مف اإلثارة إلى الدرجة  التي حممت في طيتيا نكعا ، ككاف لتمؾ األنشطة المتنكعة(ّ)السابؽ
 .(ْ)التي دفعت الشاب المتنقؿ باستمرار إلى اإلقامة فييا أكثر مف ثبلث سنكات متتالية

ير مف العمماء ككذلؾ ، فقد رحؿ إلييا الكثقبمة الرحالةكانت فإف المدينة كبناء عميو 
أمرا مستغربا في  اعتبر ترؾ الرحمة حتى، مف العمكـ المختمفةيا الكثير لبلستزادة ئرحؿ مف أبنا

لثامف محـر سنة تمؾ الفترة، فقد جاء في ترجمة أبي عمير بف النحاس الرممي المتكفي في ا
 .(ٓ)"ثقة، لـ يرحؿ" ـ، أنوٖٗٔىػ/ِٔٓ

مف الرحالة الذيف كفدكا إلى بيت المقدس كحدثكا أىميا أبك عبد اهلل محمد بف عبد اهلل ك 
كمنيـ أبك محمد عبد اهلل بف الكليد  .(ٔ)ـِٓٗ/ىػُّْتكفي فييا سنة، مف طميطمة باألندلس

، إلى مكة ـَٗٗ/ىػَّٖاألنصارم، فقيو كمحدث كزاىد أندلسي، رحؿ منيا قبؿ حكالي سنة 
 . (ٕ)كمصر ثـ انتقؿ إلى بيت المقدس كاستقر بيا إلى أف مات

كمف األعبلـ الذيف رحمكا إلى بيت المقدس أبك بكر محمد بف إبراىيـ االصبياني 
، الذم طاؼ الشرؽ كالغرب أربع مرات (ٖ)ـُٗٗ/ىػُّٖالمتكفي سنة  المقرئبابف  المعركؼ

                                                             

 عند السبلـ عبد بف بمكي التقى ىػ،ْٖٔ نةس كلد المالكي اإلشبيمي األندلسي العربي ابف اهلل عبد بف محمد (ُ)
 ُٖٗ ص ،َِ ج أعبلـ، سير الذىبي، القدس، لمدينة زيارتو
 ّْْ ص التأكيؿ، ابف العربي، قانكف (ِ)
 ِْْ-ّْْ ص نفسو، المصدر (ّ)

 ّّْ ص ،نفسو المصدر(ْ) 
 ِِٓ ص ،ُٗ ج اإلسبلـ، تاريخ الذىبي،(ٓ) 
 ْٔ  - ّٔص ،ِ ج العمماء، تاريخ األزدم، (ٔ)

 ْٗ ص ،ُ ج المقتبس، جذكة الحميدم،(ٕ) 
 ُُِ-َُِ ص ،ُ ج الرحمة، البغدادم، الخطيب(ٖ) 
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أنو سمع ابف  (ُ)قاؿ عف نفسو طفت الشرؽ كالغرب أربع مرات  كقاؿ أبك طاىر بف سممة
 .(ّ)، كأخذ العمـ مف عمماء عدة بالمدينة(ِ)"دخمت بيت المقدس عشر مرات"يقكؿ  المقرئ

بف حارث مف أىؿ قرطبة باألندلس إلى المشرؽ سنة رحؿ أبا إسحاؽ إبراىيـ  كذلؾ
فسمع بمكة كمصر، ثـ تكجو إلى بيت المقدس ككتب عنو أىميا، كبقي في  ـَٗٗ/ىػَّٖ

 .   (ْ)(مأمف اهلل، كدفف في مقبرة مكمرة)ـَََُ/ىػُّٗالمدينة إلى أف تكفي فييا سنة 

ير التعب كالنصب كث (ٓ)ك مكي بف عبد السبلـ المقدسي، أحد الجكاليف في اآلفاؽ
، ثـ رجع إلى بيت (ٕ)إلى مصر كالشاـ كالبصرة كبغداد كغيرىا مف المناطؽ رحؿ(، ٔ)كالسير

المقدس بعد رحمتو تمؾ كاستقر بيا، إلى أف قتؿ شييدا عمى يد االحتبلؿ الفرنجي سنة 
 كمف الرحالة أبك القاسـ يكسؼ بف عمي بف جبارة اليذلي مف ببلد المغرب، ،(ٖ)ـَُٗٗ/ِْٗ

، كقد بمغ عدد الشيكخ الذيف تمقى ـَُّّ/ىػِْٓزار معظـ انحاء العالـ، بدأ رحمتو سنة 
 . (ٗ)شيخ، منيـ عمماء  مقدسييف عند زيارتو المدينة ُِِعمكمو عمى يدييـ 

كغيرىا  كمف األعبلـ العراقييف أبك بكر الخطيب البغدادم الذم رحؿ إلى البصرة كمكة
مدينة بيت المقدس فقد سجؿ الخطيب كجكده فييا في شير زيارتو لعف أما  (َُ)مف الببلد

، كقد التقي فييا (ُِ)كما كاف يتردد عمييا خبلؿ إقامتو في صكر(، ُُ) ـَُّٓ/ىػْْٓسنة 
                                                             

 تكفي ترحالو، بكثرة تميز ىػ،َّْ سنة كلد اليمذاني، الحسف ابف عمي بف الحسيف طاىر أبك المحدث الشيخ (ُ)
 ّْٓص ،ُٕج أعبلـ، سير الذىبي، ىػ،ُْٔ سنة القعدة ذم في

  ُٔ ج النببلء، أعبلـ ؛ الذىبي، سيرُُِ-َُِ ص ،ُ ج الحديث، طمب في الرحمة الخطيب البغدادم، (ِ)
 ْٕٗ ص ،ّ ج الحفاظ، ؛ الذىبي، تذكرةََْ ، ص
 ّٖٗ ص ،ُٔ ج أعبلـ، الذىبي، سير (ّ)

 ِٗ ص ،ُ ج العمماء، تاريخ األزدم،(ْ) 
 ِّّ ص ،ٓ ج الشافعية، طبقات السبكي،(ٓ) 
 ِٗٗ ص ،ُ ج  الجميؿ األنس العميمي،(ٔ) 
 ّٗ ص   ّ ج األنساب، السمعاني،(ٕ) 
 ّّّ ص ،ٓ ج الشافعية، طبقات السبكي، (ٖ)

 َّْ-ِْٗ ص ،ُ ج ، القراء معرفة الذىبي،(ٗ) 
 ِْٕ ص ،ُٖ ج أعبلـ، الذىبي، سير (َُ)
 َِِ ص ،ُّ ج بغداد، تاريخ البغدادم، الخطيب (ُُ)
 ْٖٗ ص ،ُ ج األدباء، معجـ الحمكم، (ُِ)
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ركل عنيـ في مصنفو تاريخ بغداد كىما: نصر بف إبراىيـ ك باثنيف مف أىـ شيكخيا، 
كمف الرحالة أبك الفضؿ محمد بف  (.ِ)، كأبك أسعد إسماعيؿ بف عمي االستراباذم(ُ)المقدسي

، كأخذ ـَُٔٓ/ىػْْٖ بابف القيسراني، كلد بالقدس في شكاؿ سنة المعركؼطاىر الشيباني، 
ثـ رحؿ في طمب العمـ إلى كثير مف (ّ)نصر بف إبراىيـ المقدسي يعمكمو األكلى عف أب

  (ٓ)مكة ثـ رجع إلى بيت المقدس كأحـر منو إلى(ْ)األقطار كمصر كالشاـ كالعراؽ

 الشعر  -9
القرف الرابع بصكرة كاضحة كجمية في  ظيركا يمكف مبلحظة أف شعراء بيت المقدس

–كالصفة الغالبة عمى شعر المدينة تمؾ األشعار الصكفية التي تمجد اهلل ، كالخامس اليجرييف
  .-سبحانو كتعالى

مديح كالتعبد كمف أكائؿ الشعراء خبلؿ فترة الدراسة تمؾ المرأة التي برعت في شعر ال
إلى اهلل كىي أـ الخير رابعة بنت اسماعيؿ العدكية البصرية مكالة آؿ عقيؿ الصالحة 

 ، كمف شعرىا( ٔ) المشيكرة، كانت مف أعياف عصرىا، كأخبارىا في الصبلح كالعبادة مشيكرة
 :في محبة اهلل 

 أحبُّؾ حبيف : حب اليكل . . . كحبُّا ألنؾ أىؿ لذاكا

 اليكل . . . فشغمي بذكرؾ عمف سكاكا فأما الذم ىك حب  

                                                             

 ،ُُ ج ؛ِّٓ ص ،ٖ ؛ جّٓٗ ص ،ٕ ؛ جُْٕ ، صّْ ص ،ُ ج بغداد، ادم، تاريخالخطيب البغد (ُ)
 ّّٔ ص ،ُُ ؛ جِّٗ ص
، َِٗ ص ،ُْ ؛ جّّْ ص ،ٖ ؛ جَّٗ ص ،ٔ ؛ جَٔ ص ،ِ ج بغداد، الخطيب البغدادم، تاريخ (ِ)
 َّٗ ، صََّ ص

 ّّ-ُّص  ،ُٗ ج المستفاد، الدمياطي، ابف(ّ) 
 ُِٕ ص ،ٓ ج البمداف، ؛ الحمكم، معجـَِٖ ص ،ّٓ ج دمشؽ، مدينة ابف عساكر، تاريخ (ْ)
 ِٕٖ ص ،ْ ج األعياف، ابف خمكاف، كفيات (ٓ)
 مرآة اليافعي، ؛ُٕٖ ص ،َُ ج كالنياية، ؛ ابف كثير، البدايةِٖٓ ص ،ِ ج األعياف، ابف خمكاف، كفيات (ٔ)

 ِِٗ -ُُٗص  ،ُ ج الجميؿ، ؛ األنسُِٖ ص ،ُ ج الجناف،
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 (ُ) كأما الذم أنت أىؿ لو . . . فكشفؾ لمحجب حتى أراكا

 (ّ)ـَُٖ/ىػُٖٓتكفيت أـ الخير سنة (ِ)ثـ شيقت شيقة فإذا ىي قد فارقت الدنيا
    .( ْ)كىك مأنكس يأتي الناس إليو ،شرقي بيت المقدس ،قبرىا عمى رأس جبؿ الطكر

بيت المقدس اإلماـ محمد بف إدريس الشافعي، كىك مف  زار الشعراء الذمكمف 
أصحاب المذاىب األربعة، كالذم انتشر مذىبو في معظـ أرجاء فمسطيف، إضافة لما سبؽ فمو 

 ه قائبلأخذ الشافعي بيد أنو (ٔ)المزني ه ما ذكرهشعر مف كمف  (ٓ)الكثير مف األشعار 

 راتي  أحب مف اإلخكاف كؿ مكاتي    ككؿ عفيؼ الطرؼ عف عث

 يكافقني في كؿ خير أريده      كيحفظني حيا كبعد مماتي  

 كمف لي بيذا ليتني قد أصبتو   فقاسمتو ما لي مف الحسنات  

 فأقسـ بالرحمف أف لك كجدتو    لقاسمتو مالي مف الخيرات  

   (ٕ)تصفحت إخكاني فكاف جميعيـ    عمى كثرة اإلخكاف غير ثقات

المتكفي كره محمد بف المبارؾ الصكرم كمف شعراء بيت المقدس ما ذ
أثناء تجكالو في جباؿ بيت المقدس إذ رأل امرأة كعمييا مدرعة كخمار مف ، (ٖ)ـَّٖ/ىػُِٓ

 : كمف شعرىاصكؼ 

 

                                                             

 ّٕٓ ص ،ْ ج الصفكة، ؛ ابف الجكزم، صفةَُّ ص ،ْ ج ،عمـك الغزالي، إحياء (ُ)
 ّْٖ ص ،ٗ ج األكلياء، حمية أبك نعيـ األصبياني، (ِ)
 ُٕٖ ص ،َُ ج كالنياية، ؛ ابف كثير، البدايةِِٖ ص ،ُ ج الجناف، مرآة اليافعي،(ّ)
 ِٕٖ ص ،ِ ج األعياف، ابف خمكاف، كفيات (ْ)

 ُٔٔ ص ،ْ ج  نفسو، المصدر(ٓ) 
 الشافعي عف أخذ التصانيؼ صاحب المصرم المزني إسماعيؿ بف يحيى بف إسماعيؿ إبراىيـ أبك الفقيو (ٔ)

  ٖٓص ،ُج الشافعية، ابف قاضي شيبة، طبقات ىػ، ِْٔ سنة تكفي الكثير،
 ُْٕ ص ،ُٓ ج دمشؽ، مدينة ابف عساكر، تاريخ(ٕ) 
 ِِٓ ص ،ٓٓ ج نفسو، المصدر(ٖ) 
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     (ُ)دنياؾ غرارة فذرىا       فإنيا مركب جمكح

 ال ترد الشر كاجتنبو       فإنو فاحش قبيح  

 ع فسيح   كالخير خير فدـ عميو     فإنو كاس

كمف الشعراء الممحديف أبك سعيد العفيرم، إضافة لمعرفتو كميارتو بفنكف السحر، 
  :قكلوالتي تنـ عف شركو باهلل  هكمف أشعار 

 كنكـ القبر ليس لو انتباه        ىي الدنيا كليس ليا تناه    

 القادر األحد اإللو      كليس يخرب الدنيا الحكيـ القديـ  

مف أعبد الناس كأزىدىـ يسمى رمادة  ة في معناىما، ككاف لو أخه ار كثير كلو أشع
عندما سمع األبيات كالمقتطفات مف شعر أخيو، كاضمر قتمو، حتى  -هلل سبحانو-غضب 

  (   ِ)بات عنده ليمة كترصد نكمو فخنقو بيده

كمف الذيف برعكا في مختمؼ فنكف الشعر كعمكمو محمد بف أحمد بف سعيد المصرم،  
راء مصر المعركفيف، أدرؾ أكاخر الدكلو اإلخشيدية، ك أكائؿ الدكلة العمكية ، حيث أحد شع

