
ة | 1 ر خ ص ل ا ة  ب   ق

             
@



ة | 2 ر خ ص ل ا ة  ب   ق

             

 
 
 

  

  

  
  
  
  
  

  .:.. ياسنيحممد امحد  ..:.
@ @

 



ة | 3 ر خ ص ل ا ة  ب   ق

             

òß‡Ôß@ @

  
  :بسم اهللا الرحمن الرحيم  القائل في محكم التنزيل 

من َآياتنَا ِإنَّه هو السميع  الَّذي باركْنَا حولَه ِلنُرِيه ِإلَى المسجِد اَألقْصىسبحان الَّذي َأسرى بِعبده لَيلًا من المسجِد الحرامِ {
يرص1:اإلسراء{ }الب{  

والصالة والسالم على سيد األنبياء والمرسلين محمد بن عبد اهللا صاحب اإلسراء والمعراج عليه أفضل الصالة وأتم التسليم 
  :إذ قال الصادق األمين

  } األقصى، ومسجدي هذا المسجد الحرام، والمسجد: ال تشد الرحال إال إلى ثالثة مساجد {

  
ر ورابط وجاهد الصبورة المباركة لكل من عم ضنقدم لكل عاشق لتلك الجميلة البهية لذلك المسجد العزيز الكريم لتلك األر

هذا البحث  لكل من حلم يوما بالتحرير وزيارة األرض المقدسة نقدم هجنبات بينوسجد في المسجد األقصى ووقف عند أبوابه 
بعضا من رسالتها النبيلة  ونبين, أسرارهابعضا من مفاتنها ونكشف عن بعض  فيه ظهرالصخرة نُوجمال قبة لتبيان سحر 

 أنكونية حق  أعجوبة أمامعندما نتكلم عن قبة الصخرة فنحن نقف  أننا المسيحي واليهودي والمسلمم للنعلم وليعللبشرية 
  .تكون هي وحدها عجائب الدنيا السبع 

  
أجمل ما صنعت يد ..في العالم كله  أعظمهاومن , وأعظمها في فلسطين, المباني اإلسالمية في القدس قبة الصخرة أعظم

   .الفنان المسلم وأبدعت هي درة المسجد األقصى المبارك بل درة الكون قلب المسجد األقصى وقلب كل عاشق
حن ننظر إلى رسالتها التي تحملها للعالم ال سيما ون, كونية في كل ما تحويه من زخرفة وإبداع في العمارة أعجوبةهي 

  ،يوصف به الجمال وعنواناً وتكون ملكاًفحق لهذه الجوهرة أن تتربع على عرش الجمال , ومكانتها وتأثيرها على النفوس
 األعماق هذا قد تسري إلى ورعشةٌ، قلب تضطرب  خفقاتُ .قد تنهمر على الوجنات اًودموع, سكينةً, راحةً, ةًجالل, رهبةً

مثمنة األضالع  أنهايكمن فقط في كونها تقع على صخرة بيت المقدس أو  فجمالها ال ،هي قبة الصخرة ؛حال داخلها وزائرها
 أعمدتها،في  ،في مساحتها ،في حجمها ،زخرفها ،شكلها ،في موقعها بل هي جميلةٌ ،1تعكس وجه السماء ذهبيةٌ فوقها قبةٌ

  .وروحانيتها هي وحدها قبة الصخرة ملكة الجمال ،سحرها األخاذ ،فذهانوا ،آياتها ،قبتها ،أبوابها ،جدرانها
عند المؤرخين  أسماءحيث تقع على ساحة قبة الصخرة والتي تحمل عدة  ،المسجد األقصى قلب صخرةً هي ،قبةالتعلو و

قائمة تحافظ على اإلسالمية التي مازالت  اآلثار أقدم قبة الصخرة وتعد الخ،...صحن ،سطوح ،سطح ،العرب منها دكة
  .والعمارة والتاريخ اآلثارعلى اإلطالق وفق ما اجمع عليه علماء  اآلثاروأجمل هذه  ،تخطيط بنائها منذ تدشينها

  
يعلوها واجهات  ،تفتح على الجهات األربعة ،أربعة أبوابمثمن له  اللون تعلو بناء ذهبية من قبةوتتألف قبة الصخرة 

بالنبي العربي الكريم  من فوقهانه عرج أالتي يرجح  ))صخرة بيت المقدس ((   الصخرة, رةويتوسط قبة الصخ ،2قاشانية
  .بني إسرائيل وقبلة المسلمين األولى أنبياءوكانت قبلة  العالمحمد صلى اهللا عليه وسلم إلى السماوات 
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  صخرة بيت المقدس

  
  

قليال إلى اليسار وهي صخرة طبيعية تعد أعلى نقطة تقع صخرة بيت المقدس في قلب المسجد األقصى؛ أي في وسطه تميل 
 17.70في هضبة موريا الواقع عليها المسجد األقصى ، وتأخذ شكال غير منتظم بطول من الشمال إلى الجنوب يصل إلى 

م تقريبا ، يقع في داخلها  1.50م ، وترتفع الصخرة عن ما حولها  13.50ومن الشرق إلى الغرب بعرض يصل إلى , م
خارق ، ولها مدخل من ناحية القبلة  أمر أيوهي أيضا مغارة طبيعية ال يوجد فيها , رة صغيرة تسمى بمغارة األرواحمغا
كل  انداخلها محرابفي ومقصورة بالرخام على عمودين ، ) قنطرة ( بإحدى عشرة درجة ، وعند بابها بائكة  نزل إليهاي

وإلى الشمال موضع يطلق عليه باب , أليمن يوجد مقام يقال له مقام الخضرمنهما على عمودين من الرخام ، وأمام محرابها ا
   .الخليل 

من فوق هذه الصخرة ليلة اإلسراء والمعراج، وذلك كونها أعلى نقطة بالمسجد األقصى وهذا أمر  رج بالنبيقد عيرجح أنه 
  . ال دليل عليه

  . عليهم السالم باألنبياء إماماًمينها ليلة اإلسراء وأنه قد صلى عليه الصالة والسالم بجانب الصخرة، أو على ي
للخرافات واألكاذيب فقد حيكت حول هذه الصخرة األساطير،  لألنظار، ومرماً صخرة بيت المقدس كانت وما زالت محطاً

  .في تقديسها بعض المسلمين  غالىواألقاويل وقد 
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  :بيت المقدسفقد قيل في صخرة 
 .بختنصر خربها حتى كذلك تزل وال الشمس، كضوء بالليل تضيء تهياقو عليها كان..
 .الجنّة صخور من أنها..
 .بيضاء مرجانهالصخرة إلى  تحولت..
 .المقدس بيت صخرة الصخور ةسيد..
 .ةالصخر تحت من تخرج كلها األرض مياه..
  .الجهات كل من معلّقة صخرة..
  .موسل يهعل اهللا صلى محمد اهللا رسول قدم موضع عليها..
  .المالئكة أصابع أثر وعليها..
  .الصخرة أصل من يخرج األرض ماء..
 .ةالجنّ أنهار من نهر على أنها..
  .سالمقد ببيت صخرة تحت من اللواقح والرياح المياه..
  .األرض بسطت تحتها ومن األدنى اهللا عرش..
 .كله األرض وأوسط الدنيا وسط الصخرة..
  . لها جبريل أن اثبتي فتبتت وأشار وراءه، ارتفعت السماء، إلى وسلم عليه اهللا صلى بالنبي عرجعندما  ..
  3.الكعبة في األسود الحجر مكانة لها..

 لها وليس منه، وجزء األقصى، المسجد صخور من صخرة أنها وبينوا بالصخرة، التعلق هذاأما علماء المسلمين فقد أنكروا 
  . عنه خاصة ميزة أية
: مجلد الفتاوى مجموع(  في تيمية ابن ماإلسال شيخ بين فقد
27(4  
 ولَا عنْه اللَّه رضي عمر عنْدها يصلِّ فَلَم"  الصخْرةُ"  وَأما" 

 كَانَتْ بْل قُبةٌ علَيها الراشدين الْخُلَفَاء عهد علَى كَان ولَا الصحابةُ
 ومروان ويزِيد ومعاوِيةَ وعلي وعثْمان عمر خلَافَة في مكْشُوفَةً

...  "  
 يكُونُوا فَلَم بِِإحسانِ لَهم والتَّابِعين الصحابة من الْعلْمِ َأهُل وَأما "

ونظِّمعةَ يخْرا الصلَةٌ فَِإنَّهبوخَةٌ قنْسا مكَم َأن موي تبالس كَان 
 محمد شَرِيعة في نُسخَ ثُم السلَام علَيه موسى شَرِيعة في عيدا
  5"27/12ج الْجمعة بِيومِ وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى

 صلَّى النَّبِي قَدمِ َأثَر هنَاك َأن من فيها الْجهاِل بعض يذْكُره وما"
اللَّه عهلَي لَّمسو َأثَرو هتاممع رغَيو ذَِلك  :فَكُلُّه بكَذ  .َأكْذَبو نْهم نم ظُني َأنَّه عضومِ مقَد ب6" الر  

" رمعو نا الْخَطَّابِ بلَم فَتَح لَدبِ قَاَل الْبارِ ِلكَعبالَْأح  :نى َأيتَر ي َأننلَّ َأبصىم ينملسقَاَل ؟ الْم  :هنخَلْفَ اب ةخْرقَاَل.  الص 
" .  الَْأقْصى"  الْعامةُ تُسميه الَّذي الْمصلَّى هذَا فَبنَى.  الْمساجِد صدور لَنَا فَِإن ؛ َأمامها َأبنيه بْل الْيهودية ابن يا يهوديةٌ خَالَطَتْك

  7". عنْدها صلَّى ولَا قَبلَها ولَا بِالصخْرة يتَمسح مولَ
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 لها وليس ،الناس بعض يفعله كما بها التبرك وال تقبليها، وال استالمها، يسن ال المسلمين باتفاق المقدس بيت فصخرة

 عليه النبي قبل إسرائيل بني أنبياء لةقب كانت أنها إال من صخور المسجد عادية صخرة أنها الحقيقةف الدعاء، في خصوصية
، وهذا  والمعراج اإلسراء ليلة للسماء فوقها من رج بالنبي عليه الصالة والسالموعلى األرجح فقد ع والسالم، الصالة