برع في شعر المديح كالتشبييات، كذكر األزىار كأكصافيا، كالغزؿ كالمراثي كالزىد كغير ذلؾ، 
 (ّ)اموعال اكأماكني اكبمداتي اخرج إلى الشاـ كنزؿ بيت المقدس، كتنزه في قراى

المقيـ في  (ْ)ف محمد أبك الحسف الزىرم المعركؼ بالخرزمكمنيـ أحمد بف نصر ب
، كلو أبيات مف الشعر، تكفي أبك الحسف الزىرم بنيسابكر في رمضاف سنة (ٓ)بيت المقدس

. كمف الشعراء الذيف أقامكا ببيت المقدس كدفنكا فييا أبك العباس أحمد بف (ٔ) ـَٗٗ/ىػَّٖ

                                                             

 ِْٕ، صِج العرب، سافأم الخيؿ المسرعة، ابف منظكر، ل (ُ)
 ّٔ ص ،ٓ ج الدىر، يتيمة الثعالبي، (ِ)
 ِّٗ ص ،ُ ج المحمدكف، القفطي، (ّ)
 ُْٖ ص ،ٓ ج بغداد، الخطيب البغدادم، تاريخ (ْ)
 ِٖٖ ص ،ُ ج الجميؿ، العميمي، األنس (ٓ)
 ُْٖ ص ،ٓ ج بغداد، الخطيب البغدادم، تاريخ (ٔ)
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،  لو قصيدة ـَُّٕ/ىػْٔٔفي ذم القعدة سنة محمد الشيرزكرم ، ككاف فقييا شاعرا، تكفي 
 طكيمة منيا :

 سألت طيفؾ عف تمفيؽ إفكيـ      فقاؿ معتذرا ال كاف ما قالكا  

    (ُ)سعى الكشاة بقطع الكد بينكما   كلممكدات بيف الناس آجاؿ

كمف الشعراء الذيف زاركا بيت المقدس الفقيو محمد بف الكليد بف محمد بف خمؼ 
، لو ـَُّٖ/ىػْٕٔندلسي المعركؼ بابف أبي رندقة، رحؿ إلى المشرؽ سنة الطرطكشي األ

  :قصائد مف الشعر، ككاف كثيرا ما ينشد

 إف هلل عبادا فطنا   طمقكا الدنيا كخافكا الفتنا   

 فكركا فييا فمما عممكا   أنيا ليست لحي كطنا  

    (ِ)جعمكىا لجة كاتخذكا      صالح األعماؿ فييا سفنا

لشعراء الذيف زاركا مدينة بيت المقدس أبك السمح إبراىيـ بف عبد اهلل بف جعفر كمف ا
 (ْ)ـَُُٗ/ىػَّٓ، تكفي سنة (ّ)التنكخي، كاف مف الزىاد العباد كلو مقتطفات مف الشعر

 قائبل: الذم أنشد المقدسيكمنيـ الفقيو أبك الفتح نصر بف إبراىيـ 

ف طاؿ عمره   كناؿ مف ا  لدنيا سركرا كأنعما  أرل طالب الدنيا كا 

   (   ٓ)كباف بنى بنيانو فأتمو   فمما استكل ما قد بناه تيدما

 

                                                             

 ٔٗ  - ٓٗ ص ،ٓ ج الزاىرة، ابف تغرم بردم، النجـك (ُ)
 المفاتيح، القارم، مرقاة؛ المبل ِِٔ ص ،ّ ج الجناف، ؛ اليافعي، مرآةِِٔ ص ،ْ ج ابف خمكاف، كفيات، (ِ)
 ْٖٓ ص ،ٗ ج

 َْ ص ،ُ ج المضية، الجكاىر ،أبي الكفاء (ّ)
  ُْٕ ص ،ُ ج تاريخ، ابف منظكر، مختصر (ْ)
 ُّْ ص ،ُ ج السفر، أبك طاىر السمفي، معجـ (ٓ)
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كذلؾ صحب الشعر مجالس العمماء كاجتماعاتيـ، ككاف لو بالغ األثر في المكعظة 
 .(ُ)كصمت في بعض األحياف إلى أف يتكفى أحد الحاضريف حتى

 الفمسفة وعمم الكالم -71
 ك سميماف محمد بف معشر المقدسي جمع أصناؼأبرز فبلسفة بيت المقدس أب مف

 يالحسف عمي بف ىاركف الزنجاني كأب يو الحكماء كأبئالعمـ، كككف مع مجمكعة مف أصدقا
 ممئتالشريعة قىٍد  باعتبارىـمذىبا زعمكا أنو يقربيـ إلى اهلل،  (ِ)أحمد الميرجاني كغيرىـ

كتطييرىا ًإال  بالفمسفة ألنيا حاكية بالجياالت كاختمطت بالضبلالت كال سبيؿ ًإلىى تغييرىا 
الكماؿ كبناءن عميو  اإلسبلمية يحصؿالشريعة مع الفمسفة اليكنانية أف اندماج لمحكمة كزعمكا 

كأطمقكا عمييا اسـ إخكاف الصفا التي كتبكا خمسيف رسالة ًفي جميع مكضكعات الفمسفة، 
لتمفيقات كالمكسيقى كعمـ المنطؽ كغير بالكممات الدينية كاألمثاؿ الشرعية كالخرافات كا امتؤلت
 كثيرا مف اقتبس الذم (ْ) سميماف المقدسي يت ألفاظ تمؾ الرسائؿ ترجع إلى أب( ككانّذلؾ)

 .(ٓ)لفمسفة اليكنانيةا

 (ٔ)أبك حامد محمد بف محمد الغزالي كمف الفبلسفة البارعيف في الفمسفة كعمكميا
كالحكمة حتى صار أفضؿ المناظريف، كقد بدأ في تميز بميارتو كبراعتو في الكبلـ كالجدؿ الم

تأليؼ مصنفاتو في تمؾ العمكـ كعيٍمره في سف الثبلثيف، فانبير الكزير البغدادم نظاـ الممؾ 
ك قد اطمع الغزالي عمى  (ٕ)كعينو مدرسا في نظامية بغداد، ثـ ترؾ تمؾ الكظيفة كسكف دمشؽ

كأىـ كتبو في الفمسفة  (ٖ)سرارىا كخباياىاالعمكـ، كالتقى بأربابيا حتى تفتحت لو أمختمؼ 

                                                             

؛ السبكي، ُٖٗ ، صُٗ ج ،ابف الدمياطي، المستفاد ْٔ ص ،ِٔ ج عساكر، تاريخ مدينة دمشؽ،ابف (ُ) 
 ْٖ ص ،ٕ ج طبقات الشافعية،

 ّٗ ص ،ُ ج العمماء، أخبار ؛ القفطي،ْ ص ،ُ ج صكاف، تتمة البييقي،(ِ) 
 ّٗ ص ،ُ ج العمماء، أخبار القفطي، (ّ)
 ْ ص ،ُ ج صكاف، تتمة البييقي، (ْ)

 ّٖٔ ص ،ُ ج الظنكف، كشؼ خميفة، حاجي ؛ٕٔ ص ،ْ ج الشافعية، طبقات السبكي،(ٓ) 
 ِِّ ص ،ُٗ ج أعبلـ، الذىبي، سير (ٔ)
 ِّّص  ،ُٗ ج أعبلـ، ؛ الذىبي، سيرُٖ ص ،ُٕ ج ابف الجكزم، المنتظـ، (ٕ)
 ِّٓ ، صُٗ ج أعبلـ، الذىبي، سير (ٖ)
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الذم رد فيو  ، كتيافت الفبلسفة(ُ)المنتحؿ في عمـ الجدؿ، كمشكاة األنكار كالمنقذ مف الضبلؿ
 .(ِ)عمى أباطيؿ الفبلسفة

، ككذلؾ سابقة الذكراعتمد الغزالي في عمكمو الفمسفية عمى رسائؿ إخكاف الصفا 
، كقد انتقؿ (ّ) الفمسفية وابف سينا الذم كثرت مصنفات أبك عمي استمد عمكمو الفمسفية مف

، ثـ زارىا مرة أخرل قبؿ أف يرجع إلى بمده ـَُٓٗ/ىػْٖٖالغزالي إلى بيت المقدس سنة 
ك أقاـ بالزاكية كأخذ في تصنيؼ أىـ كتبو إحياء عمكـ الديف بالقدس،  (ْ)طكس اإليرانية

 ُْتكفي ، (ٓ)فة الكاقعة شرقي بيت المقدسالغزالية نسبة إليو التي عمى باب الرحمة المعرك 
 (   ٔ)، كلو خمس كخمسكف سنةـُُُُ/ىػَٓٓجمادل اآلخرة عاـ 

 الصوفيةالتصوف و  -77
–عمى العبادة كاالنقطاع إلى اهلل  المداكمةصمو أالتصكؼ عمـ مف العمكـ الشرعية ك 

الناس مف لذة  كاالبتعاد عف زخرؼ الدنيا كزينتيا كالتزىد فيما يقبؿ عميو -سبحانو كتعالى
  .(ٕ)كماؿ كجاه كاالنفراد عف الخمؽ لمتفرغ لمعبادة

قاؿ سفياف  (ٖ)كمف متصكفي بيت المقدس العارؼ باهلل أبك اسحاؽ إبراىيـ بف ادىـ 
لو سرائر كمعامبلت بينو عليه السالم،  براىـ بف أدىـ يشبو النبي إبراىيـ الخميؿأف إالثكرم 

أنعـ اهلل عمى الفقراء ال يسأليـ يكـ القيامة عف زكاة "الو: ، كمف أقك (ٗ) -عز كجؿ-كبيف اهلل 

                                                             

 ُِٔ-ُِٓ ص ،ّٓ ج اإلسبلـ، ؛ الذىبي، تاريخُِٖ ص ،ْ ج األعياف، ابف خمكاف، كفيات(ُ) 
 ٓ ص ،ُ ج صكاف، البييقي، تتمة (ِ)
 ُِْ ص ،ٔ ج الشافعية، السبكي، طبقات (ّ)
   ُٖٕ ص ،ّ ج الجناف، اليافعي، مرآة (ْ)

 ِٗٗ ص ،ُ ج الجميؿ، العميمي، األنس(ٓ) 
ف األثير، ؛ ابُِٕ ص ،ُٕ ج ؛ ابف الجكزم، المنتظـ،َِْ ص ،ٓٓ ج دمشؽ، مدينة ابف عساكر، تاريخ(ٔ) 

 .ُْٔ ص ،ٗ ج الكامؿ،
 ْٕٔ ص ،ُ ج ابف خمدكف، مقدمة، (ٕ)
 َّٓ ص ،ُ ج الجناف، اليافعي، مرآة (ٖ)
 ُّٕ-ُّٔ ص ،َُ ج كالنياية، ابف كثير، البداية (ٗ)
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( ُ)"كيحاسب ىؤالء المساكيف األغنياء كال عف حج كال عف جياد كال عف صمة رحـ إنما يسأؿ

قدـ  (ِ)ككذلؾ كاف ىك كأصحابو يمتنعكف عف االستحماـ، كشرب الماء البارد، ك لبس األحذية
   (ّ)ـٕٕٕىػ/ُُٔ، تكفي سنة بيت المقدس، كتعبد بالصخرة الشريفة

سنة  المتكفاةكمف النساء المتصكفات رابعة ابنة إسماعيؿ العدكية الشييرة، 
ليى تحرؽ بالنار قمبا يحبؾ فيتؼ بيا ىاتؼ مرة إ"مناجاتيا  فيكانت تقكؿ  ،(ْ)ـَُٖ/ىػُٖٓ

حزناه فقالت كقاؿ عندىا يكما سفياف الثكرم كا"  (ٓ)"نفعؿ ىذا فبل تظنيف بنا ظف السكءما كنا 
تمكا كمف كصاياىا اك"(ٔ)"كنت محزكنا لـ يتييأ لؾ اف تتنفسال تكذب بؿ قؿ كا قمة حزناه  لك 

 . (ٕ)"حسناتكـ كما تكتمكف سيئاتكـ

 (ٖ)ـَّٖ/ىػُِٓمحمد بف المبارؾ الصكرم المتكفي سنة  مف المتصكفيفككذلؾ 
فإنو أنفع لؾ مف العمؿ  اعمؿ هلل"قكالو: أ كمفزار بيت المقدس كتجكؿ في جباليا الذم 

كقاؿ  "إلى نزكليا غدان عند اهلل عز كجؿلنفسؾ، فإذا عممت هلل فاعمؿ لمدار التي تحتاج 
 (.ٗ)"المعرفة اإلقباؿ عمى اهلل عز كجؿلكؿ شيءو ثمرةه، كثمرة "أيضا: 

كمنيـ بشر بف الحرث الحافي أحد رجاؿ الصكفية، كمف كبار الصالحيف كأعياف 
ـى يفرح الصالحكف بمدينة القدس ؟ فأجاب: ألنيا تزيؿ اليـ كال  األتقياء الكرعيف ، ًقٍيؿى لو ًل

                                                             

؛ ابف ُُْ ص ،ِ ج اإليماف، ؛ البييقي، شعبّٗٔ ص ،ٕ ج األكلياء، أبك نعيـ األصبياني، حمية (ُ)
 ُٓٓ ص ،ْ ج الصفكة، ؛ ابف الجكزم، صفةِٓٗ ص ،ٔ ج دمشؽ، مدينة عساكر، تاريخ

 ُّٖ ص ،َُ ج كالنياية، ابف كثير، البداية(ِ) 
 ِّٗ ص ،ُ ج الجميؿ، العميمي، األنس(ّ) 
 ُِٖ ص ،ُ ج الجناف، مرآة اليافعي، (ْ)

 ِٖٓ ص ،ِ ج األعياف، كفيات خمكاف، ابف(ٓ) 
 ؛ اليافعي، مرآةِٖٓ ص ،ِ ج األعياف، كاف، كفيات؛ ابف خمِّٖ ص ،ٕ ج ابف الجكزم، المنتظـ، (ٔ)

 ِِٖ ص ،ُ ج الجناف،
 ُِٗ ص ،ُ ج الجميؿ، العميمي، األنس (ٕ)
 ّٕٖ ص ،ُ ج الحفاظ، ؛ الذىبي، تذكرةُِْ ص ،ٕ ج تاريخ، ابف منظكر، مختصر (ٖ)

 ُِْص ،ٕ ج تاريخ، ابف منظكر، مختصر(ٗ) 
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تشتغؿ النفس بيا، كقاؿ ما بقي عندم مف ممذات الدنيا إال أف استمقي عمى جنبي تحت 
 ( ِ)ببغداد ـُْٖ/ىػِِٕ، تكفي سنة ( ُ)السماء بمسجد بيت المقدس

ىيـ أحد رجاؿ الطريقة المتكفي ذك النكف المصرم أبك الفيض ثكباف بف إبرا كمنيـ
 ( ّ)ـٖٗٓ/ىػِْٓ

 قيؿ بأف، الصكفيةكمف كبار الصكفية أبك عبد اهلل محمد بف خفيؼ الفارسي شيخ 
مراء فتزىد حتى كاف يجمع الخرؽ مف كالد األأككاف أبك عبد اهلل مف  (ْ)بوالتصكؼ ختـ 

كجو بعدىا إلى بيت المزابؿ كيغسميا كيصمح منيا ما يمبسو، حج بيت اهلل الحراـ ثـ ت
 ( ٔ)، ك قد ازدحـ الخمؽ عمى نعشوـُٖٗ/ىػُّٕتكفي في شير رمضاف سنة  (ٓ)المقدس

الزاىد، سكف بيت المقدس كحدث بيا  كمنيـ أبك القاسـ عبد الكاحد بف محمد بف أحمد
أبك القاسـ عبد الجبار بف أحمد بف يكسؼ الرازم الصكفي  ك( ٕ)عف أبي الفتح نصر المقدسي

استكطف بغداد مدة ثـ انتقؿ إلى بيت المقدس كسمؾ سبيؿ الكرع كاالنقطاع إلى اهلل  الزاىد
 .(ٖ)ـَُٗٗىػ/ِْٗسبحانو كتعالى إلى أف استشيد عمى يد الصميبييف سنة 

، ـُُُٖ/ىػُِٓالمتكفى سنة  ك منيـ أبك الحسف محمد بف حاتـ بف محمد الطكسي
 .(ٗ)ك فقييان صكفيان معركفا كاف صدكقان خبيران 

 

 

                                                             

 ِٓٗ ص ،ُ ج الجميؿ، العميمي، األنس (ُ)
 ِٕ ص ،ٔ ج ابف األثير، الكامؿ، (ِ)
 ِٓٗ ص ،ُ ج الجميؿ، العميمي، األنس (ّ)
 َٕٓ ص ،ِٔ ج اإلسبلـ، الذىبي، تاريخ (ْ)
 َٖٓ ص ،ِٔ ج اإلسبلـ، ؛ الذىبي، تاريخّْْ ص ،ُٔ ج أعبلـ، الذىبي، سير (ٓ)
 ّْٕ ص ،ُٔ ج أعبلـ، الذىبي، سير (ٔ)

 ِٖٓ ص ،ُٔ ج بغداد، تاريخ ابف النجار، ذيؿ(ٕ) 
 ِٗٗ ص ،ُ ج الجميؿ، ؛ العميمي، األنسٖٗ ص ،ٓ ج الشافعية، السبكي، طبقات (ٖ)

 ِٖٗ ص ،ُ ج الجميؿ، العميمي، األنس(ٗ) 
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 :الطب في القدسعمم  -76

أطباء بيت المقدس  ىناؾ الكثير مف األطباء الذيف ترعرعكا في المدينة المباركة، كمف
أبك عمي الحسف بف محمد بف أبي نعيـ، طبيب فاضؿ اشتير ًفي زمانو، ككاف مقيمان بمدينة 

كره فيما بيت المقدس، كىك أىـ مشايخ كمعممي محمد بف سعيد التميمي الترياقي الذم سيتـ ذ
 .(ُ)بعد، كعنو أخذ التميمي كثيرا مف أدكيتو كمعاجينو العبلجية

كذلؾ مف أطباء بيت المقدس المشيكريف الذم اجتمع بو محمد بف سعيد التميمي في 
القدس الحكيـ الفاضؿ الراىب المدعك أنبا زخريا بف ثكابة، برع ىذا الراىب في مكضكعات 

مف المقيميف في بيت المقدس في المائة الرابعة مف اليجرة، كثيرة متعمقة بالعمكـ الطبية، كىك 
ك كذلؾ كاف لو نظر في أمكر الصيدلة فقد عمؿ في تركيب األدكية كأعشابيا، فتتممذ محمد 
التميمي عمى يديو ك رافقو لينيؿ مف عمكمو الطبية الكثيرة كالمتنكعة كالتي كاف يجيميا 

المركبات الطبية التي تعمميا مف الراىب  ،ة البقاءكقد ذكر التميمي في كتابو ماد(ِ)التميمي
 .(ّ) األنبا زخريا

كمف أطباء بيت المقدس سعيد التميمي المقدسي، الذم اتقف مينة الطب كعمـ حفيده 
، كلكنو لـ يبمغ شيرة حفيده (ْ)محمد بف أحمد، كقد أكرثو العناية باألعشاب الطبية كتركيبيا

 محمد في مينة الطب.

األطباء الذيف عرفتيـ بيت المقدس أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف سعيد أما عف أىـ 
األطباء مشيكر أكثر مف اسمو، كاف مقامة بمدينة بيت المقدس  فالتميمي كنىسىبىو بي

في طمب  مجتيدا، (ٓ)كضكاحييا ، فقد قضى فييا أكائؿ سنكات حياتو، كقرأ فييا عمـ الطب
ى دقائؽ كتفاصيؿ صناعة الطب، كبذلؾ اكتسب خبرة في العمـ كاالستفادة منو حتى اٌطمع عم

                                                             

 ٕٔ ص ،ُ ج العمماء، ، أخبارالقفطي (ُ)
 ْٔٓ ص ،ُ ج األنباء، أصيبعة، عيكف أبي ابف(ِ) 
 ْٕٓ ص ،ُ ج نفسو، المصدر (ّ)
 ْٕٓ ص ،ُ ج ،نفسو المصدر (ْ)
 ْٗ ص ،ُ ج العمماء، لقفطي، أخبارا (ٓ)
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في البحث عف أدكية الترياؽ الكبير )الفاركؽ( كطريقة  كعمؿتركيب األدكية كالمعاجيف ، 
 .(ُ)منو شيئان كثيران حتى أحسف الصنعة فمقب بالترياقي مككنان تحضيره كتركيبة، 

ة كالمناطؽ الساحمية كلشيرتو في األمراض كطرؽ عبلجيا دعاه كالي مدينة الرمم
قاـ كما بعبلجو،  مختصاالتابعة إلييا الحسف بف عبد اهلل بف طغج اإلخشيدم، كأصبح 

بتركيب أدكية كمعاجيف مف ابتكاره لذلؾ الكالي، كالتي مف خبلليا حظي بحب كاحتراـ الحسف 
 . (ِ)اإلخشيدم

حكـ في مصر، تكجو كبعد سقكط الدكلة اإلخشيدية، كتٌكلي المعٌز لديف اهلل الفاطمي ال
ق/ َّٖ المتكفي عمؿ طبيبا في قصر الكزير يعقكب بف يكسؼ بف كٌمسلمالتميمي إلييا 

ـ كزير المعز الفاطمي كأىداه أشير مصنفاتو، عرؼ باسـ مادة البقاء في إصبلح فساد  ُٗٗ
 .(ّ)اليكاء كالتحرر مف ضرر األكباء

رصة االجتماع كالمناظرة مع إضافة لما سبؽ فإف استقرار التميمي بمصر أتاح لو ف
أطبائيا باإلضافة إلى األطباء القادميف مف المغرب في صحبة المعز فناقشيـ كحاضرىـ،  

 . (ْ)نصاؼ في كمناقشاتوز برجاحة عقمو كتٌكخيو الحؽ، كاإلمة القكؿ أف التميمي تميٌ فكمف نا

كتاب  أىـ مؤلفات محمد بف أحمد التميمي فيي كثيرة كمتنكعو منيا: أما عفك 
مخمص النفكس الذم ألفة في مدينة بيت المقدس، كأىـ فكائده معالجة السمكـ القاتمة المشركبة 
كالمصبكبة في األبداف كمسع األفاعي كالثعابيف كأنكاع الحيات القاتمة كالعقارب، كغيرىا كذكات 

ء في فساد األربع كاألربعيف رجبل، كقد تـ تجريبو كأثبت فعاليتو كنجاحة، ككتاب مادة البقا
اليكاء، ككتاب مفتاح السركر مف كؿ اليمكـ، ككتاب مفرج النفس الذم ألفو لبعض إخكانو في 
مصر، كمف كتبو رسالة إلى ابنو عمي في كيفية صناعة الترياؽ الفاركؽ ك تسمية أشجاره 

 .(ٓ)الصحيحة كأكقات جمعو ككيفية عجنو كذكر منافعو ككيفية تجربتو

                                                             

 ْٔٓ ص ،ُ ج األنباء، أصيبعة، عيكف أبي ابف(ُ) 
 ْٗ ص ،ُ ج العمماء، القفطي، أخبار (ِ)

 ْٕٓ ص ،ُ األنباء، ج أصيبعة، عيكف أبي ؛ ابفنفسو المصدر(ّ) 
 ْٗ ص ،ُ ج العمماء، القفطي، أخبار (ْ)

 ْٖٓ ص ،ُ ج األنباء، عيكف أصيبعة، أبي ابف(ٓ) 
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إصبلح فساد اليكاء كالتحرر مف ضرر األكباء صنفو لمكزير ككتاب في مادة البقاء ب
،ككتاب آخر سماه كتاب مختصر في الترياؽ، كمقالة في (ُ)أبي الفرج يعقكب بف كمس بمصر

المككف مف  (ّ)ك كتاب حبيب العركس كريحاف النفكس (ِ)ماىية الرمد كأنكاعو كأسبابو كعبلجو
 .(ْ)مجمديف، ككتاب الفحص كاالختبار

باء بيت المقدس الذم كرد ذكره في النصؼ الثاني مف القرف الرابع اليجرم كمف أط
يكسؼ النصراني، الذم برع في عمـ الطب ك في العمكـ المختمفة، أرسمو أبك المنصكر ب دعي

ـ،  بطريركا عمى بيت المقدس، كأقاـ َٖٗىػ/ َّٕنزار الممقب بالعزيز باهلل الفاطمي، عاـ 
 .(ٓ) كثمانية أشير، ثـ عاد إلى مصر في الرئاسة مدة ثبلث سنيف

أما عف المشافي الطبية التي أنشئت في بيت المقدس، فكاف أكؿ مشفى بني في 
 كفي بيت المقدس مستشفى عظيـ،":المدينة زمف الفاطمييف كالتي ذكرىا ناصر خسرك بقكلو 

ف مرتباتيـ ، كبو أطباء يأخذك لمرضاه العديد مف العبلج كالدكاء، كيصرؼ عميو أكقاؼ طائمة
. كلـ يذكر خسرك أم معمكمات إضافية عف عدد (ٔ)"ر ليذه المستشفىمف الكقؼ المقر 

المرضى الذيف يستقبميـ المستشفى كطبيعة األمراض التي كانت تعالج فييا، كذلؾ لـ يحدد 
أقساميا، أك أسماء األطباء كالممرضيف كالعامميف فييا، كغيرىا مف التفاصيؿ األخرل، كلكف 

في الفقرة السابقة أف الطب في القدس كاف متقدـ كمتطكر لدرجة أف األدكية كالعبلجات الميـ 
متكفرة في المشفى،تصرؼ لمحتاجييا دكف الحاجة إلى السفر لشرائيا كربما كانت تمؾ األدكية 

 ة األكقاؼ كاألمكاؿ المقررة ليا.تعطى ليـ بالمجاف لكثر 

 

 
                                                             

 ْٗ ص ،ُ ج العمماء، القفطي، أخبار (ُ)
 ْٖٓ ص ،ُ ج األنباء، عيكف أصيبعة، أبي ابف(ِ) 
 ؛ القمقشندم، صبحُْ ص ،ُِ ج األرب، ؛ النكيرم، نيايةُّّ ص ،ٓ ج البمداف، الحمكم، معجـ (ّ)

 ؛ ُِٔ ص ،ِ ج األعشى،
 ْٗ ص ،ٔ ج العارفيف، إسماعيؿ باشا البغدادم، ىدية (ْ)

 ْٓٓ ص ،ُ ج األنباء، عيكف عة،أصيب أبي ابف(ٓ) 
 ٕٓ ص ،ُ ج خسرك، سفرنامو، (ٔ)
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 الخاتمة

 : منيا النتائج مف عدد إلى دراستو خبلؿ مف الباحث تكصؿ

  التشابو الكبير بيف مدينة بيت المقدس كمدينة نابمس في الكثير مف األحكاؿ االجتماعية 

نضاج الخبز كغير ذلؾ.المأككالت ككيفية تحضير طريقة المباس  -السيما –      كا 

  إلى أخر  بياالقكل السياسية التي سيطرت كتعاقبت عمى مدينة بيت المقدس تمسكت

 ظرا لمكانتيا كأىميتيا الدينية. رمؽ ن

 ميؿ أربعيف إلى مساحتيا كصمت فمسطيف حتى في إدارية كحدة أكبر كانت المقدس بيت. 