نقص من قدر المسجد األقصى ككل ومن قدسيته وعظمة رسالته وفضائله والبركة التي اختص التوضيح لحقيقة الصخرة ال ي
  .عن دونه من بقاع األرض ومساجدها بها

كي تقي الناس الحر والبرد  ؛بة عظيمة برسالتها وكل ما تحتويهعبد الملك بن مروان على صخرة بيت المقدس ق أقاموقد 
  . سلط عليه األضواء في هذا البحثوهي ما سوف ن, وتكون قبة للمسجد كله

  

  
  صخرة بيت المقدس صخرة طبيعية من صخور بيت المقدس
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  مع تاريخ قبة الصخرة منذ بنائها وقفة

  

بأعظم اعمار داخل المسجد األقصى على اإلطالق فقد قاموا  1األمويين وعلى رأسهم عبد الملك بن مروان وابنه الوليدقام 
ببناء أهم مالخالدة ين داخل األقصى وهما قبة الصخرة والجامع القبلي عالوة على التسوية الشرقية وغيرها من المعالم علم

أجمل العمائر في القدس بل وفي العالم قاطبة حتى أصبحت مفخرة للعرب والمسلمين أال وأهمها  إلى يومنا هذا والتي تعد من
, م685/هـ66شرع في إنشائها الخليفة األموي عبد الملك بن مروان في سنة على اإلطالق قلب األقصى قبة الصخرة، فقد 

ولما كان خراج مصر في السنة الواحدة ألفي , ورصد لبنائها خراج مصر لسبع سنين, 8م691/هـ72وانتهى البناء في سنة 
  ) مليون دينار  2.5(ألف وخمسمائة ألف دينار 

  ). خمسة عشر مليون دينار ذهبياً(  رألف دينافقد بلغ مجموع ما رصد لبنائها خمسة عشر ألف 
عبد الملك بن مروان أن يتأثر  وخاف ،كنيسة القيامة وشكلها وجمالها وأهمهاتن الناس بالكنائس المنتشرة في الشام فعندما فُ

الناس بهذه العمائر واألبنية دون أن يكون لهم ما يتطلعون إليه ويفتخرون به وخاصة في أرض من أقدس البقاع وأكرمها 
ة الصخرة كي تقي المسلمين من ، فكتب إلى أمرائه وقادته في األمصار يخبرهم عن نيته بناء قب 9والمدينةعلى اهللا بعد مكة 

أبا المقدام رجاء ,فأوكل على صرف المال في عمارتها , فجاءه جواب يبارك جهوده في هذا المشروع الكبير,الحر والبرد
10بن جود الكندي حيوةالدين بن 

11وضم إليه رجال يدعى يزيد بن سالم,2
أن : ويقال, مولى عبد الملك بن مروان وولديه 3

فصنعوا له وهو ببيت المقدس قبة السلسلة الموجودة , مروان وصف شكل القبة وتكوينها الذي يريده للصناععبد الملك بن 
, 12كبير ومثمنوأمر ببنائها بشكل , فأعجبه تكوينها, ب بباب الجنةقّلبة المباب القُ أمامجبل الزيتون  باتجاهشرق الصخرة 
وأمر المهندسن القاِئيدون أن ينفقاه إنفاقاً ا المال عليها إفراغاًين على بنائها بأن يفرغم .  

قد أتم اهللا ما أمر به أمير .. ((.بدمشق الملك كتاباًعبد  كتب رجاء ويزيد إلى, وعندما انتهى البناء ولم يعد للمتكلم فيه كالم
أمر به أمير المؤمنين من المؤمنين من بناء قبة صخرة بيت المقدس والمسجد األقصى ولم يبقى للمتكلم فيه كالم وقد بقي مما 

  .....13))النفقة عليه بعد أن فرغ البناء واحكم مائة ألف دينار فيصرفها أمير المؤمنين فيما أحب
  فكتب إليهما أمير المؤمنين انه قد أمر بهذا المبلغ لهما 

  14)) يك نحن أولى أن نزيده من حلي نسائنا فضال عن أموالنا فاصرفها في أحب األشياء إل((فكتبا إليه 
  . القبة فرغ علىسبك وتُفكتب إليهما بأن تُ

فما كان احد يستطيع أن يتأملها مما عليها من الذهب, فرغت عليهابكت وُأفس ,15من البود وأدم  الالًيئ لها جِوقيل انه قد ه 
  .بها في الشتاء لتقيها من الرياح واألمطار والثلوج كسىوكانت تُ, وضع من فوقهاتُ

وكان كل يوم اثنين وخميس , مرخاة بين العمد ومن خلف الدرابزين ستور الديباج, 16سمبدرابزين سا لصخرةت افّوقد ح
ؤيمر بالزعفران فيطحندق أو ي ,ثم يعمل من الليل بالمسك والعنبر وماء الورد والجوري ويؤثم , ر بالليلخمير الخدم في م

حتى أنه قيل من كثرته يخرج البخور منها إلى أن يصل إلى , المباخر عل بهاشوكانت تُ, اليوم التالي فيدهنون بها الصخرة
الرجل إذا رجع من بيت المقدس إلى بلده توجد معه رائحة المسك والطيب وكان    رأس السوق فيشم الريح من يمر من هناك،

ناحية الجنوبية الشرقية في عبد الملك بن مروان في ال قش اسموقد نُ، 17 عرف أنه أقبل من بيت المقدس ودخل الصخرة
  18. التثمينة الداخلية للمثمن األوسط للقبة
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أن بعض المؤرخين  إال ،والجمال هذا ما كانت عليه قبة الصخرة في العهد األموي من ازدهار وصناعة في غاية الروعة
 4اليعقوبي أولهمو. يقهالتحق رب يرميآلخدمة أهداف وموالمستشرقين نظر إلى قصة بناء قبة الصخرة بمنظور أخر وظفه 

في سبب بناء قبة الصخرة الفترة فقال خ لتلكالذي أر:  
  

   
وذلك لصرف األنظار  ،عن الكعبة المشرفة بذلك أن عبد الملك بن مروان قد اتخذ من بناء قبة الصخرة بديالًاليعقوبي فيدعي 

في فريته جه ونهج نه. في مكةخالفة الزبير  طسقي حتىعن مكة،  واستبدالها ببيت المقدس بدالً ،وتعطيل فريضة الحج إليها 
هذه القبة ورسالتها وهدفها  ط أهميةسقأن يمن أراد ممن المستشرقين  كثير، و5أغناطيوسجولدتسيهر مجريالمستشرق ال هذه

  .في اإلسالم والحضارة 
  :هذه الدعوة لليعقوبي ومن ماشاه فيها نورد ما يلي  علىوللوقوف 

  
  ؟في كالمه هذا خلفيته هي وما ياليعقوب هو من

 سنة بها وتوفي مصر في ولد باليعقوبي المعروف العباسي الكاتب واضح بن وهب بن جعفر بن يعقوب أبي بن أحمدهو 
 تشيعه في غالى وقد شيعي وهو اليعقوبي تاريخ كتاب كتب اإلسالمي للعصر المؤرخين أقدم من يعد 19م897 - هـ284
 يتغنى ذريعة أصبح الذي االتهام هذا مروان بن الملك عبد واتهم البيت، أهل ومناصرة أمية بني محاربة على تشيعه وحمله
  .المستشرقون بها
  
  ؟ مروان بن الملك عبد هو من

يا أمير المؤمنين إن هذا الفتى أخذ : ما آدب هذا الفتى وأحسن مروته، فقال عمرو بن العاص: ((هو من قال فيه معاوية
البشر إذا لقى وخفة المؤونة  سنث وحدسن االستماع إذا حث وحدسن الحديث إذا حبحأخذ  ،ثالثاً صاالًخبخصال أربع وترك 

  20)).بعقله وال مروته وثقمن ال يمنه، وترك مخالطة اللئام من الناس وترك ممازجة  عتذرولف، وترك من القول ما يخُإذا 
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أقبلتَ هدية ((: أحد عماله قبل هدية، فأمر بإحضاره إليه، فلما حضر قال لهبلغه ذات يوم أن  هو من ..عبد الملك بن مروان
: قال.. أجب عما سألتك: قال.. يا أمير المؤمنين بالدك عامرة وخراجك موفورة، رعيتك على أفضل حال: منذ وليتك؟ قال

  21.))عبد الملكنعم قد قبلت؛ فعزله 
 االختالءيحب  عاًريحب العلماء و يحب األدباء، عالماً اًولكنه كان أديب سب كما صور لنا ،لم يكن عبد الملك رجل سياسة فح

ولد (( قال عنه ابن عمر لْقَى عليه من الشعر انتقادا يدل على ذوق أدبي رفيع،كان يعقد المجالس األدبية، وينتقد ما ي ،والتعبد
شئون دولته وتنظيم أجهزتها مثلما أظهر براعة في  وقد أظهر عبد الملك براعة في إدارة 22))الناس أبناً، وولد مروان أباً

إعادة الوحدة إلى الدولة اإلسالمية، فاعتمد على أكثر الرجال في عصره مهارةً ومقدرةً وأعظمهم كفاءةً وخبرةً مثل الحجاج 
ال عماله ووالته، وتفقد عبد الملك أحوال دولته بنفسه، وتابع أحو ،بن يوسف الثقفي وبشر بن مروان وعبد العزيز بن مروان

 .وراقب سلوكهم، وأنجز أعماالً إدارية ضخمة دفعت بالدولة اإلسالمية أشواطًا على طريق التقدم
: وكتب على الوجه اآلخر) قل هو اهللا أحد(هو أول من ضرب الدنانير وكتب عليها القرآن، فكتب على أحد وجهي الدنانير 

ت في أيامه الدواوين من الفارسية والرومية إلى العربية، وهو ما يعرف في محمد رسول اهللا أرسله بالهدى ودين الحق، ونقل
  23.)حركة تعريب الدواوين(التاريخ بـ
اهللا ويتضرع إليه، خطب ذات مرة،  في بعض المواقف التي تتطلب ذلك و كان رقيق المشاعر، يخشى شديداً كان حازماً

  ).ك يا كريم فاغفرها لياللهم إن ذنوبي عظام، وهي صغار في جنب عفو: (فقال
، فلو سلمنا 24عالوة على هذا كله، فقد عاصر عبد الملك بن مروان الكثير من الصحابة والتابعين الذين كانوا في عهد خالفته