 فييا الرباط أجؿ مف بيت المقدس إلى كالتابعيف الصحابة مف ةكبير  داعدأ ىاجرت 

 .كالحصكؿ عمى أجر السكف كاالستقرار بيا

 الركائز ىذه نسبة كتفاكت كالتجارة، كالصناعة ةالزراع ركائز عمى المقدسي االقتصاد قاـ 

 .االقتصادية البنية في

 فييا كاالقتصادية التجارية الحياة بتطكر ساىمت التي أسكاقيا بكثرة المقدس بيت تميزت 

 السمعة اختيار المقدسي المشترم عمى سيمت السمع، لبعض األسكاؽ تمؾ كتخصيص

 .كيسر بسيكلة

  فييا  عقدحيث كاف ي ،الطكائؼ فييا مختمؼ بيف ماعياجت تماسؾشيدت بيت المقدس

 .كالحكار المناظرة جمسات مف الكثير

 بينما  النصارل، يمييـ السكانية، األكثرية في بيت المقدس المنتشريف فالمسممي العرب كاف

 .في المسجد األقصىباألجرة  اقتصر كجكدىـ كعماؿ كخدـ الذيف الييكد كجكد ندر

  كالخامس  الرابع القرنيف خبلؿ فمسطيف في السياسة مسرح عمى جراح آؿ ظيكركاف

 اليجرية الخمسة القركف في الفمسطيني التاريخ مراحؿ أسكأيعتبر مف اليجرييف 

 .األكلى



178 
 

 ليا نصيب  البمدات تمؾ كأف كالبمدات، القرلمدينة بيت المقدس تبعيا عدد كبير مف  أف

 كاجتماعية كعممية.كبير في تزكيد المدينة في جكانب عدة، اقتصادية 

 تمتع،  كما كأنصفكىـ، إلييـ أحسنكا كقد متسامحة، معاممة الذمة أىؿ المسممكف عامؿ

السمـ  مف جك في الخاصة، كعاداتيـ الدينية شعائرىـ ممارسة بحرية الذمة أىؿ

 .العارضة الحكادث بعض سكل صفكه يعكر لـ الذم المجتمعي

 تعرضت التي المدمرة الزلزالية كاليزات السياسية تبالتقمبا كثيرا االجتماعية الحياة تأثرت 
 الكضع تردم في كبير دكر السياسييف القدس كالة لبعض كاف كذلؾ المدينة، ليا

 .النصارل كخاصة سكانيا مف الكثير كىركب االجتماعي
 السياسية  األكضاع لتدىكر الفاطمي، خبلؿ فترة الدراسة عدا العيد العممية الحياة ازدىرت

 .بلؼ المذىبي مع أىؿ القدسكاالخت

 لقرل كمساعدة اقرل بيت المقدس كبمداتيا بكثرة خيراتيا فكانت تمد يد العكف  اشتيرت

 المجاكرة ليا كخاصة مدينة الخميؿ.

 كبيران مف المحدثيف  عددان  أنجبت كقد القدس، سكاف بيف انتشارنا األكثر الحديث عمـ كاف

 .أىميا ركاية ليأخذكا الحديث عمماء مشاىير مف كبير عدد زارىا كما األعبلـ،

 .شكمت بيت المقدس األرض الخصبة لمزىاد كالعباد مف شتى بقاع األرض 

 مف كاألدبية الدينية العمكـ معظـ في كاضح كجمي ألىؿ بيت المقدس كعممائيا اسياـ 

 كتاريخ كجغرافيا. كأدب كلغة كفقو كتفسير كحديث قراءات

 إلى بيت المقدس، نظرا لقكة النيضة  العمـ كطمبة ءالعمما مف كفدت أعداد كبيرة جدا

 العممية التي جذبت إلييا الزائريف مف مختمؼ أنحاء العالـ اإلسبلمي مف أقصى الغرب

 العربياألندلس إلى أقصى الشرؽ 
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 المصادر كالمراجع
 القرآف الكريـأكال: 

 ثانيا: المصادر
ي بكر القضاعي، ت األبار، أبك عبد اهلل محمد بف عبد اهلل بف أبابف  .ُ

، المعجـ في أصحاب القاضي اإلماـ أبي عمي الصدفي رضي اهلل ـَُِٔ/ىػٖٓٔ
 ـُٖٖٓ -بيركت لبناف  -عنو، دار النشر : دار صادر 

 صيدا ، تحقيؽ : أسعد محمد الطيب -تفسير القرآف، الناشر : المكتبة العصرية  -
ىػ َّٔالجزرم ت  األثير، عز الديف بف األثير أبي الحسف عمي بف محمدابف  .ِ

 -، أسد الغابة في معرفة الصحابة، الناشر : دار إحياء التراث العربي ـُِّّ/
ـ ، الطبعة : األكلى ، تحقيؽ : عادؿ أحمد  ُٔٗٗ -ىػ  ُُْٕ -بيركت / لبناف 

 الرفاعي
 ِىػ ، الطبعة : طُُْٓ -بيركت  -الكامؿ في التاريخ، الناشر، دار الكتب العممية   -

 د اهلل القاضي، تحقيؽ : عب
 ـَُٖٗ -ىػ ََُْ -بيركت  -المباب في تيذيب األنساب، الناشر، دار صادر  -
 -ىػ ُّٗٗ -بيركت  -الناشر: المكتبة العممية  ،النياية في غريب الحديث كاألثر -

 محمكد محمد الطناحي -ـ ، تحقيؽ : طاىر أحمد الزاكل ُٕٗٗ
مكتبة  -مطبعة المبلح  -مكاني جامع األصكؿ في أحاديث الرسكؿ، الناشر: مكتبة الح -

 دار البياف، تحقيؽ: عبد القادر األرنؤكط، الطبعة : األكلى
ىػ/ َٔٓاإلدريسي، أبك عبد اهلل محمد بف عبد اهلل بف أدريس الحمكدم الحسني ت:  .ّ

 -بيركت  -ـ ، نزىة المشتاؽ في اختراؽ اآلفاؽ، الناشر : عالـ الكتب ُُٓٔ
 كلىـ ، الطبعة : األُٖٗٗىػ/ َُْٗ

، َُُِ/ىػَّْ: ، تالحافظ أبي الكليد عبد اهلل بف محمد بف يكنس األزدم األزدم، .ْ
 -القاىرة  -دار النشر : مطبعة المدني ، العمماء كالركاة لمعمـ باألندلس تاريخ

 ـ ، الطبعة : الثانية ، تحقيؽ : عزت العطار الحسينيُٖٖٗىػ/ َُْٖ
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: تمحمد بف مكسى بف خالد األزدم األزدم، أبك عبد الرحمف محمد بف الحسيف بف  .ٓ
 -دار النشر : دار الكتب العممية   طبقات الصكفية ، ،ـَُُِ/ىػ ُِْ/شعباف/ّ

 ـ ، الطبعة : األكلى ، تحقيؽ : مصطفى عبد القادر عطاُٖٗٗىػ ُُْٗ -بيركت 
، تيذيب المغة،   ـَٖٗ/ىػَّٕاألزىرم، أبك منصكر محمد بف أحمد األزىرم ت:  .ٔ

ـ، الطبعة: األكلى، تحقيؽ: ََُِ -بيركت  -حياء التراث العربي الناشر : دار إ
 .محمد عكض مرعب

، ـٕٓٗ/ّْٔاالصطخرم، أبك اسحاؽ إبراىيـ بف محمد الفارسي االصطخرم، ت:  .ٕ
 -المسالؾ كالممالؾ، دار النشر: 

األصفياني، أبك القاسـ الحسيف بف محمد بف المفضؿ األصفياني ت:  .ٖ
 -ء كالبمغاء، الناشر: دار القمـ اباء كمحاكرات الشعر ، محاضرات األدـَُُٖق/َِٓ

 تحقيؽ: عمر الطباع  ـُٗٗٗ -ىػَُِْ -بيركت 
أصيبعة، مكفؽ الديف أبي العباس أحمد بف القاسـ بف خميفة بف يكنس ابف أبي  .ٗ

،عيكف األنباء في طبقات األطباء، الناشر : ـَُِٕ/ىػ ٖٔٔالسعدم الخزرجي ت 
 ، تحقيؽ : الدكتكر نزار رضابيركت  ،دار مكتبة الحياة

: تالبخارم، محمد بف إبراىيـ بف إسماعيؿ أبك عبداهلل البخارم الجعفي  .َُ
 -: دار الكعي ، مكتبة دار التراث الناشر، التاريخ الصغير )األكسط( ـَٕٖق/ِٔٓ
 ، الطبعة: األكلى، تحقيؽ : محمكد إبراىيـ زايدُٕٕٗ - ُّٕٗ -حمب

 ر الفكر ، تحقيؽ : السيد ىاشـ الندكم: دا الناشرالتاريخ الكبير،   -
 - َُْٕ -بيركت  -: دار ابف كثير، اليمامة الناشرالجامع الصحيح المختصر،   -

 الطبعة: الثالثة، تحقيؽ: د.مصطفى ديب البغا ،ُٕٖٗ
ىػ، ت: ٖٕٓ:  تبشككاؿ، أبك القاسـ خمؼ بف عبد الممؾ بف بشككاؿ ابف  .ُُ

 -، الصمة، دار النشر:ـُِٕٗىػ/ٖٕٓ
لبطريؽ، افتيشيكس المكنى بسعيد ابف بطريؽ، التاريخ المجمكع عمى التحقيؽ اابف  .ُِ

 َُٓٗكالتصديؽ، الناشر: مطبعة اآلباء اليسكعييف، بيركت، 
بيركت ،  -: دار المعرفة الناشر ،ـُُِِ/ىػُٔٓ: ت تفسير البغكم ، ،البغكم .ُّ

 تحقيؽ : خالد عبد الرحمف العؾ



181 
 

رم األندلسي أبك عبيد، معجـ ما استعجـ مف البكرم، عبد اهلل بف عبد العزيز البك .ُْ
 -بيركت  -: عالـ الكتب الناشر ،ـَُْٗىػ/ْٕٖ: ، تأسماء الببلد كالمكاضع

 ، الطبعة : الثالثة ، تحقيؽ : مصطفى السقاَُّْ
 أنساب ـِٖٗ/ىػ ِٕٗ، تالببلذرم، أحمد بف يحيى بف جابر الببلذرم .ُٓ

 زركمي رياض - زكار سييؿتحقيؽ: ، ُٕٗٗ – ُُْٕ األشراؼ، سنة النشر
، تحقيؽ: رضكاف محمد َُّْ -بيركت  -: دار الكتب العممية الناشر ،فتكح البمداف  -

 رضكاف
 بيركت -: دار الفكر الناشر،  ـُِٖٔق/ٖٓٔ: ، تتفسير البيضاكم ،البيضاكم .ُٔ
البيطار، ضياء الديف أبي محمد عبد الو بف أحمد األندلسي المالقي ت: ابف  .ُٕ

 -ات األدكية كاألغذية، الناشر: دار الكتب العممية ىػ، الجامع لمفردْٔٔ
 ـ ، الطبعة : ال يكجد ، تحقيؽ : ال يكجدََُِ-ىػُِِْ -بيركت/لبناف 

البييقي، أحمد بف الحسيف بف عمي بف مكسى أبك بكر البييقي ت:  .ُٖ
مكة المكرمة  -، سنف البييقي الكبرل، الناشر: مكتبة دار البازـَُٔٔىػ/ْٖٓ
 يؽ: محمد عبد القادر عطا، تحقُْٗٗ -ُُْْ

، الطبعة: األكلى، تحقيؽ: َُُْ -بيركت -: دار الكتب العمميةالناشرشعب اإليماف،   -
 محمد

معرفة السنف كاآلثار عف االماـ أبي عبد اهلل محمد بف أدريس الشافعي الخسركجردم    -
 لبناف/بيركت تحقيؽ: سيد كسركم حسف -: دار الكتب العمميةالناشر، ْٖٓت: 

، تتمة صكاف  ـَُُٕىػ/ٓٔٓيقي، ظيير الديف عمي بف زيد البييقي ت: البي .ُٗ
 -الحكمة، الناشر: 

تغرم بردم، جماؿ الديف أبي المحاسف يكسؼ بف تغرم بردل األتابكي  ت: ابف  .َِ
، النجكـ الزاىرة في ممكؾ مصر كالقاىرة، الناشر : كزارة الثقافة ـُْٗٔ/ىػ ْٕٖ

 مصر –كاإلرشاد القكمي 
القاىرة   -فة في مف كلي السمطنة كالخبلفة، الناشر: دار الكتب المصرية  مكرد المطا  -

 ـ ، تحقيؽ : نبيؿ محمد عبد العزيز أحمدُٕٗٗ -
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الديف أبي محمكد ابف تميـ المقدسي، مثير الغراـ إلى  بتميـ المقدسي، شياابف  .ُِ
،  الناشر: دار الجيؿ، ـُّْٔ/ىػٕٓٔزيارة القدس كالشاـ، ت: 

 ، الطبعة األكلى، تحقيؽ: أحمد الخطيميُْٗٗىػ/ُُْٓبيركت،
،  ـُِّٖىػ/ِٖٕتيمية، أحمد بف عبد الحميـ بف تيمية الحراني أبك العباس ت: ابف  .ِِ

اقتضاء الصراط المستقيـ مخالفة أصحاب الجحيـ ، الناشر : مطبعة السنة المحمدية 
 ، الطبعة : الثانية ، تحقيؽ : محمد حامد الفقي ُّٗٔ -القاىرة  -

كرسائؿ كفتاكل شيخ اإلسبلـ ابف تيمية، الناشر : مكتبة ابف تيمية ، الطبعة :  كتب  -
 الثانية ، تحقيؽ : عبد الرحمف بف محمد بف قاسـ العاصمي النجدم

الثعالبي، أبك منصكر عبد الممؾ بف محمد بف إسماعيؿ الثعالبي ت:  .ِّ
تب العممية ، يتيمة الدىر في محاسف أىؿ العصر، الناشر : دار الكـَُّٖ/ىػِْٗ

ـ ، الطبعة : األكلى ، تحقيؽ : د. مفيد محمد ُّٖٗىػَُّْ -بيركت/لبناف  -
 قمحية

، البياف كالتبييف، ـٖٗٔىػ/ِٓٓالجاحظ، أبك عثماف عمرك بف بحر الجاحظ  ت:  .ِْ
 بيركت ، تحقيؽ : فكزم عطكم -الناشر : دار صعب 

مد بف ىشاـ جماؿ الديف األنصارم، جماؿ الديف أبي محمد عبد اهلل بف مح .ِٓ
األنصارم، تحصيؿ األنس لزائر القدس، الناشر: مركز بيت المقدس لمدراسات 

، تحقيؽ: ََِٗ-َُّْالتكثيقية، قبرص، نيقكسيا، اإلصدار الثالث كالعشركف، 
 عيسى القدكمي كخالد نكاصره