أحد من التابعين األجالء  توانىلما  ،من بناء قبة الصخرة هو منع الناس من فريضة الحج كما أورد اليعقوبي هدفهأن 
عاصرين لذلك الحدث بتجريم عبد الملك بل وتكفيره لتعطيله مثل هذا األمر الرباني، ولكن هذا لم يحدث بالتأكيد والصحابة الم

  .وليس له أي دالئل في الواقع مما ينفي كالم اليعقوبي واتهاماته
مصار يستشيرهم مما ال شك فيه أن عبد الملك بن مروان قبل أن يشرع في بناء قبة الصخرة قد أرسل الرسائل لجميع األو

، وقد أوكل 25بهذا العمل العظيم التأييدالرد بالمباركة ولمين داخل المسجد األقصى، فجاءه في عزمه أن يبني قبة للمس
لإلشراف على البناء كما تقدم ذكره رجاء بن حيوة الكندي وهو الفقيه الذي روى عن معاوية بن أبي سفيان، وأبي أمامة، 

ن يزيد، كما أنه كان عالما من علماء عصره، فكيف له أن يقبل بأن يكون مشرفا على بناء قبة وروى عنه ابن عوف وثور ب
  !!الصخرة لو كان هدف عبد الملك منها أن يعطل فريضة الحج؟

وهو !! يخرجه من الملة ؟ نياًربا مثل هذا في الدين ويعطل حكماً عظيماً الملك أمراًوهل يعقل أن يستحدث رجل مثل عبد 
من الحج وقصد مكة حتى  ولم يمنع أحداً 26كما ذكر اليعقوبي نفسه للهجرة 57رج للحج بنفسه قاصداً مكة في سنةخالذي 

  .أثناء وجود عبد اهللا بن الزبير فيها
  

ستشهد بالحديث قام وافبناء قبة الصخرة لنيته ضجوا عليه الناس  لما استشارن عبد الملك بن مروان أكذلك يدعي اليعقوبي 
نصوص التاريخ تؤكد بأن اإلمام الزهري في عهد لكن   كما ورد في النص المذكور أعاله، 6ويه ابن شهاب الزهريالذي ير

، غير أن اإلمام الزهري ولد تلك الفترةعبد اهللا بن الزبير رضي اهللا عنهما لم يكن يعرف عبد الملك بن مروان وال رآه في 
سنة عندما  16إلى  10هـ أي أن اإلمام الزهري كان يبلغ من العمر 56هـ إلى سنة 50على خالف بين العلماء في سنة 

اإلمام كذلك ذكر  وقد !!ه وانتشر روايته في هذا السن؟أن يكون ذاع صيتأن يبني قبة الصخرة، فهل يعقل أراد عبد الملك 
اكر في تاريخه أن ذلك ، وذكر اإلمام ابن عس27هـ 82الذهبي أن اإلمام الزهري وفد ألول مرة على عبد الملك في سنة 
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فكيف يصح هذا برواية  وانتهى الخالف والمعروف أن ابن الزبير قتل قبل ذلك بكثير اللقاء كان في سنة اثنتين وثمانين
  . !اليعقوبي ؟

في فضل الصخرة مباشرة حتى الذي استدل فيه عبد الملك ولو فرضنا جدال أن هذا ما حدث فكان األولى أن يكون الحديث 
  .بناء قبة عليها أقوى من أن يكون الحديث في فضل المسجد ته فيحجتكون 

مما سبق ومما ورد عن عبد الملك بن مروان كيف تصدق رواية اليعقوبي الذي ظهرت مغاالته في التشيع والخلفية التي ف
بشواهد التاريخ وما فكالمه وادعاءاته هذه باطلة  ،يكنها لألموين حتى يسقطهم ويسقط إنجازاتهم وعلى رأسها قبة الصخرة

، فالهدف السامي والعظيم من وراء بناء قبة الصخرة ورسالتها ال يمكن أن يكون بتلك الطريقة التي فسرته األحداث والوقائع
  .وهذا ما سيرد الحقا في رسالة هذه القبة ،ذكرها اليعقوبي
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  ونقبة الصخرة والعباسي

  
  

 من خاصة مكانة القبة هذه خلفائهم بعض أولى فقد الصخرة قبة في وكذلك األقصى المسجد يف ثارهمآ عباس لبني كان لقد
 أصبحت أنبعد , م831/ه216في شهر ربيع الثاني سنة , قبة الصخرة  7رمم الخليفة العباسي المأمونفقد  ،والترميم عماراال

خية أالذي تولى الخالفة بعد  ,ن هارون الرشيدالمعتصم ب إسحاق أبوذاك  آنشرف على ترميم القبة أوقد , بحاجة لذلك 
  المأمون وعلى يد عامله

  28.صالح بن يحيى 
غير  ,باسم عبد الملك بن مروان الخليفة المأمونتسجيل سنة الترميم اسم باني القبة فاستبدل اسم  إليه حيلُأاش الذي ر النقّزو
 عبد هللاهللا    عبدبنى هذه القبة "" لتأريخ على النحو التالي هـ فكان ا72نه غفل عن استبدال تاريخ اإلنشاء الذي هو في أ

 ويظهر هذا جليا في شكل ولون وضيق "" . آمينهـ تقبل اهللا منه ورضي عنه 72المؤمنين في سنة  أمير الملك المأمون
  29.المزور االسمالخط المكتوب به 

, بإشراف موالها لبيد ,خشبية لقبة الصخرة أبوابصناعة ب 8الخليفة العباسي المقتدر باهللا أم أمرت, م913/هـ301وفي سنة 
   .الجنوبية من الداخل للتثمينهوقد حفظ ذلك نقش في الجزء الجنوبي الشرقي , وترميم جانب من سقف القبة

المقتدر  أميدة به الس أمرتبركة من اهللا لعبد اهللا جعفر المقتدر باهللا أمير المؤمنين حفظه اهللا مما .. بسم اهللا الرحمن الرحيم " 
  30)هـ301" (وثالثماية إحدىوذلك في سنة . وجرى ذلك على يد لبيد مولى السيدة  .اهللاباهللا نصرها 
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  ونقبة الصخرة والفاطمي

  
/ هـ407ضرب القدس زلزال عنيف في سنة , 9بو علي بن العزيزأفي زمن الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر اهللا المنصور 

ووقعت  ":ويقول ابن األثير وقسم كبير من سور المسجد األقصى من قبة الصخرة  األجزاءاءه بعض م فسقطت جر1016
  . 31 ....." القبة الكبيرة على الصخرة ببيت المقدس

قبة , م1022/هـ413في سنة  10بأمر اهللابن الحاكم  العزاز دين اهللاحمد في عهد الخليفة الفاطمي الظاهر أرمم علي بن ف
، ونقش اسمه على األخشاب الملصقة في التجويف الموجود في رقبة قبة فع القبة على الصخرة ودعمهاور ,الصخرة
  32.الصخرة

عبد  رجعف أبوفرممها الخليفة , م1067/هـ460ضرب القدس في سنة  آخرمن جديد جراء زلزال عنيف القبة تضررت ثم 
  33م1075/هـ467قبل سنة  11 القائم بأمر اهللاهللا 

  

  الصليبي لها واالحتاللرة قبة الصخ
 وثمين نفيس كل وسرقوا محتوياتها ونهبوا وتقتيالً اجراماً مسجدها في وعاثوا فساداً فيها عاثوا القدس الصليبيون احتل عندما
 ثالثة واحد كل وزن. فضياً قنديالً أربعين الصخرة مسجد من أخذوا الفرنج أن((  األثير وابن العبري ابن فيذكر األقصى في
  34)) المصري الذهب من درهم تمايةوس الفآ

 وستمائة آالف ثالثة منهم كل زنة فضة من قنديالً وأربعين ألفين الصخرة عند من اإلفرنج وأخذ(( الدين مجير يذكر كما
  35)) الذهب من قنديالً وعشرين وثالثة بالشامي رطالً أربعون وزنه فضة من وتنوراً

معبد (أو ) السيد العظيمكنيسة (تحويل قبة الصخرة إلى كنيسة عرفت باسم ب قدس قامواولما استقر األمر للصليبيين في ال
تقدم فوقها القرابين، وجعلوا من مغارة األرواح  مذبح فوق الصخرة قام الصليبيون بإنشاء، كما )Temple Dominiالرب 

وكان الصليبيون يقطعون  ،ع الصليب فوق القبة، ورفالناتجة عن الذبائح الدماء صفّى داخلهتُ الصخرة مكاناًالواقعة داخل 
، 36حول الصخرةسياجًا من الحديد بوضع حكام القدس في تلك الفترة  مما دعا، الصخرة ويبيعونها بوزنها ذهباًقبة  من قطعاً

وضع صور ، وقام الصليبيون ب37ين عليهازوالها نتيجة لطمع الرهبان والباباوات القائم من خوفاً نفسها بالرخام هاوآسو
وأبوابها فبقيت اآليات  وحول الصخرة، ولكنهم لم يغيروا شيئا من بناء القبةورسومات نصرانية على جدران القبة تماثيل و

   .والزخارف اإلسالمية كما هي في قبة الصخرة
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  قبة الصخرة واأليوبيون

  
  

فقد صلى أول جمعة  ،اهتمامه بالمسجد كله في قبة الصخرة كما أولى واضحاً اهتماماً 12كان للسلطان الناصر صالح الدين
القاضي محيي الدين بن محمد الصخرة وخطبهم فيها  بعد تحرير القدس من يد الصليبيين في الرابع من شعبان في قبة

  38... 13القرشي

يده كنس بفعل يذكر له وهو أنه حضر في قبة الصخرة مع جماعة وتول ب 14وقام الملك المظفر تقي الدين عمر بن شاهنشاه
  39...... حيطانها وغسل جدرانها وبخرها رالورد وطهأرضها ثم غسلها بالماء مراراً ثم اتبع الماء بماء 

فأزال في سنة , إلى طابعها اإلسالمي قبل احتالل القدس   قبة الصخرة أيوبالناصر صالح الدين يوسف بن  وأعاد
ويوجد في كرسي ، ب وجدد قبتهاوذه الداخليةوجدد جدرانها , معالم الكنيسة من داخل القبة وخارجها , م1190/هـ586

  : كتابة تذكارية تدل على ذلك تقول القبة من الداخل

تذهيب هذه القبة الشريفة موالنا السلطان الملك الناصر العالم العادل العامل صالح وبتجديد  أمر... بسم اهللا الرحمن الرحيم " 
  40"ته وذلك في شهور سنة ست وثمانين وخمسمائةاهللا برحمتغمده  أيوبالدين يوسف بن 

بصنعه الملك العزيز  أمروالذي  ,بالصخرة أحاطالذي  الحديديالحاجز أيضا، في قبة الصخرة  أيوببني  أعمالومن 
وصقلية وباعوها  القسطنطينيةحملوها إلى  ويقول األصفهاني إن الفرنجة قطعوا من صخرة بيت المقدس قطعاً ،15عثمان
بشبابيك حديدية فمنع كل من تسول له نفسه , 16الفقيه ضياء الدين الهكاري أحاطهالهم حتى  متخذين بذلك مكسباً ,ذهباً بوزنها

  . بوزنها ذهباً هاأن يقتطع منها حجارة يبيع
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  قبة الصخرة والمماليك

  
  

 نفسيفساء المثموجدد , يماتقبة الصخرة بعد أن احتاجت بعض الترم 17رمم الظاهر بيبرس, م1260/ هـ759في سنة 
  41.....م1270/هـ669على القبة في سنة  اًآخر ترميماً أجرىثم , الخارجي للقبة

ثم جدد السلطان , 42فسيفساء القبةفصوص  18م جدد الملك العادل زين الدين كتبغا المنصوري1294/هـ694وفي سنة 
  .ورمم أخشابها ورصاصها الخارجيل م تذهيب القبة من الداخ1318/هـ718محمد بن قالوون في سنة 

19م جدد األمير محمد بن سيف الدين بهادر الظاهري1387/هـ789شوال سنة شهر وفي 
نائب السلطنة في القدس دكة  43

السلطان الظاهر  أياموذلك في ,للقبة  )الجنوبي ( المؤذنين الكائنة غربي مغارة األرواح داخل الصخرة تجاه الباب القبلي 
   .20برقوق

ت القبة وضربشب حريق في سقف قبة الصخرة إثر صاعقة أصابت المسجد األقصى , 21الملك الظاهر جقمق أيامفي و
وقد رمم الملك الظاهر جقمق , م1448/هـ852سنة  في شهر رجب  وكان ذلكحرقت السقف ودخلت من بابها القبلي وأ

الشريف القاضي  ,من الرصاص بإشراف ناظر الحرمين اًومائة وعشرين قنطار ,ذهبياً اًسقف القبة بألفين وخمسمائة دينار
 بمصحف وسمي قارئ له ووظف الصخرة داخل كبير مصحف بوضع الظاهر الملك كذلك وقام ،44.شمس الدين الحموي

  45جقمق الظاهر
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  ونوالعثمانيقبة الصخرة 

 
  

46م1542/هـ949طها عام بإعمار قبة الصخرة للمرة األولى وتبلي 22قام السلطان سليمان القانوني
  

استبدل السلطان سليمان خان القانوني الفسيفساء األثرية التي كانت تغطي المثمن الخارجي لقبة الصخرة بالقاشاني الذي و
  .م1561/هـ969 –م 1548/هـ955نشاهده مثله اليوم وذلك في الفترة مابين 

ن اسطنبول في اليوم السادس من ذي الحجة سنة الجديد إلى مدينة القدس مول شحنة من صناديق القاشاني أوصلت 
م وقد سلّ, ملوناً لوحاً 1747منها  خشبياً صندوقاً 37لوح كاشي مخزنة في  3454وكانت تشمل على , م1548/هـ955

محمد جلبي النقاش المشرف على ترميم قبة الصخرة ألواح القاشاني إلى قاضي القدس تاج الدين خليفة الذي أعطاها بدوره 
  47.الصخرة رئيس مهندسي القاشاني والناظر الشرعي على ترميم قبة ,بن ميرك جان) أبو الفتح(فتح الدين  إلى
  

  .والسليماني الجديد لتنفيذ مشروع القاشاني الجديد ,من دنانير قايتباي والغوري ذهبياًدينار  25367صرف العثمانيون 
بسم اهللا الرحمن الرحيم سبيل اهللا صدق اهللا العظيم "" ي جاء فيه لتجديد القاشان ويوجد نقش تذكاري في قبة الصخرة يؤرخ

الكريم أمر بتجديد هذا الكاشاني والمقام الشريف السلطان موالنا السلطان سليمان ابن سليمان بن بايزيد خلد اهللا ملكه وأبد 
  48"".دولته إلى يوم الميعاد في سنة تسعة وستين وتسعماية

  
م وفتح نوافذ حديدية في 1551/هـ959القانوني بترميم بناء قبة الصخرة المشرفة في سنة أمر السلطان سليمان خان 
الصخرة ببيته اهللا قبة قد جدد بحمد"" وقد عهد بكتابة نقش الترميم إلى عبد اهللا التبريزي وكتب ,كرسي القبة من الداخل

وائها وأجزل لها في خالل رواة األثر قصور روائها ورالمقدس الفائقة بناؤها وبهاؤها وشيدها بما جرى من مناهلها الرائقة ل
ظالل دولة السلطان األعظم والخاقان األكرم واسطة عقد الخالفة بالنص والبرهان أبي الفتوحات سليمان خان بن السلطان 

سلطان المعروف باإلحسان أبي النصر سليم خان بن المخصوص بالمآثر والتأييد صاحب المفاخر السلطان بايزيد بن ال
فأعاد إليها ذلك البهاء القديم فواقبه حذاق  سحب الرضوان ثراهم  األمجد السلطان محمد بن عثمان سحت علىالمجاهد 

  49".هـ959وقد تصرف بكتابتها عبد اهللا التبريزي سنة  أحسنفجعلوه في  المهندسين تأريخاً
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ان القانوني ثالثة من أبواب قبة الصخرة م جدد السلطان سليم1564/هـ972 –م 1563/هـ971وفي الفترة ما بين 

وقد أحضرت أول شحنة من قطع النحاس في تسعة أحمال من اسطنبول إلى القدس في يوم  ,وصفحها بقطع من النحاس
هـ عن أن الشحنة الثانية من قطع النحاس التي 973هـ وتتحدث حجة مؤرخة في جمادى األولى 971/محرم/22السبت 

  50.األولىأكبر من  أحضرت من اسطنبول كانت
ففي , م1572/هـ980ألبواب قبة الصخرة في سنة  اًبن السلطان سليمان القانوني ستائر 23لقد أنشأ السلطان سليم الثاني

شهر جمادى األولى من السنة المذكورة أحضر األمير برويز كتخدا إلى سليمان بك بن قباد باشا أمير لواء القدس آنذاك 
  51.ألجل بناء ستائر ألبواب قبة الصخرة سلطانياً وخمسين ديناراً, قطعة فضية ألفثمانية عشر صرة جلدية حمراء فيها 

  
والجنوبي    م فتح حاكم القدس شباكين في القسم السفلي من حائط المثمن الخارجي لقبة الصخرة1597/هـ1007وفي سنة 
حمد أم في زمن السلطان 1603هـ1012في سنة ن لهما سلسالين ذهبيين في قبة الصخرة ين كبيريثم علق قنديل, الغربي
  .24بن السلطان محمد الثالثااألول 

عبد اهللا  أعادوقد , م إثر زوبعة شديدة ضربت بيت المقدس1617/هـ1026في ربيع األول سنة   سقط هالل قبة الصخرة
القدس قرة قوالق  م أجرى محافظ1705/هـ1117وفي ذي الحجة سنة , فندي حاكم القدس تركيب الهالل بعد شهرينأ

وتحدثت السجالت الشرعية كذلك عن ترميم لقبة الصخرة بإشراف الشيخ عبد , حاجي مصطفى باشا ترميمات في القبة
ي ثم أجرى الوزير أسعد باشا بإشراف حسين باشا مكّ, م1735/هـ1148في سنة  المسجد األقصى الوهاب أفندي شيخ
وأعيد بناء المدخل الغربي للقبة في عهد السلطان عبد الحميد األول في  ,م1752/هـ1166في سنة   ترميما لقبة الصخرة

م بإشراف الوزير 1817/هـ1233د بعض الرخام في عهد السلطان محمود الثاني في سنة وجد, م1780/هـ1195سنة 
  52.سليمان باشا

  
ثم , م1853/هـ1270ال للقبة في سنة بن محمود الثاني بترميم قبة الصخرة وأجرى ترميما شام 25اهتم السلطان عبد المجيد

ووضع الثريا , وتصفيح القبة وسطحها من الخارج بالصفائح الرصاصية, أعيد إنشاء قسم كبير من سقف التثمينة الوسطى
الثاني في سنة  ودبن السلطان محم 26سلطان عبد العزيزالكبيرة بين الباب القبلي ودكة المؤذنين في زمن ال

  .م1874/هـ1291
م 1876/هـ1293بكتابة سورة يس بخط الثلث في أعلى التثمينة من الخارج في سنة  27سلطان عبد الحميد الثانيمر الأ

  53.بإشراف الخطاط محمد شفيق بعد أن طبخت قطع القاشاني بمعرفة مصطفى علي أفندي
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  نوالهاشميوقبة الصخرة 

  
حيث تعرض  1948صة إبان اإلحتالل الصهيوني للقدس في العام لقد حاز المسجد األقصى على اهتمام المملكة األردنية وخا

المسجد األقصى خالل تلك الحرب إلى أضرار كثيرة وتعرضت قبة الصخرة داخله أيضا إلى أضرار طفيفة فقام الملك عبـد  
  .أنحاء مختلفة من المسجد األقصىواهللا األول بعملية ترميم واسعة داخل القبة 

رحمه اهللا على عرش المملكة بستة أيام، كلف الحكومة عبر وزارة األوقاف بالعمل على تـرميم  وبعد أن توج الملك حسين 
وفي هذا الترميم يقول عـارف   54)لجنة اعمار المسجد األقصى والصخرة المشرفة (لقبة الصخرة وانتدب لجنة لذلك اسماها 

مسجد الصخرة منذ اليوم الذي بناه عبد الملك بن  عمل من أضخم أعمال التعمير التي قامت في.... ويجري اآلن (( العارف 
فاستعيض عن خشبها القديم الذي تآكل بفعـل السـوس   .... فقد تم تقوية القبة من الداخل . مروان إن لم يكن أضخمها طرا

 قبة جديدة مصنوعة من -بدال منها -الواح الرصاص التي كانت تغطيها من الخارج، فركبيتورفعت .. بخشب صالح وجديد
من النحاس، فوضع مكانه هالل مصنوع من األلمنيوم المذهب، تعلوه  ورفع الهالل القديم وكان مصنوعاً.. األلمنيوم المذهب