الجكزم، عبد الرحمف بف عمي بف محمد بف الجكزم أبك الفرج ت: ابف  .ِٔ
 -بيركت  -الناشر: دار صادر في تاريخ الممكؾ كاألمـ،، المنتظـ ـَُُِىػ/ٕٗٓ

 ،الطبعة : األكلىُّٖٓ
 عزب محمد زينيـ حمد، تحقيؽ: مالدينية الثقافة مكتبة: الناشر، تاريخ بيت المقدس  -
،  َُْْ -بيركت  -زاد المسير في عمـ التفسير ، الناشر : المكتب اإلسبلمي   -

 الطبعة : الثالثة
، الطبعة :  ُٕٗٗ - ُّٗٗ -بيركت  -: دار المعرفة  صفة الصفكة ، الناشر  -

 د.محمد ركاس قمعو جي -الثانية ، تحقيؽ : محمكد فاخكرم 
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 الحافظ مطيع محمد ىػ، تحقيؽَُْٓالفكر، سكرية، سنة دار الناشر:فضائؿ القدس ،   -
حاجي خميفة، مصطفى بف عبداهلل القسطنطيني الركمي الحنفي ت:  .ِٕ

ف عف أسامي الكتب كالفنكف، الناشر: دار الكتب ، كشؼ الظنك ـُٕٓٔىػ/َُٕٔ
 ُِٗٗ - ُُّْ -بيركت  -العممية 

،  ـٓٔٗىػ/ّْٓحباف، محمد بف حباف بف أحمد أبك حاتـ التميمي البستي ت: ابف  .ِٖ
، الطبعة : األكلى ، تحقيؽ : السيد ُٕٓٗ - ُّٓٗ -الناشر: دار الفكر  ،الثقات

 شرؼ الديف أحمد
 ، ُّٗٗ - ُُْْ - بيركت - الرسالة مؤسسة : الناشر حباف، ابف صحيح .ِٗ

 األرنؤكط شعيب:  تحقيؽ ، الثانية:  الطبعة
،  ُٗٓٗ -  -بيركت  -مشاىير عمماء األمصار ، الناشر : دار الكتب العممية  .َّ

 تحقيؽ : ـ. فبليشيمر
، عبد الرحمف بف أبي حاتـ محمد بف إدريس أبك محمد الرازم التميمي ابف أبي حاتـ .ُّ

 -بيركت  -الجرح كالتعديؿ، الناشر : دار إحياء التراث العربي  ،ّٗٗ/ِّٕت: 
 ، الطبعة : األكلىُِٓٗ - ُُِٕ

حجة، تقي الديف أبي بكر بف عمي بف عبد اهلل التقي الحمكم المعركؼ ابف ابف  .ِّ
 -، طيب المذاؽ مف ثمرات األكراؽ ، الناشر : دار الفتح  ـُّْْ/ىػّٖٖحجة ت: 
 : أبك عمار السخاكمـ ، تحقيؽ ُٕٗٗ -الشارقة 

حجر العسقبلني، أحمد بف عمي بف حجر أبك الفضؿ العسقبلني الشافعي ت: ابف  .ّّ
 -بيركت  -، اإلصابة في تمييز الصحابة ، الناسر : دار الجيؿ  ـُْْٖق/ِٖٓ

 ، الطبعة : األكلى ، تحقيؽ : عمي محمد البجاكم ُِٗٗ - ُُِْ
، الطبعة : األكلى  ُٖٔٗ - َُْٔ -ا سكري -تقريب التيذيب، الناشر : دار الرشيد   -

 ، تحقيؽ : محمد عكامة
، الطبعة :  ُْٖٗ - َُْْ -بيركت  -تيذيب التيذيب ، الناشر : دار الفكر   -

 األكلى
،  ُٖٔٗ - َُْٔ -بيركت  -لساف الميزاف، الناشر : مؤسسة األعممي لممطبكعات   -

 -يند ال -الطبعة : الثالثة ، تحقيؽ : دائرة المعرؼ النظامية 
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، عمي بف أحمد بف سعيد بف حـز الظاىرم أبك محمد ت: ابف  .ّْ  ـَُّٕق/ْٔٓحـز
بيركت ، تحقيؽ : لجنة إحياء التراث  -، المحمى، الناشر : دار اآلفاؽ الجديدة 

 العربي
،  ـُِِٗق/ِٔٔالحمكم، أبك عبد اهلل ياقكت بف عبد اهلل الركمي الحمكم ت:  .ّٓ

 -معرفة األديب، الناشر : دار الكتب العممية معجـ األدباء أك إرشاد األريب إلى 
 ـ ، الطبعة : األكلىُُٗٗ -ىػ  ُُُْ -بيركت 

 بيركت –: دار الفكر  الناشرمعجـ البمداف ،  .ّٔ
، ـَُٓٗىػ/ْٖٖالحميدم، أبك عبد اهلل محمد بف فتكح بف عبد اهلل الحميدم ت:  .ّٕ

 جذكة المقتبس في ذكر كالة األندلس، الناشر :
 ٖٔٔد اهلل محمد بف عبد اهلل بف عبد المنعـ الحميرم ت: بعد ، أبك عبالحميرم .ّٖ

، صفة جزيرة األندلس منتخبة مف كتاب الركض المعطار في خبر ـُِْٔ/ىػ
ـ، الطبعة:  ُٖٖٗ -ق ػ  َُْٖ -بيركت / لبناف  -األقطار، الناشر: دار الجيؿ  

 الثانية، تحقيؽ: إ . الفي بركفنصاؿ
، فضائؿ  ـٖٓٓىػ/ُِْبد اهلل الشيباني ت: حنبؿ، أحمد بف حنبؿ أبك عابف  .ّٗ

، الطبعة :  ُّٖٗ - َُّْ -بيركت  -الصحابة ، دار النشر : مؤسسة الرسالة 
 األكلى ، تحقيؽ : د. كصي اهلل محمد عباس

، ـٖٕٗ/ىػّٕٔحكقؿ، أبك القاسـ محمد بف حكقؿ البغدادم المكصمي، ت: بعد ابف  .َْ
 ُّٖٗصكرة األرض، الناشر، دار صادر، بيركت، 

،  ـُّٗ/ىػََّخرداذبة، ابف خرداذبة أبك القاسـ عبيد اهلل بف عبد اهلل تت: ابف  .ُْ
 -المسالؾ كالمممالؾ ، الناشر : 

 -بيركت  -خسرك، ناصر خسرك، سفرنامو ، دار النشر: دار الكتاب الجديد .ِْ
 ، الطبعة : الثالثة، تحقيؽ : د. يحيى الخشابُّٖٗ

، ـَُُٕ/ّْٔبت البغدادم أبك بكر ت: الخطيب البغدادم، أحمد بف عمي بف ثا .ّْ
،الطبعة: ُّٓٗ-بيركت-الرحمة في طمب الحديث، الناشر: دار الكتب العممية

 األكلى، تحقيؽ: نكر الديف عتر
 بيركت  -الكتب العممية  : دار الناشرتاريخ بغداد،   -
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،  ـَُْٓىػ/َٖٖخمدكف، عبد الرحمف بف محمد بف خمدكف الحضرمي ت: ابف  .ْْ
 ، الطبعة : الخامسة ُْٖٗ -بيركت  -دكف ، الناشر : دار القمـ مقدمة ابف خم

، تاريخ  ـْٖٓىػ/َِْخميفة بف خياط الميثي العصفرم أبك عمر ت:  خياط، ابف .ْٓ
 ُّٕٗ -دمشؽ ، بيركت  -خميفة بف خياط ، الناشر : دار القمـ ، مؤسسة الرسالة 
 ، الطبعة : الثانية ، تحقيؽ : د. أكـر ضياء العمرم

، سنف  ـٖٗٔىػ/ِٓٓي، عبداهلل بف عبدالرحمف أبك محمد الدارمي  ت: الدرام .ْٔ
، الطبعة : األكلى ،  َُْٕ -بيركت  -الدارمي، الناشر : دار الكتاب العربي 

 تحقيؽ : فكاز أحمد زمرلي ، خالد السبع العممي
، المستفاد ـُّْٕ/ىػْٖٕت:  ،الدمياطي، أحمد بف أيبؾ بف عبد اهلل الحسينيابف  .ْٕ

 لبناف / بيركت -تاريخ بغداد، الناشر : دار الكتب العممية  مف ذيؿ
ت  الدنيا، أبك بكر عبد اهلل بف محمد بف عبيد بف أبي الدنيا،ابف أبي  .ْٖ

 -الزىد، دار النشر :  ،ـْٖٗق/ُِٖ
 األكلى، ،، الطبعة ُُٗٗ - ُُِْ -القاىرة  -دار السبلـ  :اليـ كالحزف ، الناشر  -

 تحقيؽ : مجدم فتحي السيد
، ََُِ - ىػُِِْ األكلى:  دمشؽ، الطبعة – البشائر أمير المؤمنيف، دار مقتؿ عمي  -

 صالح إبراىيـ:  تحقيؽ
، تاريخ ـُّْٕ/ىػْٖٕالذىبي، شمس الديف محمد بف أحمد بف عثماف الذىبي ت:  .ْٗ

 -لبناف/ بيركت  -اإلسبلـ ككفيات المشاىير كاألعبلـ، الناشر: دار الكتاب العربي 
 ، الطبعة : األكلى ، تحقيؽ : د. عمر عبد السبلـ تدمرل ـُٕٖٗ -ىػ َُْٕ

، الطبعة: ُْٖٗ -الككيت-العبر في خبر مف غبر، الناشر: مطبعة حككمة الككيت  -
 ، تحقيؽ: د. صبلح الديف المنجدِط

 المغني في الضعفاء ، تحقيؽ : الدكتكر نكر الديف عتر  -
 ، الطبعة : األكلىبيركت  -تذكرة الحفاظ، الناشر: دار الكتب العممية   -
، الطبعة : التاسعة  ُُّْ -بيركت  -سير أعبلـ النببلء ، الناشر : مؤسسة الرسالة   -

 ، تحقيؽ : شعيب األرناؤكط ، محمد نعيـ العرقسكسي
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 -بيركت  -معرفة القراء الكبار عمى الطبقات كاألعصار، الناشر: مؤسسة الرسالة   -
معركؼ، شعيب األرناؤكط، صالح  ، الطبعة: األكلى، تحقيؽ: بشار عكادَُْْ

 ميدم عباس
 ُٓٗٗ -بيركت  -ميزاف االعتداؿ في نقد الرجاؿ، الناشر: دار الكتب العممية   -

 : األكلى ، تحقيؽ : الشيخ عمي محمد معكض كالشيخ عادؿ أحمد عبد ،الطبعة
 المكجكد

فة اإلسبلمية الكاشؼ في معرفة مف لو ركاية في الكتب الستة، الناشر: دار القبمة لمثقا  -
، الطبعة : األكلى ، تحقيؽ : محمد  ُِٗٗ - ُُّْ -جدة  -، مؤسسة عمك 

 عكامة
ـ، الحاكم في الطب، ِٓٗ -ىػ ُّّالرازم، أبك بكر محمد بف زكريا الرازم ت:  .َٓ

ـ ، الطبعة ََِِ -ىػ ُِِْ -لبناف/ بيركت  -الناشر : دار احياء التراث العربي 
 ىيثـ خميفة طعيمي : األكلى ، تحقيؽ : اعتنى بو:

، تاج العركس مف ـُُٕٗق/َُِٓالزبيدم، محمد مرتضى الحسيني الزبيدم ت:  .ُٓ
 جكاىر القامكس، الناشر : دار اليداية ، تحقيؽ : مجمكعة مف المحققيف

: بف قتيبة بف عبد اهلل الخرساني تزنجكيو، أبك أحمد حميد بف مخمد ابف  .ِٓ
 فياض ذياب شاكر:  لمحقؽ، افيصؿ الممؾ مركزاألمكاؿ، الناشر : ، ـٖٓٔ/ىػُِٓ

، طبقات  ـُّٗٔ/ىػُٕٕالسبكي، تاج الديف بف عمي بف عبد الكافي السبكي ت:  .ّٓ
 ِىػ ، الطبعة : طُُّْ -الشافعية الكبرل، الناشر : ىجر لمطباعة كالنشر كالتكزيع 

 ، تحقيؽ : د. محمكد محمد الطناحي د.عبد الفتاح محمد الحمك
، التحفة المطيفة في  ـُْٕٗ/ىػَِٗيف السخاكم ت: السخاكم، االماـ شمس الد .ْٓ

ـ ُّٗٗىػ/ ُُْْ -بيركت  -تاريخ المدينة الشريفة ، الناشر : دار الكتب العممية 
 ، الطبعة : األكلى

،  ـْٖٓىػ/َِّسعد، محمد بف سعد بف منيع أبك عبداهلل البصرم الزىرم ت: ابف  .ٓٓ
 الطبقات الكبرل ، الناشر : دار صادر، بيركت

، كتاب األمكاؿ، الناشر : ـّٖٗ/ىػِِْسبلـ، أبك عبيد القاسـ بف سبلـ ت: بف ا .ٔٓ
 ـ.  ، تحقيؽ : خميؿ محمد ىراس.ُٖٖٗ -ىػ َُْٖ -بيركت.   -دار الفكر.  