من الخارج بالخرسانة المسلحة وكذلك قل عن الدعامات  مانعة للصواعق مصنوعة من البالتين، وتمت تقوية أساس الجدران
اثنان منها إلى الشمال : كانت قد وهت مع الزمن، فوضع مكانها ثالثة أعمدة جديدة واألعمدة من الداخل، ورفعت ثالثة أعمدة

وهاهم المهندسون، وأنا اكتب هذه السطور، يعملون على اصالح الفسيفساء في القبة من الداخل، والرخـام والقاشـاني فـي    
  .55 ...))الملك حسين بن طالل.. .وتجري عملية اإلعمار هذه بإشراف الملك الجريء الشاب . جوانب أخرى من المسجد

  
عاد لمعان قبة الصخرة في أواخر ثمانينيات القرن الماضي إلى البهوت مرة أخرى فقامت وزارة األوقاف األردنية بتوجيـه  

للمهمة حيث اعتبرت أن هذه الشركة مؤهلة لهذه ) ميفان(من ملك األردن الملك الحسين بن طالل بتكليف الشركة اإليرلندية 
صفيحة ذهبية  5000وشمل اإلعمار على تصفيح القبة بما يقارب الـ . 56مـ1992وتم توقيع عقد اإلعمار هذا في  مةالمه
ووضعت إبان اإلعمـار مـواد    بالرصاص اوتكسيته واألروقة وبناء دعامات السطح 2،57م1200بمساحة تصل إلى  براقة

واسـتخدم   صليح وتسليح مجمع المبنى ضد الحرائقم توت نائها،عازلة للرطوبة والتسوس لتعود إلى ما كانت عليه في فترة ب
وقدرت عملية اإلعمار هذه بما يزيد عـن ثمـاني   ... 58غاز الهالون لتميزه في عدم تأثيره على الزخارف والنقوش األثرية

  .59ماليين دينار اردني
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  التصميم الهندسي لقبة الصخرة

   

  

سس تصميم مخطط قبة الصخرة المشرفة على أ كان
تدل على مدى إبداع العقلية  ،هندسية دقيقة ومتناسقة

راعى المهندس المسلم النسب الهندسية اإلسالمية، حيث 
الهندسية بشكل دقيق وجعلها تتناسق والنسب اإلنسانية، 

اعتمد في تصميم هيكلها وبنائها على ثالث دوائر ف
 ترجمت بعناصر معمارية ،مركزها الصخرة هندسية

. هذا المعلم والصرح اإلسالمي العظيم لتشكل فيما بعد
ما العناصر المعمارية الثالثة التي جاءت محصلة أو

القبة التي تغطي الصخرة : تقاطع مربعين متساويين فهي
تحيطان بالقبة  ،وخارجية ،وتحيط بها، وتثمينتين داخلية

نتج فيما بينهما رواق داخلي على شكل ثماني األضالع 
 .  
   

وهذا يدل على أنها لم تبنى نقال عن كنيسة القيامة وقبتها بل جاءت  بة الدائرة المركزية التي تحيط بالصخرةوالقبة جاءت بمثا
الشكل كي توافق مساحة الصخرة بهذا 

 ،تستقر فيه داخل القبة وتعطيها فضاء مريحاً
على رقبة تقوم على أربع القبة تجلس ف

عرض كل منها ثالثة (دعامات حجرية 
عشر عموداً مكسوة بالرخام واثني ) أمتار

المعرق، تحيط بالصخرة بشكل دائري 
بحيث يتخلل كل دعامة حجرية  ،ومنسق

وتتكون القبة من . ثالثة أعمدة رخامية
طبقتين خشبيتين داخلية وخارجية وقد نصبتا 

حت فّوص, على إطار خشبي يعلو رقبة القبة
من الخارج بالصفائح النحاسية المطلية 

ن القبتين الخشبية الداخلية رك بيوتُ بالذهب
من  والنحاسية المطلية الخارجية فراغاً

 الهواء لضمان اإلستقرارية واإلتزان
 وتخفيف الحمولة على القواعد وتأمين العزل

  .60الهوائي
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 ةأما رقبة القبة من الداخل فقد فتح فيها ست 

  .عشر نافذة لغرضي اإلنارة والتهوية 

لى ثماني تحتوي عالتثمينة الداخلية  و
يتخللها بين كل دعامة  ،دعامات حجرية

وأخرى عمودان من الرخام تعلوها عقود 
من  البعض ببعضهانصف دائرية متصلة 

بواسطة جسور خشبية مزخرفة،  األسفل
نت هذه العقود بالزخارف حيث زي

   .الفسيفسائية المطلية بالذهب
  

تتشكل عناصر الواجهات الخارجية من 
ررة في كل ضلع من مك إيقاعيةمعالجات 

أضالع شكل المثمن الخارجي للمبنى ؛ الذي يحتوي على سبعة تجويفات قليلة العمق تنتهي في أعالها بنوافذ ، ما عدا 
ووقعت أبواب المبنى الرئيسية وعددها أربعة في وسط هذه . بدون نوافذ  فإنهاتثمينة ـ / التجويفين اآلخرين في كل ضلع

مؤلفة من قبوة نصف  ويتقدم األبواب سقائف. 61لجهات األصلية يعلو سواكفها عقود نصف دائرية آلي االتثمينات ، مواجهة 
وقد كسيت سقفية الباب الشمالي للقبة والتي تم إغالقها من األمام،  اكلها مفتوحة للخارج ما عد اسطوانية محمولة على أعمدة

  .الواجهات من الداخل بالبالط الرخامي األبيض

والقسم العلوي بالقاشاني، علماً بأنها كانت  ،رج فقد كسي القسم السفلي للواجهات بالبالط الرخامي األبيضوأما من الخا
وكما تم تغطية سقفي الرواقين الممتدين من . في تاريخها  مكسوة بالفسيفساء المزخرفة في الفترة األموية كما أسلفنا سابقاً

حت من الداخل بألواح خشب دهنت وزخرفت بأشكال مختلفة، وأما من ية صفّالتثمينة الخارجية وحتى القبة بجمالونات خشب
  .حت بألواح من الرصاص الخارج فقد صفّ
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  ) عن ريشموند بتصرف(  مخطط هندسي لقبة الصخرة

  

  

  :وأما القياسات الهندسية ألبعاد القبة فقد جاءت على النحو التالي

وارتفاعه ) م53.34(قطر المبنى بشكل عام متوسط ). م9,8(رقبتها  وارتفاع) م20,385(قطر القبة الداخلي متوسط 
مع اإلشارة إلى أن الهالل الجديد الذي سيضاف للقبة حديثا ) م5(يصل ارتفاعه  ىباإلضافة إلى هالل يعلو المبن) م535.(

 األصلية كلي للتصوينة اععلى ارتف) م20,60(فيبلغ طول كل منها  الثماني الخارجيوأما أضالع ، )م6(يصل ارتفاعه إلى 
ويصل طول ضلع التثمينة الداخلية . )م20.4(وارتفاع حتى صفيحة جدار رقبة القبة يصل إلى ) م1.3(وسماكة  )12.21(

والرواق الخارجي الموجود ) . م10(وأما الرواق الداخلي بين التثمينة الداخلية ودعامات القبة فيصل عرضه إلى ) م15(إلى 
أما أبواب القبة األربعة والتي تتوزع في الجهات األربعة الرئيسية ) . م4(اخلية والخارجية فيصل عرضه إلى بين التثمينة الد

( ارتفاع العقد للباب الشرقي بـ  دائرية يقدريعلوها عقود نصف , )م4.3(وطولها بـ ) م2.6(فيقدر عرض كل منها بـ 
  62.قبوة نصف اسطوانية محمولة على أعمدة  مكونة من) م2.5(ويتقدمها سقائف يقدر عرضها بـ ) م7.25
مغارة ويقوم أسفل الصخرة المشرفة كهف صغير يعرف ب ) .م13,50م و 17,70(أبعاد الصخرة المشرفة نفسها  أما

وقد أقيم في  ,)م1.5(وترتفع الصخرة عما حولها بـ , )م 3(ومتوسط ارتفاعه ) 2م 4,5(، مربع الشكل تقريباً األرواح
تاريخه للفترة األموية والثاني في الجانب  فيية محرابان، أحدهما وهو الواقع في الجانب الشرقي للمغارة يعود القبل اجهته

  63.الغربي لها والذي يعود تاريخه لفترات متأخرة 
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  من الداخل والخارج ةقبة الصخر أجزاءبعض 

  
  فسيفساء القبة الخشبية من الداخل  14  هالل القبة الذهبي  1
  الجملونات التي ترتكز عليها القبة الخشبية  15  عمود الذهبيلالهالل ا حامل  2
  أحد نوافذ رقبة القبة من الداخل  16  الصفائح الذهبية التي تغطي القبة من الخارج  3
  رقبة القبة الداخلية   17  فسيفساء نوافذ رقبة القبة من الخارج  4
  ت المقدس داخل مبنى القبة صخرة بي  18  الحافة السفلية لصفيحة القبة الذهبية  5
  سياج الصخرة داخل مبنى القبة  19  أحد دعائم رقبة القبة الذهبية  6
  أحد الزآائز التي تحمل القبة   20  الباب الشرقي لقبة الصخرة والقبو اإلسطواني فوقه  7
  أرضية مبنى قبة الصخرة  21  الواجهة الرخامية للتثمينة الشرقية  8
  أحد أعمدة التثمينة الداخلية في مبنى قبة الصخرة  22  طي سطح القبةصفائح الرصاص التي تغ  9

 أحد الدعامات الحجرية التي تحمل التثمينة الداخلية   23  زخرفة آية الكرسي التي تحيط بالمبنى 10
      جدار السقف.. صوان القبة العلوي  11
      احد نوافذ القبة في التثمينة الشرقية الشمالية للقبة 12
      .امة لجدار القبة الخارجي في التثمينةدع 13
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  زخارف قبة الصخرة

  
  

لقد استطاع الفنان المسلم أن يزيالزخارف : حلي قبة الصخرة المشرفة بعدة أنواع من الزخارف، نذكر أهمهان وي
 جانب وظائفهوالخطوط كعنصر زخرفي إلى  ،الفسيفسائية، الزخارف الرخامية، الزخارف الخشبية، الزخارف القاشانية

  . ورسالته العظيمة التي يحملها, التوثيقية

والتي تعرف بالفسيفساء فهي عبارة عن قطع زجاجية ملونة ذهبية تميل في شكلها إلى المربعات  ،أما الزخارف الفسيفسائية
في تجميل العمائر الهندسية في العصر البيزنطي والعصر األموي الصغيرة، حيث اشتهرت كعنصر زخرفي .  