187 
 

،  ـٖٕٗىػ/ّٕٔالسمرقندم، نصر بف محمد بف أحمد أبك الميث السمرقندم ت:  .ٕٓ
بيركت ، تحقيؽ :  -تفسير السمرقندم المسمى بحر العمكـ، الناشر : دار الفكر 

 د.محمكد مطرجي
السمعاني، أبي سعيد عبد الكريـ بف محمد ابف منصكر التميمي السمعاني ت:  .ٖٓ

ـ ، الطبعة : ُٖٗٗ -بيركت  -، األنساب، الناشر : دار الفكر ـُُٕٔ/قِٔٓ
 األكلى ، تحقيؽ : عبد اهلل عمر الباركدم

 -ىػُّٓٗ -بغداد  -كقاؼ التجبير في المعجـ الكبير، الناشر : رئاسة ديكاف األ  -
 ـ ، الطبعة : األكلى ، تحقيؽ : منيرة ناجي سالـُٕٓٗ

ـ ، ُٕٗٗ -ىػُُْٖ -السعكدية  -الرياض  -تفسير القرآف ،الناشر: دار الكطف   -
 الطبعة : األكلى ، تحقيؽ : ياسر بف إبراىيـ ك غنيـ بف عباس بف غنيـ

ف عنبس البغدادم ت: سمعكف، أبك الحسف محمد بف أحمد بف إسماعيؿ بابف  .ٗٓ
ـ، تحقيؽ عامر ََِِدار البشائر، بيركت، ، أمالي ابف سمعكف، ـٕٗٗ/ىػّٕٖ
 صبرم

، القانكف في  ـَُّٕ/ىػِْٖسينا، أبك عمي الحسيف بف عمي بف سينا ت: ابف  .َٔ
 الطب، الناشر :  ، تحقيؽ : كضع حكاشيو محمد أميف الضناكم

بي بكر السيكطي ت: السيكطي، أبك الفضؿ جبلؿ الديف عبد الرحمف أ .ُٔ
 -ىػ ُُّٕ -مصر  -، تاريخ الخمفاء، الناشر: مطبعة السعادة ـَُٓٓ/ىػُُٗ
 ـ ، الطبعة : األكلى ، تحقيؽ : محمد محي الديف عبد الحميدُِٓٗ

 ـ.ُٖٓٗ -ىػ َُْٓ -بيركت  -الخصائص الكبرل ، الناشر : دار الكتب العممية   -
 ُّٗٗ –كت بير  -الدر المنثكر ، الناشر : دار الفكر   -
،  ُٔٗٗ - ُُْٔ -السعكدية -الخبر -الديباج عمى مسمـ، الناشر : دار ابف عفاف   -

 تحقيؽ : أبك إسحاؽ الحكيني األثرم
بيركت /  -الفتح الكبير في ضـ الزيادة إلى الجامع الصغير، الناشر : دار الفكر    -

 نيـ ، الطبعة : األكلى ، تحقيؽ : يكسؼ النبياََِّ -ىػ ُِّْ -لبناف 
دار الفكر، ائده كالجامع الكبير(، الناشر : جامع االحاديث )الجامع الصغير كزك   -

 جمع كترتيب: عباس أحمد صقر، كاحمد عبد الجكادلمطباعة كالنشر كالتكزيع، 
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 بغداد - : مكتبة المثنىباب في تحرير األنساب، الناشر لب الم  -
ـ، الناشر: المكتبة ، االعتصاـُّٖٖىػ/َٕٗالشاطبي، أبك إسحاؽ الشاطبي ت:  .ِٔ

 مصر-التجارية الكبرل
ابف شداد، عز الديف أبك عبد اهلل محمد بف عمي بف إبراىيـ الحمبي ت  .ّٔ

 -، األعبلؽ الخطيرة في ذكر أمراء الشاـ ك الجزيرة، الناشر : ـُِٖٓىػ/ْٖٔ
، ـْٖٗىػ/ِّٓشيبة، أبك بكر عبد اهلل بف محمد بف أبي شيبة الككفي ت:ابف أبي  .ْٔ

،  َُْٗ -الرياض  -ألحاديث كاآلثار ، الناشر : مكتبة الرشد المصنؼ في ا
 الطبعة : األكلى ، تحقيؽ : كماؿ يكسؼ الحكت

الشيرزم، عبد الرحمف بف نصر بف عبد اهلل العدكم الشيزرم الطبرم ت:  .ٓٔ
 ، نياية الرتبة، الناشر :ـُُْٗىػ/َٗٓ

الصفكرم ت: الصفكرم، عبد الرحمف بف عبد السبلـ بف عبد الرحمف بف عثماف  .ٔٔ
دار آية   -، نزىة المجالس كمنتخب النفائس، الناشر : دار المحبة ـُْٖٗ/ىػ  ْٖٗ

، الطبعة : ال يكجد ، تحقيؽ : عبد الرحيـ  ََِِ/  ََُِ -دمشؽ  -بيركت  -
 مارد يني

، تفسير ـِٖٔىػ/ُُِعبد الرزاؽ بف ىماـ الصنعاني ت: أبك بكر الصنعاني،  .ٕٔ
د.  ، الطبعة: األكلى، تحقيؽ:َُُْ -الرياض  -شد : مكتبة الر الناشرالقرآف، 

 .مصطفى مسمـ محمد
 تحقيؽ: الثانية، الطبعة: ،َُّْ -بيركت  -المكتب اإلسبلمي  المصنؼ، الناشر:  -

 .حبيب الرحمف األعظمي
ضياء الديف المقدسي، ضياء الديف محمد بف عبد الكاحد بف أحمد بف عبد الرحمف  .ٖٔ

 –، فضائؿ األعماؿ، الناشر: دار الغد العربي ـُِْٓ/ىػّْٔالسعدم المقدسي ت: 
 القاىرة

، الطبعة : األكلى ،  َُْٓ -سكرية  -فضائؿ بيت المقدس، الناشر : دار الفكر   -
 تحقيؽ : محمد مطيع الحافظ
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طاىر السمفي، أبك طاىر أحمد بف محمد السمفي األصبياني ت: أبك  .ٗٔ
مكة المكرمة ، تحقيؽ :  -رية ، معجـ السفر، الناشر : المكتبة التجاـَُُٖ/قٕٔٓ

 عبد اهلل عمر الباركدم
، البدء ـُُُّ/ىػَٕٓطاىر المقدسي، كىك المطير بف طاىر المقدسي ت: ابف  .َٕ

 بكرسعيد –كالتاريخ ، الناشر : مكتبة الثقافة الدينية 
، المعجـ ـُٕٗىػ/َّٔالطبراني،  أبك القاسـ سميماف بف أحمد الطبراني ت:  .ُٕ

، تحقيؽ : طارؽ بف عكض  ُُْٓ -القاىرة  -ار الحرميف األكسط ، الناشر : د
 عبد المحسف بف إبراىيـ الحسيني اهلل بف محمد ،

، الطبعة :  ُْٖٗ - َُْٓ -بيركت  -مسند الشامييف، الناشر: مؤسسة الرسالة   -
 األكلى ، تحقيؽ : حمدم بف عبدالمجيد السمفي

، الطبعة :  ُّٖٗ - َُْْ - المكصؿ -المعجـ الكبير ، الناشر : مكتبة الزىراء   -
 الثانية ، تحقيؽ : حمدم بف عبدالمجيد السمفي

، تاريخ الطبرم ، ـِِٗىػ/َُّالطبرم، أبك جعفر محمد بف جرير الطبرم ت:  .ِٕ
 بيركت -الناشر : دار الكتب العممية 

الطيكرم، أبك الحسيني المبارؾ بف عبد الجبار الطيكرم بف عبد اهلل الصيرفي  .ّٕ
 ، الطيكريات مف انتخاب الشيخ أبي طاىر السمفي،ـَُُٕ/ىػََٓالحنبمي ت: 

ـ ، الطبعة : األكلى، تحقيؽ: دسماف يحيى ََِْ-ىػ ُِْٓ -الرياض/ السعكدية 
 معالي ، عباس صخر الحسف

العباس الناصرم، أبك العباس أحمد بف خالد بف محمد الناصرم ت: أبك  .ْٕ
 -الناشر : دار الكتاب  ، االستقصا ألخبار دكؿ المغرب األقصى،ـُٕٖٗق/ُُّٓ

 ـ ، تحقيؽ : جعفر الناصرم/ محمد الناصرمُٕٗٗىػ/ ُُْٖ -الدار البيضاء 
، ـَُُٕق/ّْٔعبد البر، يكسؼ بف عبد اهلل بف محمد بف عبد البر ت: ابف  .ٕٓ

، الطبعة:  ُُِْ -بيركت  -االستيعاب في معرفة األصحاب، الناشر : دار الجيؿ 
 جاكماألكلى ، تحقيؽ: عمي محمد الب
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كزارة عمكـ األكقاؼ كالشؤكف  التمييد لما في المكطأ مف المعاني كاألسانيد، الناشر:  -
محمد عبد  ، تحقيؽ: مصطفى بف أحمد العمكم ،ُّٕٖ -المغرب  -اإلسبلمية 

 الكبير البكرم
عبد القاىر البغدادم، عبد القاىر بف طاىر بف محمد البغدادم أبك منصكر ت:  .ٕٔ

 -كبياف الفرقة الناجية ، دار النشر : دار اآلفاؽ الجديدة ، الفرؽ بيف الفرؽ ِْٗ
 ، الطبعة : الثانية ُٕٕٗ -بيركت 

، العقد الفريد، ـَْٗ/ىػِّٖعبد ربو، احمد بف محمدبف عبد ربو األندلسي ت: ابف  .ٕٕ
ـ ، الطبعة ُٗٗٗ -ىػ َُِْ -بيركت /لبناف  -الناشر : دار إحياء التراث العربي 

 : الثالثة
، تاريخ مختصر ـُِٖٔ/ىػٖٓٔ، غريغكريكس بف اىركف الممطي ، ت : العبرمابف  .ٖٕ

 -الدكؿ:، دار النشر :
عثماف، القدس كالخميؿ في الرحبلت المغربية ، الناشر: منشكرات المنظمة ابف  .ٕٗ

، تحقيؽ عبد اليادم ُٕٗٗىػ/ُُْٖاإلسبلمية لمتربية كالعمكـ كالثقافة إيسيسكك، 
 التازم

ب كماؿ الديف أبي القاسـ عمر بف أحمد بف ىبة اهلل ابف العديـ، المكلى الصاحابف  .َٖ
، زبدة الحمب مف تاريخ حمب، الناشر: دار الكتب ـُِِٔ/ىػ َٔٔالعديـ الحمبي ت: 

ـ، الطبعة : األكلى، تحقيؽ : خميؿ  ُٔٗٗ -ىػ  ُُْٕ -بيركت / لبناف  -العممية 
 المنصكر

 حقيؽ : د. سييؿ زكاربغية الطمب في تاريخ حمب، الناشر : دار الفكر ، ت  -
، أحكاـ  ـُُْٖ/ىػّْٓبف عبد اهلل ابف العربي ت: العربي، أبك بكر محمد ابف  .ُٖ

 لبناف ، تحقيؽ : محمد عبد القادر عطا -القرآف، الناشر: دار الفكر لمطباعة كالنشر 
ٌدة، مؤسىسىة عيمكـ القرآف،   - قانكف التأكيؿ، الناشر: دار القبمة لمثقافة اإلسبلمي ة، جى

 ـ، الطبعة: األكلى، دراسة كتحقيؽ، محٌمد الٌسميماني ُٖٔٗ -ىػ  َُْٔيركت، ب
عساكر، أبي القاسـ عمي بف الحسف إبف ىبة اهلل بف عبد اهلل الشافعي ت: ابف  .ِٖ

، تاريخ مدينة دمشؽ كذكر فضميا كتسمية مف حميا مف األماثؿ، ـُُٕٓىػ/ُٕٓ
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ب الديف أبي سعيد عمر بف ، تحقيؽ : مح ُٓٗٗ -بيركت  -الناشر : دار الفكر 
 غرامة العمرم

، األنس الجميؿ بتاريخ  ـُُِٓ/ىػِٕٗالعميمي، مجير الديف الحنبمي العميمي ت:  .ّٖ
ـ، تحقيؽ : عدناف ُٗٗٗ -ىػَُِْ -عماف -مكتبة دنديس القدس كالخميؿ، الناشر:
 يكنس عبد المجيد نباتة

، ـُٖٕٔ/ىػَُٖٗ: العماد، عبد الحي بف أحمد بف محمد العكرم الحنبمي تابف  .ْٖ
ىػ ، َُْٔ -دمشؽ  -شذرات الذىب في أخبار مف ذىب، الناشر : دار بف كثير  

 ، تحقيؽ : عبد القادر األرنؤكط، محمكد األرناؤكط ُالطبعة : ط
، عمدة القارم شرح ـُُْٓ/ىػ ٖٓٓالعيني، بدر الديف محمكد بف أحمد العيني ت:  .ٖٓ

 بيركت -العربي صحيح البخارم، الناشر : دار إحياء التراث 
، إحياء عمكـ الديف، ـُُُُ/َٓٓالغزالي، محمد بف محمد الغزالي أبك حامد ت:  .ٖٔ

 بيركت –الناشر : دار االمعرفة 
 -بيركت / لبناف  -سر العالميف ككشؼ ما في الداريف، الناشر : دار الكتب العممية   -

اعيؿ ـ ، الطبعة : األكلى ، تحقيؽ : محمد حسف محمد حسف إسمََِّىػ ُِْْ
 كأحمد فريد المزيدم

، المختصر ـُِّّق/ِّٕالفداء، أبك الفداء عماد الديف إسماعيؿ بف عمي ت: أبك  .ٕٖ
 -في أخبار البشر، دار النشر : 

 ، المعرفة كالتاريخ ـَٖٗ/ىػ ِٕٕالفسكم، أبك يكسؼ يعقكب بف سفياف الفسكم ت:  .ٖٖ
ؽ : خميؿ ـ ، تحقيُٗٗٗ -ىػُُْٗ -بيركت  -الناشر : دار الكتب العممية 

 المنصكر
فضؿ اهلل العمرم، شياب الديف أحمد بف يحيى بف فضؿ اهلل العمرم ت : ابف  .ٖٗ

 -، مسالؾ األبصار في ممالؾ األمصار ، الناشر: ـُّْٖ/قْٕٗ
، مرقاة المفاتيح شرح ـَُٓٔ/ىػَُُْالقارم، عمي بف سمطاف محمد القارم ت:  .َٗ

 -ىػ ُِِْ -بناف/ بيركت ل -مشكاة المصابيح ، الناشر : دار الكتب العممية 
 ـ  الطبعة : األكلى ، تحقيؽ : جماؿ عيتانيََُِ
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 ُٖٓقاضي شيبة، أبك بكر بف أحمد بف محمد بف عمر بف قاضي شيبة ت: ابف  .ُٗ
، الطبعة :  َُْٕ -بيركت  -، طبقات الشافعية، الناشر : عالـ الكتب ـُْْٕىػ/