  
قام الفنان المسلم بتغطية حيث . فترة تأسيس وبناء قبة الصخرة –ويعود تاريخ فسيفساء قبة الصخرة إلى الفترة األموية 

لم يقم بتغطيتها بدت للناظر جوفاء  عليها، التي إن لماعاً وبريقاً أخاذاً جماالًالمساحات الواسعة المرئية بالفسيفساء؛ ليضفي 
  . ومملة

  :لمسلم هذه المساحات في ست مجموعات كانت على النحو التالي وقد وزع الفنان ا
   64 .الوجه الخارجي للتثمينة الداخلية 

   65 .الوجه الداخلي للتثمينة الداخلية 

   66 .بطنيات العقود الواقعة في التثمينة الداخلية 

   67 .وقد استبدلت بالقاشاني رقبة القبة من الخارج 

   68 .رقبة القبة من الداخل 

  .العلوي من رقبة القبة مالمساحات الواقعة ما بين الشبابيك في القس
  

وقد اختار الفنان المسلم ثالثة ألوان رئيسية ليستخدمها في نسج زخارفه الفسيفسائية هذه، حيث اشتملت األلوان على 
  69. ، إضافة إلى ألوان أخرى ثانوية )اللون الذهبي(ب والمذه ،واألزرق ،األخضر
د أي عليه أن ال يجس فكان لزاماًد روح العقيدة اإلسالمية من خالل تصميماته للوحاته الفسيفسائية هذه، طاع أن يجسوقد است

بعناصر  ذلكعن يد األشخاص والحيوانات، فاستعاض م تجسحرمع اإلسالم الذي ي وذلك تماشياً ،أو حيوان ،تصوير إلنسان
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والمجوهرات  ،وورق األكانشس ،واألوراق النباتية مختلفة األنواع واألشكال ،اكهوالفو ،واألشجار ،أهمها النباتات زخرفيه
والخط، جاءت كلها لتكون مواضيع الرسالة التي أراد الفنان إبراقها  ،واألشكال الهندسية ، المزهرياتو  ،بجميع أنواعها

  . للناظرين إليها والمتمعنين بها 
وثمار أخرى مختلفة  ،واللوز ،والتين ،والرمان ،والزيتون ،لفة األنواع كالنخيلفأما النباتات فقد اشتملت على أشجار مخت

 ألوانه، وفواكه متنوعة وموضوعة في سالل أو صحون وكذلك عروق النباتات التي فاضت من المزاهر، تلك المزهريات
والنجوم، المفصصة  ،واألهلة ،طوالتيجان واألقرا ،واألساور ،التي زينت أجسامها بمختلف المجوهرات والحلي مثل العقود

وغيرها، حيث ظهرت هذه العناصر في ) الذي نراه باللون الفضي البراق(جميعها باألحجار الكريمة والثمينة مثل اللؤلؤ 
  70.وجهي التثمينة الداخلية من الداخل والخارج

هر في الوجه الداخلي للتثمينة كما أنه ركز على تصوير التاج بصورة مكررة، والذي صممه بشكليه البيزنطي الذي يظ
  .المعروف بالتاج ذي األجنحة والذي يظهر في القبة من الداخل) الفارسي(الداخلية، والساساني 

أما العنصر الثالث الذي استخدمه الفنان المسلم في تصميم لوحاته الفسيفسائية، فهو الخط، حيث قام بعمل زنّارين بطول  
لداخلية من الداخل والخارج، زينهما بكتابات بالخط الكوفي البسيط والمعمولة بالفسيفساء م، يقومان أعلى التثمينة ا 240

  . زرقاء) أرضية(المذهبة على خلفية 

إن أهمية استخدام هذا العنصر تكمن في قدمها، حيث تعتبر أقدم كتابة توثيقية لمعلم حضاري يعود تاريخه للفترة األموية 
ة، وأما من جهة أخرى فإن مضمون ما جاءت من آيات قرآنية فيها ليعكس أهمية من جه) ميالدية 691/ هجرية72(

الرسالة التي أراد الفنان المسلم أن يوصلها للناظرين في ذلك الوقت والتي سوف نوردها الحقا، حيث اختار نصوص آيات 
خالص، وما تيسر من سورة مريم التي من القرآن الكريم الدالة على وحدانية اهللا سبحانه وتعالى والتي نجدها في سورة اإل

  71.تذكر سيدنا عيسى عليه السالم 
  اما هذه النصوص وكما وردت على واجهات تثمينات 

  قبة الصخرة
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  للتثمينة الداخليةما كتب في الوجه الخارجي 
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  نص الزخرفة الكتابية

  
إال اهللا وحده ال شريك له قل هو اهللا أحد اهللا الصمد لم يلد ولم يولد  بسم اهللا الرحمن الرحيم ال إله: ((للمثمن الجنوبيالضلع 

   )) .ولم يكن له كفواً أحداً محمد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

بسم اهللا الرحمن الرحيم ال إله إال اهللا وحده ال شريك له محمد رسول اهللا إن اهللا ومالئكته : ((الغربي  الجنوبيالضلع •
   )) .بييصلون على الن

ال إله .. بسم اهللا الرحمن الرحيم  –زخرفة وردية  –يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً  (( :المثمنالضلع الغربي •
   )) . إال اهللا وحده هللا الحمد

بره تكبيراً محمد هللا الذي لم يتخذ ولداً ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وك: ((الضلع الشمالي الغربي •
   )) .رسول اهللا

بسم اهللا الرحمن  –زخرفة وردية  –عليه ومالئكته ورسله والتسليم عليه ورحمت اهللا  هللا صلى اهللا: ((للمثمنالضلع الشمالي •
  )) . الرحيم ال إال اهللا وحده ال شريك له

قدير محمد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء: ((الضلع الشمالي الشرقي•
  )) . وتقبل شفاعته يوم القيامة في أمته

 –بسم اهللا الرحمن الرحيم إال إله إال اهللا وحده ال شريك له محمد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ((الضلع الشرقي للمثمن •
  )) . عبد عبد اهللابنى هذه القبة  –زخرفة وردية 

المؤمنين في سنة اثنتين وسبعين تقبل اهللا منه ورضي عنه آمين رب / اهللا اإلمام المأمون أمير/: ((الشرقي الضلع الجنوبي •
   )) .العالمين والحمد هللا
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 ما كتب في الوجه الداخلي للتثمينة
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  نص الزخرفة الكتابية
 

هللا وحده ال شريك له وله الحمد يحيى ويميت وهو على كل بسم اهللا الرحمن الرحيم ال إله إال ا: ((الضلع الجنوبي للمثمن•
  )). شيء قدير محمد رسول اهللا

إن اهللا ومالئكته يصلون على النبي يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً صلى اهللا عليه : ((الضلع الجنوبي الشرقي •
   )) .يا أهل الكتاب ال تغلوا في دينكم والوالسالم عليه ورحمة اهللا 

تقولوا على اهللا إال الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول اهللا وكلمته ألقاها إلى مريم وروح : ((الضلع الشرقي للمثمن •
   )) .منه فآمنوا باهللا ورسله وال تقولوا ثالثة انتهوا خيراً لكم

في السماوات وما في األرض وكفى باهللا وكيالً إنما اهللا إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما  : ((الضلع الشمالي الشرقي•
   )) .لن يستنكف المسيح أن يكون عبداً هللا

وال المالئكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعاً اللهم صلى على : ((الضلع الشمالي للمثمن•
   )) .رسولك وعبدك عيسى ابن مريم

م عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حياً ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه والسال: ((الضلع الشمالي الغربي•
   )) .يمترون ما كان هللا أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمراً

فإنما يقول له كن فيكون وإن اهللا ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم شهد اهللا أنه ال إله إال هو : ((الضلع الغربي للمثمن•
   )) .الئكة وأولوا العلم قائماً بالقسط ال إله إال هو العزيز الحكيم أنوالم

الدين عند اهللا اإلسالم وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إال من بعد ما جاءهم العلم بغياً بينهم ومن : ((الضلع الشمالي الغربي•
   )) .يكفر بآيات اهللا فإن اهللا سريع الحساب
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  في قبة الصخرة رخاميةالزخارف ال

  

لقد استخدم الفنان المسلم المادة الرخامية في زخرفة قبة الصخرة بشكل ملفت للنظر، حيث استخدمها في األعمدة وتيجانها 
وكذلك في تكسية الدعامات الحجرية، ولكن ثمة عنصر آخر  ،وفي تكسية الواجهات الداخلية والخارجية للتثمينة الخارجية

التي علت الدعامات الحجرية المكسية بالرخام، وكذلك ) اإلطارات(وهو األفاريز الرخامية  ،الرخامية أيضاً له من المادةشكّ
وهندسية،  ،الواجهات الداخلية للتثمينة الخارجية، حيث جاءت هذه األفاريز الرخامية المحفورة والمزخرفة بزخارف نباتية

عمل هذه  أسلوبوقد عرف . وموضوعات زخرفتها ،متجانسة إلى حد كبير مع الزخارف الفسيفسائية من ناحية ألوانها
  . في العصرين البيزنطي واألموي األفاريز الرخامية

/ هـ72نائها سنة تعود إلى الفترة األموية متزامنة مع تاريخ ب الصخرة،ن جميع هذه األفاريز الرخامية الموجودة في قبة إو
   .م 691

ويجدر اإلشارة أيضا إلى الزخارف الخشبية التي جاءت متجانسة في عناصرها وموضوعاتها مع الزخارف الفسيفسائية 
  . والرخامية في قبة الصخرة 

   
  

  

  في قبة الصخرة الزخارف القاشانية

  

 وقد استخدم ألول مرة في عمارة قبة. ط الصينيعرف في بالدنا بالبالون والذي يج والملّالمزج لحجرالقاشاني هو ذلك ا
الذي قام باستبدال الزخارف الفسيفسائية التي كانت تغطي واجهات  ،الصخرة في عهد السلطان العثماني سليمان القانوني

72. م1552/ ـه959ون وذلك في سنة ج والملّالتثمينة الخارجية منذ العهد األموي، بالبالط القاشاني المزج  

بالبالط القاشاني نسبة إلى مدينة قاشان الواقعة في خراسان في بالد فارس، حيث كان في بادئ  رفوقد عفي  صنعاألمر ي
   73 .هذه المدينة وينقل بعد ذلك إلى البالد المراد استخدامه فيها 

في قاشان ومن ثم نقل  وإن القاشاني الذي استخدم في عمارة قبة الصخرة في عهد السلطان سليمان القانوني، كان قد صنع
  . إلى القدس 

وذلك عن طريق استقطاب صنّاع مهرة من  ،ولكن ما لبثت هذه الصناعة أن انتقلت في نهاية القرن السادس عشر إلى القدس
م مها الكثير من صنّاع أهل الشام وفلسطين فنقلوها إلى بالد الشابالد فارس ليقوموا بتصنيع البالط في القدس نفسها، فقد تعلّ

  74. بسرعة فائقة، حتى غدا هذا الفن منتشرا ومشهورا في القرنين السابع والثامن عشر في بالد الشام 

د روح العقيدة اإلسالمية أيضا في هذا العصر وذلك باستخدامه مواضع مشابهة لتلك وقد استطاع الفنان المسلم أن يجس
  .ة والخط اإلسالمي ة والهندسيبالعناصر النباتي لتوالتي تمثّ ،الموجودة في الزخارف الفسيفسائية بالداخل
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  قبة الصخرة والرحالة المسلمين

  
  

القدس عاصمة الجمال في بالد الشام، وكان طوق جمالها هو المسجد األقصى المبارك، فكان مهوى أفئدة الرحالة ظلّت مدينة 
خّاذ وروعة وإتقان، فكان حظ القدس من الرحالة آ يخطّون به صفحاتهم األولى بجمالللشهرة  والمؤرخين وكان منطلقاً

وكان البد للرحالة المسلم عند زيارة القدس أن يدخل المسجد األقصى ليزين كتاباته ويجملها بمعالمه  جداً المسلمين وافراً
فيبرعون  ووصفه بشكل دقيق، فكانت قبة الصخرة دوما هي الهدف األول في وصف الرحالة المسلمين للمسجد األقصى

  . وإبداعاً وزخرفاً ويتفننون بوصفها جماالً
وجعلوها ساحة يتنافسون فيها بوصف المسجد , على القدس ولنقف قليال مع بعض من تلك الكتابات لرحالة مسلمين مرواً

  والقبة 
والرحالة المسلم , رو والشريف اإلدريسي السبتي، وناصر خس, والمقدسي , وابن الفقيه , فمنهم الرحالة المشهور ابن بطوطة 

   .واخيرا الشيخ عبد الغني النابلسي, الهروي 
  

على إثني عشر ركناً وثالثين , والقبة بناها عبد الملك بن مروان) : " مختصر كتاب البلدان ( يقول ابن الفقيه في كتابه 
  75. "وهي قبة على قبة عليها صفائح الرصاص وصفائح النحاس, عموداً

  
وفي الوسط قبة الصخرة على بيت مثمن " ) : احسن التقاسيم في معرفة األقاليم(مد بن احمد في كتابه ويقول المقدسي مح

باب القبلي باب اسرافيل باب الصور باب النساء يفتح إلى الغرب جميعها مذهبة، في : بأربعة أبواب كل باب يقابل مرقاة
م المقتدر باهللا، وعلى كل باب صفة مرخمة بالتنوبية وجه كل واحد باب ظريف من خشب التنوب مداخل حسن أمرت بهن أ

تطبق على الصفرية من خارج، وعلى أبواب الصفاف أبواب أيضاً سواذح، داخل البيت ثالثة أروقة دائرة على أعمدة 
من معجونة أجل من الرخام وأحسن ال نظير لها قد عقدت عليها أروقة الطية، داخلها رواق آخر مستدير على الصخرة ال مث

طيقان كبار، والقبة من فوق المنطقة طولها عن  على أعمدة معجونة بقناطر مدورة، فوق هذه منطقة متعالية في الهواء فيها
القاعدة الكبرى مع السفود في الهواء مائة ذراع، ترى من البعد، فوقها سفود حسن طول قامة وبسطة، والقبة على عظمها 

يطانه مع المنطقة من داخل وخارج على ما ذكرنا من جامع دمشق، والقبة ثالث ملبسة بالصفر المذهب، وأرض البيت وح
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االولى من ألواح مزوقة والثانية من أعمدة الحديد قد شبكت لئالتميلها الرياح ثم الثالثة من خشب عليها الصفائح وفي : سافات
الشمس أشرقت القبة وتألألت المنطقة  وسطها طريق إلى عند السفود يصعدها الصناع لتفقدها ورمها، فإذا بزغت عليها

  76 " .ورأيت شيئاً عجيباً، وعلى الجملة لم أر في االسالم وال سمعت أن في الشرك مثل هذه القبة
  

نزهة المشتاق في اختراق ( وها هو الرحالة اإلدريسي يكتب عن بيت المقدس والصخرة في فترة االحتالل الصليبي في كتابه 
الجامع قبة عظيمة تعرف بقبة الصخرة وهذه القبة مرصعة بالفص المذهب واألعمال الحسنة من بناء وفي وسط  ) :"األفاق 

خلفاء المسلمين وفي وسطها الصخرة المسماة بالواقعة وهو حجر مربع كالدرقة في وسط القبة رأسها الواحد مرتفع عن 
ول هذه الصخرة مقارب لعرضها يكون األرض مقدار نصف قامة أو أشف من ذلك ورأسها الثاني الصق باألرض وط

بضعة عشر ذراعاً في مثلها وينزل من باطنها وأسفلها إلى سرداب كالبيت المقلم طوله عشرة أذرع في عرض خمسة 
وارتفاع سمكه يشف على القامة وال يدخل إلى هذا البيت إال بمصباح يستضاء به ولهذه القبة أربعة أبواب والباب الغربي 

بح كان بنو إسرائيل يقربون عليه القرابين وبالقرب من الباب الشرقي من أبواب هذه القبة الكنيسة المسماة منها يقابله مذ
بقدس القدس وهي لطيفة القدر والقبلي منها يقابله المسقف الذي كان مصلى للمسلمين فلما استفتحها الروم وبقي بأيديهم إلى 

المسجد بيوتاً يسكنها الجيل المعروفون بالداوية ومعناه خدام بيت اهللا ويقابل  وقت تأليفنا لهذا الكتاب صيروا هذا المسقف من
الباب الشمالي بستان حسن مغروس بأنواع األشجار ودائر هذا البستان أعمدة رخام مضفورة بأبدع ما يكون من الصنعة وفي 

  77 ".آخر البستان مجلس برسم الغذاء للقسيسين والمدرجين

قبة الصخرة : " المسلم والذي زار المسجد إبان اإلحتالل الصليبي للمسجد األقصى وبيت المقدس فيقول اما الرحالة الهروي 
عليه وسلم وبه قبة الصخرة التي عرج به من عليها وقدمه فيها، وهذه الصخرة رأيتها في وهو موضع عرج بالنبي صلى اهللا 

بسم اهللا الرحمن الرحيم ( كتابة في سقف هذه القبة ما هذا صورتهاوقرأت  ، هذاةشمالي هذه القب_ الصليبيين _ زمن الفرنجة 
وقرأت . والكتابة بالفص الذهبي........ ) اهللا ال إله إال هو الحي القيوم ال تأخذه سنة وال نوم له ما في السماوات واألرض 

من المسجد الحرام إلى المسجد  بسم اهللا الرحمن الرحيم سبحان الذي اسرى بعبده ليال( في قبة الصخرة ما هذا صورته 
نصر من اهللا ووليه أبي الحسن علي اإلمام الظاهر، وجميع الكتابة واألوراق بفص مذهب، ) األقصى الذي باركنا حوله 

  78 ."وجميع ما على األبواب من آيات القرآن الكريم وأسامي الخلفاء لم تغيره الفرنجة 
  

بني : " فيقول وصفا إياها ) سفرنامة ( بة الصخرة بشكل دقيق في كتابه ويبرع الرحالة المسلم ناصر خسرو في وصف ق
المسجد بحيث تكون الدكة وسط الساحة، فقبة الصخرة في وسط الدكة، والصخرة وسط القبة، وقبة الصخرة بيت مثمن منظم، 

ة األصلية باب شرقي وآخر وله اربعة ابواب، وعلى الجهات األربع. كل ضلع من اضالعه الثمانية ثالث وثالثون ذراعاً 
غربي، وثالث شمالي ورابع جنوبي، وبين كل بابين ضلع، وجميع الحوائط من الحجر المنحوت، وارتفاعها عشرون ذراعاً، 
ومحيط الصخرة مائة ذراع، وهي غير منتظمة الشكل ال هي مدورة وال مربعة، ولكنها حجر غير منتظم كحجارة الجبال، 

خرة األربعة دعائم مربعة، بارتفاع حائط الدكة، وعلى قبة تلك الدعائم وهذه األعمدة اإلثني عشر وقد بنوا على جوانب الص
وكانت هذه القبة العظيمة في ذلك الوقت مرتكزة . بنوا القبة التي تحتها الصخرة، والتي يبلغ محيطها مائة وعشرين ذراعاً

لى بعد فرسخ كأنها قمة جبل، ألنها من اساسها إلى قمتها على هذه الدعامات اإلثني عشرة المحيطة بالصخرة، فتراها ع
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والصخرة أعلى من األرض بمقدار قامة رجل، وقد أحيطت بسياج من الرخام حتى ال تصل يد احد . ثالثون ذراعاً 
  79..... "إليها

  
 من حظها توفر قد ،شكالً وأغربها وأتقنها المباني أعجب من هي" اما الرحالة المشهور ابن بطوطة فقد قال في قبة الصخرة 

 أربعة ولها رخام، درج في إليها يصعد المسجد، وسط في نشر على قائمة وهي بطرف بديعة كل من وأخذت المحاسن،
 ورائق الذواقة أنواع من وباطنها ظاهرها وفي داخلها، وكذلك الصنعة محكم أيضا، بالرخام مفروض فيها والجائر أبواب،
 في متأملها بصر يحار البرق لمعان تلمع أو أنواراً تتألأل فهي بالذهب مغشى ذلك أكثرو الواصف، يعجز ما الصنعة