 األكلى ، تحقيؽ : د. الحافظ عبد العميـ خاف
، ـٖٖٗ/ىػِٕٔة، أبك محمد عبد اهلل بف مسمـ ابف قتيبة الدينكرم ت: قتيبابف  .ِٗ

ـ.  ، ُٕٗٗ -ىػ ُُْٖ -بيركت  -اإلمامة كالسياسة، الناشر: دار الكتب العممية 
 تحقيؽ : خميؿ المنصكر

، الخراج كصناعة الكتابة ،الناشر : ـْٖٗق/ ّّٕقدامة،  قدامة بف جعفر ت: ابف  .ّٗ
 عة : األكلى ، تحقيؽ : محمد حسيف الزبيدمالعراؽ ، الطب -دار الرشيد 

 ُٕٔالقرطبي، محمد بف أحمد بف أبي بكر بف فرح القرطبي أبك عبد اهلل ت:  .ْٗ
ظيار محاسف اإلسبلـ ـُِِٕ/ ، اإلعبلـ بما في ديف النصارل مف الفساد كاألكىاـ كا 

 قا، تحقيؽ : د. أحمد حجازم الس ُّٖٗ -القاىرة  -، الناشر : دار التراث العربي 
 القاىرة –: دار الشعب  الناشرالجامع ألحكاـ القرآف،   -
آثار الببلد كأخبار العباد،  ،ـُِّٖق/ِٖٔالقزكيني، زكريا بف محمد القزكيني ت:  .ٓٗ

 -: الناشر
، الرسالة ـَُّٕ/ىػْٓٔالقشيرم، أبك القاسـ عبد الكريـ بف ىكازف القشيرم ت:  .ٔٗ

ـ، تحقيؽ ََُِ -ىػ ُِِْ -لبناف بيركت/ -القشيرية، الناشر: دار الكتب العممية 
 : خميؿ المنصكر

، ـُِْٖق/ْٔٔالقفطي، جماؿ الديف أبك الحسف عمي بف يكسؼ القفطي ت:  .ٕٗ
 -أخبار العمماء بأخيار الحكماء، الناشر :

 ، المحقؽ، حسف معمرماليمامة دار: ناشراللمحمدكف مف الشعراء، ا  -
، تاريخ أبي يعمى ، دار َُُٔ/ىػٓٓٓالقبلنسي، أبك يعمي حمزة بف اسد ،ت : ابف  .ٖٗ

 -النشر : 
ـ، صبح األعشى ُُْٖ /ىػُِٖالقمقشندم، أحمد بف عمي بف أحمد الفزارم ت:  .ٗٗ

 ، تحقيؽ: عبد القادر زكارُُٖٗ -دمشؽ  -في كتابة اإلنشا، الناشر: كزارة الثقافة 
 ُٖٓٗ -الككيت  -مآثر اإلنافة في معالـ الخبلفة ، الناشر : مطبعة حككمة الككيت   -

 ، الطبعة : الثانية ، تحقيؽ : عبد الستار أحمد فراج
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، ـُُُّق/َٕٓالقيسراني، محمد بف طاىر بف عمي بف القيسراني ت: ابف  .ََُ
المؤتمؼ كالمختمؼ)األنساب المتفقة في الخط المتماثمة في النقط(، الناشر : دار 

، الطبعة : األكلى ، تحقيؽ : كماؿ يكسؼ  ُُُْ -بيركت  -الكتب العممية 
 الحكت

كثير، إسماعيؿ بف عمر بف كثير القرشي أبك الفداء ت: ابف  .َُُ
 بيركت –، البداية كالنياية،  الناشر : مكتبة المعارؼ  ـُِّٕق/ْٕٕ

 َُُْ -بيركت  -تفسير القرآف العظيـ ، الناشر : دار الفكر   -
الكبلعي، أبك الربيع سميماف بف مكسى الكبلعي األندلسي ت:  .َُِ

ء بما تضمنو مف مغازم رسكؿ اهلل كالثبلثة الخمفاء ، الناشر ، اإلكتفا ـُِّٕ/ىػّْٔ
ىػ ، الطبعة : األكلى ، تحقيؽ : د . محمد كماؿ ُُْٕ -بيركت  -: عالـ الكتب 

 الديف عز الديف عمي
، ـٔٔٗق/ّٓٓالكندم، أبك عمر محمد بف يكسؼ الكندم المصرم ت:  .َُّ

 -كالة مصر، الناشر: 
ذيب مكانح األنس برحمتي لكادم القدس، المقيمي، مصطفى أسعد المقيمي، تي .َُْ

 َُِِـ، الناشر: منشكرات الييئة العامة السكرية، دمشؽ، ُٕٓٔىػ/ُُٖٕت: 
لطائؼ أنس الجميؿ في تحائؼ القدس كالخميؿ، تحقيؽ خالد عبد الكريـ  .َُٓ

 ـ.َََِاليمشرم، اطركحة ماجستير، سنة 
م ت: الماكردم، أبك الحسف عمي بف محمد بف حبيب الماكردم البصر  .َُٔ

 -بيركت / لبناف  -، النكت كالعيكف، الناشر : دار الكتب العممية  ـَُٖٓ/ىػَْٓ
 ال يكجد ، الطبعة : ال يكجد ، تحقيؽ : السيد ابف عبد المقصكد بف عبد الرحيـ

الحاكم الكبير في فقو مذىب اإلماـ الشافعي كىك شرح مختصر المزني، الناشر : دار   -
ـ ، الطبعة : األكلى ،  ُٗٗٗ-ىػ  ُُْٗ -اف لبن -بيركت  -الكتب العممية 

 الشيخ عادؿ أحمد عبد المكجكد -تحقيؽ : الشيخ عمي محمد معكض 
المتقي اليندم، عبلء الديف عمي المتقي بف حساـ الديف اليندم ت:  .َُٕ

، كنز العماؿ في سنف األقكاؿ كاألفعاؿ، الناشر: دار الكتب العممية ـُٕٔٓ/ىػٕٓٗ
 ـ ، الطبعة : األكلى ، تحقيؽ : محمكد عمر الدمياطيُٖٗٗ-ىػُُْٗ -بيركت  -
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، ـِٕٖق/ُِِمزاحـ المنقرم، نصر بف مزاحـ بف سيار المنقرم ت: ابف  .َُٖ
 -كقعة صفيف، الناشر:

، ـُُّْق/ِْٕالمزم، يكسؼ بف الزكي عبدالرحمف أبك الحجاج ت:  .َُٗ
: األكلى، ، الطبعةُٖٗ-ََُْ-بيركت-ر: مؤسسة الرسالةتيذيب الكماؿ، الناش

 تحقيؽ: د. بشار عكاد معركؼ
الحسيف بف عمى المسعكدم  ت:  المسعكدم، أبك الحسف عمى بف .َُُ

 ، التنبيو كاإلشراؼ، الناشر :ـٕٓٗق/ّْٔ
 داغر أسعد: حقيؽت ، اليجرة دار:  الناشرمركج الذىب ،   -

مسمـ، صحيح مسمـ، مسمـ بف الحجاج أبك الحسيف القشيرم النيسابكرم ت:  .ُُُ
بيركت ، تحقيؽ : محمد فؤاد  -دار إحياء التراث العربي  ، الناشر : ـٕٖٓق/ُِٔ

 عبد الباقي
مقاتؿ، أبك الحسف مقاتؿ بف سميماف بف بشير األزدم بالكالء البمخي ت:  .ُُِ

 -لبناف/ بيركت  -ىػ ، تفسير مقاتؿ بف سميماف، الناشر : دار الكتب العممية َُٓ
 دـ ، الطبعة : األكلى ، تحقيؽ : أحمد فريََِّ -ىػ ُِْْ

، أحسف التقاسيـ في ـَََُق/َّٗالمقدسي، محمد بف أحمد المقدسي ت:  .ُُّ
، َُٖٗ -دمشؽ  -معرفة األقاليـ )مختارات(، الناشر: كزارة الثقافة كاالرشاد القكمي 

 تحقيؽ:غازم طميمات
، اتعاظ ـُُْْق/ْٖٓالمقريزم، تقي الديف أحمد بف عمي المقريزم ت:  .ُُْ

ىػ ُُْٔ -مصر  -خمفا ، الناشر : كزارة األكقاؼ الحنفا بأخبار األئمة الفاطمييف ال
 ـ ، الطبعة : الثانية ، تحقيؽ : د. جماؿ الديف الشياؿُٔٗٗ -

ىػ ُُْٖ -لبناف/ بيركت  -السمكؾ لمعرفة دكؿ الممكؾ، الناشر : دار الكتب العممية   -
 ـ ، الطبعة : األكلى ، تحقيؽ : محمد عبد القادر عطإُٗٗ -

، الطبعة ُُٗٗ/ُُُْلناشر: دار الغرب اإلسبلمي، بيركت، المقفى الكبير، ، ا  -
 األكلى، تحقيؽ محمد الديمبلكم
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، التكقيؼ عمى ـُِِٔق/َُُّالمناكم، محمد عبد الرؤكؼ المناكم ت:  .ُُٓ
 -بيركت ، دمشؽ  -ميمات التعاريؼ، الناشر: دار الفكر المعاصر ، دار الفكر 

 كاف الداية، الطبعة : األكلى ، تحقيؽ : د. محمد رض َُُْ
 -مصر  -الناشر: المكتبة التجارية الكبرل القدير شرح الجامع الصغير، فيض  -

 ىػ، الطبعة : األكلىُّٔٓ
منظكر، محمد بف مكـر بف منظكر األفريقي المصرم ت: ابف  .ُُٔ

 بيركت ، الطبعة : األكلى -، لساف العرب ، الناشر : دار صادر  ـُُُّق/ُُٕ
 النحاس ركحية :حقيؽدار الفكر، دمشؽ، ت : الناشرمختصر تاريخ دمشؽ،    -

المنياجي، أبي عبد اهلل محمد بف شياب الديف أحمد شمس الديف السيكطي  .ُُٕ
، الناشر: ُْٕٓ/ىػَٖٖالمنياجي، إتحاؼ األخصا بفضائؿ المسجد األقصى، ت 

 ، تحقيؽ، الدكتكر أحمد رمضاف أحمدُِٖٗالييئة المصرية العامة لمكتاب، 
ناصر الديف شمس الديف محمد بف عبد اهلل القيسي  ناصر القيسي، ابفابف  .ُُٖ

، تكضيح المشتبو في ضبط أسماء الركاة كأنسابيـ ـُّْٖ/ىػِْٖالدمشقي ت: 
الطبعة: األكلى،  ـ،ُّٗٗ -بيركت  -كألقابيـ ككناىـ، الناشر: مؤسسة الرسالة 

 تحقيؽ: محمد نعيـ العرقسكسي
حمكد بف الحسف البغدادم النجار، محب الديف أبي عبد اهلل محمد بف مابف  .ُُٗ

 / بيركتلبناف -اشر: دار الكتب العممية ، ذيؿ تاريخ بغداد: النـُِْٓق/ّْٔت: 
،  ـُٓٗق/َّّالنسائي، أحمد بف شعيب أبك عبد الرحمف النسائي ت:  .َُِ

 - َُْٔ -حمب  -المجتبى مف السنف ، الناشر : مكتب المطبكعات اإلسبلمية 
 : عبدالفتاح أبك غدة، الطبعة : الثانية ، تحقيؽ  ُٖٔٗ

نعيـ األصبياني، أبك نعيـ أحمد بف عبد اهلل األصبياني ت: أبك  .ُُِ
 -، حمية األكلياء كطبقات األصفياء، الناشر : دار الكتاب العربي  ـَُّٗق/َّْ

 ، الطبعة : الرابعة َُْٓ -بيركت 
النقطة الحنبمي، اسـ المؤلؼ:  محمد بف عبد الغني البغدادم أبك بكر ابف  .ُِِ

، التقييد لمعرفة ركاة السنف كالمسانيد، الناشر : دار الكتب ـُِِّق/ِٗٔت: 
 ، الطبعة : األكلى ، تحقيؽ : كماؿ يكسؼ الحكت َُْٖ -بيركت  -العممية 
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، تيذيب األسماء  ـُِٕٕ/ىػٕٔٔالنككم، محي الديف بف شرؼ النككم ت:  .ُِّ
ى ، تحقيؽ : ، الطبعة : األكل ُٔٗٗ -بيركت  -كالمغات، الناشر : دار الفكر 

 مكتب البحكث كالدراسات
،  ـُّّّ/ىػّّٕالنكيرم، شياب الديف أحمد بف عبد الكىاب النكيرم ت:  .ُِْ

 -ىػ ُِْْ -بيركت  -نياية األرب في فنكف األدب، الناشر : دار الكتب العممية 
 ـ ، الطبعة : األكلى ، تحقيؽ : مفيد قمحية كجماعةََِْ

ت:  ،كب الحميرم المعافرمىشاـ، عبد الممؾ بف ىشاـ بف أيابف  .ُِٓ
، الطبعة: ُُُْ -بيركت  -، السيرة النبكية، الناشر: دار الجيؿ ـِٖٖ/ُِّ

 األكلى، تحقيؽ: طو عبد الرءكؼ سعد
 ، فتكح الشاـ،ـِِٖق/َِٕ: تالكاقدم، أبك عبد اهلل بف عمر الكاقدم  .ُِٔ

 بيركت -الناشر:دار الجيؿ
، تاريخ  ـُّْٖ/ىػْٕٗت:  م، زيف الديف عمر بف مظفر الشييرالكردابف  .ُِٕ

 ـ،ُٔٗٗ -ىػُُْٕ -لبناف/بيركت  -ابف الكردم، الناشر: دار الكتب العممية
 الطبعة : األكلى

الكفاء، عبد القادر بف أبي الكفاء محمد بف أبي الكفاء القرشي أبك محمد أبي  .ُِٖ
، الجكاىر المضية في طبقات الحنفية، الناشر : مير محمد كتب ـُّّٕق/ٕٕٓت: 
 تشيكرا -خانو 

اليافعي، أبك محمد عبد اهلل بف أسعد بف عمي بف سميماف اليافعي  ت:  .ُِٗ
، الناشر : دار الكتاب اإلسبلمي، مرآة الجناف كعبرة اليقظاف،  ُّٕٔ/ىػٖٕٔ
 ـ.ُّٗٗ -ىػ ُُّْ ،ةالقاىر 

اليعقكبي، أحمد بف أبي يعقكب بف جعفر بف كىب بف كاضح الكاتب ت:  .َُّ
 ، البمداف، الناشر :ـَٓٗ/ِِٗ

 بيركت –: دار صادر  الناشرخ اليعقكبي، تاري .ُُّ
يعمى، أحمد بف عمي بف المثنى أبك يعمى المكصمي التميمي ت: أبي  .ُِّ

 - َُْْ -دمشؽ  -، مسند أبي يعمى، الناشر : دار المأمكف لمتراث  ـُٗٗ/َّٕ
 ، الطبعة : األكلى ، تحقيؽ : حسيف سميـ أسد ُْٖٗ
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 المراجعثالثا: 
 بيركت  -لعرب، الناشر : المكتبة العممية جميرة خطب ا ،أحمد زكي صفكت .ُ
، الطبعة ََُِإسحاؽ رباح، تاريخ القدس عبر العصكر، الناشر: كنكز المعرفة،  .ِ

 األكلى
 أسماء العارفيف ىدية ـ،ُُِٗ/قُّّٗ: ت البغدادم باشا إسماعيؿ باشا، إسماعيؿ .ّ

 ُِٗٗ – ُُّْ - بيركت - العممية الكتب دار: الناشر: المصنفيف كآثار المؤلفيف
أكـر ضياء العمرم، مكارد الخطيب البغدادم في تاريخ بغداد، الناشر: دار طيبة،  .ْ

 ـ، الطبعة الثانيةُٖٓٗىػ/َُْٓ
إلياس شكفاني، المكجز في تاريخ فمسطيف السياسي منذ فجر التاريخ حتى  .ٓ

، الطبعة ُٔٗٗ، الناشر، مؤسسة الدراسات الفمسطينية، بيركت، ديسمبر ُْٗٗسنة
 األكلى

ف نكييض الحكت، فمسطيف القضية الشعب الحضارة، دار النشر: دار االستقبلؿ بيا .ٔ
 ، الطبعة األكلىُُٗٗلمدراسات كالنشر، بيركت، 

 ـ، الطبعة الثانيةُّٗٗىػ/ُُّْجكاد عمي، المفصؿ في تاريخ العرب قبؿ اإلسبلـ،  .ٕ
رية، حسف ظاظا، القدس مدينة اهلل أـ مدينة داكد، الناشر: مطبعة جامعة اإلسكند .ٖ

َُٕٗ 
خميؿ سركيس، تاريخ القدس المعركؼ بتاريخ أكرشاليـ، الناشر: مكتبة الثقافة الدينية،  .ٗ

 ـ،  الطبعة األكلىََُِىػ/ُُِْبكرسعيد، 
خير الديف بف محمكد الزركمي، األعبلـ،  الناشر: دار العمـ لممبلييف، مايك  .َُ

 ـ، الطبعة الخامسة عشر ََِِ
راض المقدسة، دار النشر: رابطة القدس ديمترم رزؽ، قصة األقباط في األ .ُُ

 ـُٕٔٗلؤلقباط األرتكذكس، 
رفيؽ النتشة كاسماعيؿ ياغي كعبد الفتاح أبك عمية، تاريخ فمسطيف  .ُِ

 ـُُٗٗىػ، ُُِْكجغرافيتيا، الناشر: المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر، بيركت، 
 مكؾ.، اربد، جامعة الير ََُِ، زيداف كفافي كآخركف، القدس عبر العصكر .ُّ
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سيد العفاني، تذكير النفس بحديث القدس، الناشر: مكتبة معاذ بف جبؿ،  .ُْ
 ـ، الطبعة األكلى.ََُِىػ/ُُِْمصر، 

شكقي أبك خميؿ، الحضارة العربية اإلسبلمية، دار الفكر المعاصر، بيركت،  .ُٓ
 ـ.ُْٗٗ -قُُْٓ

شكقي شعث، القدس الشريؼ، الناشر: آفاؽ ثقافية مقدسية، ، حزيراف،  .ُٔ
 ْٕعدد ، الََِٗ

صالح الحمارنة، الناس كاألرض، الناشر: دار الينابيع لمنشر كالتكزيع،  .ُٕ
ُُٗٗ 

ىػ، الطبعة ُِّْ/ُِ/ِّصالح بف فكزاف الفكزاف، كتب المناىج كالفرؽ ،  .ُٖ
 الثانية

صبلح الديف البحيرم كأخركف، المدخؿ إلى القضية الفمسطينية، الناشر:  .ُٗ
 لطبعة الثالثة، إُٗٗمركز دراسات الشرؽ األكسط، فبراير 

ظفر إلسبلـ خاف، تاريخ فمسطيف القديـ منذ أكؿ غزك ييكدم حتى أخر  .َِ
بيركت، الطبعة الثالثة،  دار النفائس، :رالناش ـ،ُِٗٓؽ.ـ/َُِِ ،يصميب غزك

 ـُِٕٗديسمبر 
، الطبعة ُُٓٗعارؼ باشا العارؼ، تاريخ القدس، الناشر: دار المعارؼ،  .ُِ

 الثانية
 ُٖٗٗ: الناشر: دار الشركؽ، عبد الحميد الكاتب، القدس .ِِ
عبد الناصر الفرا، الجذكر التاريخية لمدينة القدس ككيفية الحفاظ عمييا،  .ِّ

 جامعة القدس المفتكحة، خانيكنس.
ـ(، الناشر: دار ُُٕٗ-ؽ.ـَََّعبمة الميتدم، القدس تاريخ كحضارة) .ِْ

 ـ، الطبعة األكلىَََِىػ/َُِْنعمة لمطباعة، بيركت، 
العتيقة مدينة التاريخ كالمقدسات، الناشر، الييئة  عرفو عبده عمي القدس .ِٓ

 ، الطبعة األكلى.ََِٕالعامة لقصكر الثقافة، القاىرة، 
عمى السيد عمي، القدس في العصر المممككي، الناشر: دار الفكر لمدراسات  .ِٔ

 ، ماجستير.، الطبعة األكلىُٖٔٗكالنشر كالتكزيع، القاىرة 
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شر: دار العمـ لممبلييف، بيركت، يكليك فيميب حتي، العرب تاريخ مكجز، النا .ِٕ
ُُٗٗ 

كامؿ جميؿ العسمي، معاىد العمـ في بيت المقدس، الناشر: جمعية المطابع  .ِٖ
 ُُٖٗالتعاكنية، عماف، 

 ُّّٓالرحيـ المباركفكرم أبك العبل ت:المباركفكرم، محمد عبد الرحمف بف عبد  .ِٗ
 بيركت -لكتب العممية : دار احكذم بشرح جامع الترمذم، الناشر، تحفة األـُّْٗ/
محمد بف عبد الرزاؽ كيٍرد عمي، خطط الشاـ، الناشر : مكتبة النكرم،  .َّ

 ـ، الطبعة الثالثة ُّٖٗ -ىػ  َُّْدمشؽ
محمد عبد عناف، الحاكـ بأمر اهلل كأسرار الدعكة الفاطمية، الناشر: مكتبة  .ُّ

 ، الطبعة الثالثةُّٖٗىػ، َُْْالخانجي بالقاىرة، 
كف، تاريخ مدينة القدس، الناشر: دار حنيف لمنشر محمد محاسنة ك أخر  .ِّ

 .ََِِكالتكزيع، عماف: 
عماف،  منشكرات أمانة عماف الكبرل، الناشر: حقيقة القدس، محمد محاسنة، .ّّ

ََِْ 
محمد محمد حسف شراب، القدس أسسيا العرب كرفع قكاعدىا المسممكف،  .ّْ

 لى، الطبعة األك ََِٔالناشر: األىمية لمنشر كالتكزيع، عماف، 
مصطفى الحيارم، مدينة القدس في عصر الفاطمييف كالفرنجة، الناشر:  .ّٓ

 ُْٗٗمكتبة عماف، 
 ُُٗٗمصطفى مراد الدباغ، ببلدنا فمسطيف، الناشر: دار اليدل كفرقرع، .ّٔ
،الطبعة ُٗٗٗالمفصؿ في تاريخ القدس، الناشر: دار المعارؼ، القدس، .ّٕ

 الخامسة
المدينة كالحكاية، بيركت، مؤسسة القدس قسـ اإلعبلـ كاألبحاث، القدس  .ّٖ

ََِٓ 
 المكسكعة الفمسطينية، دمشؽ، طبعت في مطابع ميبلنك ستامبا اإليطالية .ّٗ
 ُِٕٗميخائيؿ مكسي إسكندر، القدس عبر العصكر،  .َْ



211 
 

ياسيف سكيد، حركب القدس في التاريخ اإلسبلمي كالعربي، الناشر، دار  .ُْ
 ُٕٗٗالممتقى لمطباعة كالنشر، الطبعة األكلى، 

، صدرت عف ٔحاف، قصة مدينة القدس، سمسمة المدف الفمسطينية يحيي الفر  .ِْ
 المنظمة العربية لمتربية كالثقافة كالعمكـ، دائرة الثقافة بمنظمة التحرير الفمسطينية

 رابعا: الرسائل العممية

حمد أحمد يكسؼ، بيت المقدس مف العيد الراشدم إلى نياية الدكلة األيكبيو،  .ُ
 ماجستير.، ُٕٕٗجامعة األزىر بمصر، 

خميؿ عثامنة، فمسطيف في خمسة قركف مف الفتح اإلسبلمي حتى الغزك الفرنجي،  .ِ
، ، الطبعة األكلىَََِالناشر: مؤسسة الدراسات الفمسطينية، بيركت، إبريؿ 

 دكتكراه.
سميماف عطية، تاريخ التعميـ في فمسطيف مف الفتح العربي إلى آخر األيكبييف،  .ّ

 .تيرماجس، ـ ُّٓٗجامعة القاىرة، 
-َٕٓق/ِْٔ-ُِّشريؼ محمد أبك شمالة، فمسطيف تحت الحكـ المباشر) .ْ

 ماجستير، ـَُُِىػ/ُِّْـ(، ٖٕٖ
ـ( َُٖٗ-ََُٕىػ/ُْٗ-ّْٔعمي الغامدم، ببلد الشاـ قبؿ الغزك الصميبي) .ٓ

 .ماجستير، ـُِٖٗق/َُِْجامعة أـ القرل، 

 الكتب المترجمةخامسا: 

ابع اليجرم عصر النيضة في اإلسبلـ، أدـ متز، الحضارة اإلسبلمية في القرف الر  .ُ
 الناشر: دار الكتاب العربي، بيركت، ترجمة لمعربية محمد عبد اليادم أبك ريده

ركجيو جاركدم، فمسطيف أرض الرساالت السماكية، دار النشر: دار طبلس لمدراسات  .ِ
 ، ترجمة قصي أتاسي كميشيؿ كاكيـُُٗٗكالترجمة كالنشر، طبعة عاـ 

، الطبعة ُٕٗٗ، الناشر: دار كنعاف لمدراسات كالنشر، دمشؽ، القدس ىنرم كتف، .ّ
 األكلى، ترجمة إبراىيـ الراىب
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 سادسا: األبحاث العممية

رشاد المدني، بيت المقدس في عيكف الرحالة المسمميف كاألجانب في القرنيف الخامس  .ُ
يخا كالسادس اليجرييف، بحث مقدـ لممؤتمر الخامس لكمية اآلداب بعنكاف القدس تار 

 ـ.َُُِىػ/ُِّْكحضارة، الجامعة اإلسبلمية، 
-َُٗٗسعيد البيشاكم، االستيطاف الفرنجي في بيت المقدس كالمناطؽ المحيطة بيا ) .ِ

 ـ( بحث في جامعة القدس المفتكحةُُٕٖ
 سعيد البيشاكم، القدس كالتاريخ، بحث عف الغزك الصميبي لمدينة القدس. .ّ
كيؿ المكازيف كالمكاييؿ الشرعية الى المقادير عبد اهلل بف سميماف المنيع، بحث فى تح .ْ

 المعاصرة، مجمة البحكث اإلسبلمية، العدد التاسع كالخمسكف.
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Abstract 

The study addressed The Public Affairs in Jerusalem (Bayt Al-Maqdis) from the 

beginning of the Abbasid Rule until the Crusader invasion 750-1099 / 132-492 AH:    

( A Civilization Study ).     

The study included an introduction , four chapters , a conclusion , a list of resources 

and references, which was adopted by the researcher. 

The introduction dealt with the problem of the study, its importance and the 

difficulties faced the researcher during the study . The introduction concluded the 

most important sources and references. 

The first chapter contains the most important historical events, geographical and 

religious importance and features, in addition to the political situation and its 

impact on the social environment of the city. 

This chapter has started with a preliminary study for Jerusalem city. At the early 

time of Islam and the first Abbasid era. Then the Tulunids rule and after them the 

Fatimid era and what characterized this era with chaos and disorder . This study 

also focuses on the Seljuk rule. It ended with the Crusader invasion of Palestine. 

The second chapter handled the administrative conditions, which included the area 

of the city and its location for the Palestinian cities and neighboring towns and 

villages. And Also it addressed the economic conditions of the three forms, 

Agriculture, Trade and Industry. 

The third chapter handled the demographics of the city and the progress of the 

Arab in the past and present compared with other races. Moreover, talking about 

the most important Arab tribes, the most important Islamic sects and 

denominations. Furthermore , talking about Christianity and the most important 

communities. As well as, the relationship between Muslims and dhimmis. This 

chapter concentrated also on the effect of crises and disasters on the population of 

the city, as well as identifying the most important Islamic and Christian holidays 
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and events people of Jerusalem, especially how they dressed up , the way they 

were eating. and burial customs of the city and the most important cemeteries. 

The fourth chapter in which the researcher collected the most important scientific 

and cultural centers in Jerusalem. And studying all of Jerusalem scientists in period 

of the research . Those scientists were divided according to their specialties. The 

researcher started with legitimate science , Arabic language , social studies, 

philosophy, science and medicine. 

 