 اهللا صلى النبي فإن اآلثار، في ذكرها جاء التي الكريمة الصخرية القبة وسط وفي تمثيلها، عن رائيها لسان ويقصر محاسنها،
 نحو ارتفاعها صغير، بيت مقدار مغارة وتحتها ،قامة قدر ارتفاعها صماء صخرة وهي السماء، إلى منها عرج وسلم عليه
 أحدهما عليها، يغلقان العمل محكما اثنان شباكان الصخرة وعلى محراب، شكل وهنالك درج على إليها ينزل أيضا، قامة
 والناس هنالك، معلقة حديد من كبيرة درقة القبة وفي خشب، من والثاني الصنعة، بديع حديد من الصخرة يلي الذي وهو

  80. "عنه اهللا رضي المطلب عبد بن حمزة درقة أنها يزعمون
فأول ما زرنا الصخرة، : " هذا الشريف الشيخ عبد الغني النابلسي يزور المسجد األقصى ويقول عن قبة الصخرة  وأخيراً

رة اليتيمة، وهناك يحوي أنواع الفضائل وهي الصخرة العظيمة والد مباركاً على أسلوب هائل، وهيكالً عظيماً فرأينا أمراً
  81. "يحيط بالصخرة، ويسمى هذا المحراب محراب الخضر  محراب لطيف على أعمدة الرخام متصل بالداير الخشبي الذي
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  قبة الصخرة ورسالتها للعالم

  
   

هبية، والتي وضعت فيها كل ماليين الدنانير الذ وصرف عليها كما أسلفنا سابقاًسنوات  قبة الصخرة والتي دام بناؤها سبع
دون هدف، كانت هذه الجهود  اً، أو تفاخردون دافع، أو بهرجةً ، أو إسرافاًإبداعات الفن اإلسالمي فما كان هذا العمل عبثاً

إلى رسالة جليلة تفوق الخيال،  المبذولة والدنانير المصروفة والسنوات المستغرقة في إخراج هذا الصرح للوجود، تهدف
بالرسالة التي تحملها قبة الصخرة لألمة اإلسالمية وللعالم أجمع يجد فيها إبداع العقلية المسلمة، والفهم الحقيقي  فالمتمعن

لإلسالم، ورسالة المسجد األقصى المبارك لألمة أجمع، فكان منهج المصمم لهذه القبة والفنان المسلم الذي أشرف على 
 .والسياسة بالدينل لهذه القبة األرض بالسماء والدنيا باآلخرة والعقيدة بالحياة زخرفتها وتزيينها يهدف إلى أن يوصل المتأم

 فعندما نقف أمام قبة الصخرة وتصميمها الهندسي نجدها تمثل الشكل المثمن في جسمها الخارجي والداخلي؛ فيتبادر لنا فوراً
بعد بناء  بارزاً إسالمياً إلسالمية، إذ أصبح طابعاًاألنموذج الهندسي والزخرفي البديع الذي يزين معظم العمائر والزخارف ا

يق على لكعبتين قد تداخالتا في بعضهما بشكل متقاطع، فكان التطب قبة الصخرة، فقد أراد المهندس المسلم أن يخلق تصوراً
سلمين األولى، و قبلتهم ، لتوضح لنا العقلية المسلمة ذلك االرتباط الوثيق بين قبلة الم82هيئة المثمن الناتج عن هذا التداخل

الثانية الكعبة المشرفة، وأنهن قلب األمة اإلسالمية كما هي قبة الصخرة جاءت ممثلة لقلب المسجد األقصى، لتبعث لنا 
أولى تقول أن الحفاظ على القبلتين األولى والثانية بمثابة الحفاظ على قلب األمة، فإن فرط بأحدهما أصبح القلب  برسالة

  .و حال ما نحن عليه اليوم جراء تفريطنا بالقبلة األولىناقصا، كما ه
، 83، لوجدنا أنها امتازت بمقاييسها اإلنسانيةوإذا نظرنا إلى قبة الصخرة بقياساتها وأبعادها الهندسية كما أسلفناها سابقاً

 ضخامة وال شذوذ في حجمها فالداخل لها ال يشعر بغرابة وبعد عن المكان، بل كانت تتوافق أبعادها والمنظور اإلنساني فال
فلم تغب هذه النقطة عن المهندس المسلم . همقارنة بالمسجد، فكل من يدخلها يشعر بإنسانيته، فيجد نفسه وكأنه لم يبارح بيت

فقد حفظ للمبنى حجمه ومساحته في فراغ المسجد وكذلك حفظ للصخرة نفسها مساحتها داخل القبة واهتم أيضا بالنظرة 
ثانية من قبة الصخرة، أنك أيه اإلنسان مهما طفت البالد ودخلت  رسالةمريحة للمبنى من الداخل والخارج، فكانت اإلنسانية ال

  . بهذا اإلحساس داخل القبة وستسمومبان أثرية فإنك لن تجد نفسك إال داخل األقصى 
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ل على قبة الصخرة، فيعلم أنها تشير إلى أما تلك الزخارف الرائعة فالمتأمل لها يجد المجوهرات والحلي، وكل نفيس قد أسد
أن هذا المكان هو جوهرة بل هو صندوق جواهر ونفائس حوى كل تلك المجوهرات التي ألصقت بالقبة من الداخل، وكأنها 

ومجوهراتها تنتظر يوم الزفاف، هي عرضة للسرقة والنهب، وعرضه لنهش الذئاب، فواجب على عروس قد تزينت بحليها 
  .جميلته من تزينت تنظره أن يأتي ليخلصها ويجعلها فرحة بما تزينتكل من يعشق 

في قبة الصخرة؛ فإنها رسالة إلى انتصارات الدولة اإلسالمية وقوتها وعظمتها،  وإذا رأينا تلك التيجان التي تم تكريرها كثيراً
أن اإلسالم سينتصر وسوف تكون له  اًلنا أيض وتلك االنتصارات التي حققتها على أقوى قوى األرض في زمانها، وتذكيراً

  . العزة والغلبة دوماً
  

، ونبات مختلف ألوانه؛ فهذا تشبيه للناظر وتذكرة 84وعند مشاهدتنا لتلك النباتات وما جاء فيها من نخل ورمان، وزيتون وتين
خيرات ونعم، وجاءت كذلك  نتذكرها دوما بنظرنا إلى تلك النباتات، وتشبيه إلى نعيمها ونباتها وما فيها منللجنة كي 

زخارف القبة النباتية تأخذ طابع التناسل والغصون الملتفة والقطوف الدانية كلها كوصف لثمار الجنة ونباتها، وبربط هذه 
  .85زهرة اللوتس التي انفردت بجمال أخاذ مثلوالتي أتت مميزة جدا في قبة الصخرة  النباتات بتلك األزهار أيضاً

ى الكتابات العربية واإلسالمية وما خط في قبة الصخرة من منظور تاريخي، فنجد أنها أقدم صرح ومكان قد أما إذا نظرنا إل
 نت بذلك إرثاًأرخ للكتابة اإلسالمية وكان متحف لها، فهي تعد أقدم من بعض المخطوطات التي حفظت هذه الكتابات، فكا

  .يستهان به أبدا ال  وتاريخياً حضارياً
  

العظيمة التي تحملها قبة الصخرة للعالم كله ولكل شعوب األرض فإننا نجد العجب  لى الرسالة المركزيةوعندما ننظر إ
  العجاب، 

إن زخارف قبة الصخرة الكتابية في كل قسم منها قد ركزت على قضية هامة ال يستهان بها، ودلت على عقلية إسالمية 
  .واعية قد نسيها البعض منا
وعلى رأسهم عمر الفاروق  ،م متمثال بقيادة األمة وقادتها636هـ 15م إلى بيت المقدس فاتحا عام فكما نعلم قد جاء اإلسال

ال مثيل له في الثقافة والحضارة، فقد كان نعم النموذج  والعقدية وفهماًرضي اهللا عنه، وحمل اإلسالم معه قواعده اإلنسانية 
نموذجا للتعددية ((...... العويسي المقدسي في تعريف بيت المقدس أنه على التعددية الفكرية كما قال البروفيسور عبد الفتاح 

  ))..الفكرية
بل وتعهدت لها  ،واحترام الديانات السماوية والسماح لها بالتعبد في بيت المقدس ،فقد تمثلت هذه التعددية باحترام اآلخر

ل اإلسالم كما نصت على ذلك العهدة العمرية التي في ظولمعتنقيها بالمحافظة عليها وعلى ممتلكاتها وحقهم بالعيش الكريم 
من العيش في بيت المقدس وحفظت لهم  وهي بدورها لم تمنع أحداً ،جاءت بمثابة قاعدة دائمة في التعدد الفكري والثقافي

  .86ديانتهم وحقوقهم الحياتية الكريمة 
ه النظرة اإلسالمية الفذة المتمثلة بالعهدة وفي هذا المعنى كانت قبة الصخرة بما حوت من كتابات ونصوص مكملة لهذ

العمرية بنصها ومضمونها الحقيقي، ومؤكدة كذلك على أن القدس وبيت المقدس هو خير نموذج للتعددية الفكرية، وخير 
عام ومثلوه في نصوصهم وطبقوه واقعا في بيت  1400مكان يطبق فيه هذا المفهوم الذي عرفه المسلمون منذ أكثر من 

  .المقدس
  ..نة الداخلية بوجهيها الخارجي والداخلي ورقبة القبة يجد ما يليبات قبة الصخرة وما جاء في التثميفالمتمعن في كتا
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عن رسالة سيدنا موسى عليه الصالة  87 )طه(الناظر إلى رقبة قبة الصخرة من الداخل يقرأ فيها ما جاء من سورة .. أوال 
ذه الرسالة من دعوة إلى الوحدانية وعبادة الخالق سبحانه وتعالى وما جاء من والسالم إلى بني إسرائيل وما تضمنت ه

  ..أحداث مع بني إسرائيل
األمر عن رسالة  بادئنجدها تتحدث في   88وعند قراءة ما جاء في الوجه الداخلي للتثمينة الداخلية من قبة الصخرة.. ثانيا

وما جاء  ،يز على رسالة سيدنا عيسى عليه الصالة والسالم وأنه عبد هللاثم يكون كل الترك ،سيدنا محمد عليه الصالة والسالم
فتذكر الكتابات في هذا الوجه من  ،الكتاب على أن المسيح ابن اهللا ما هو إال ادعاءات ومغاالة بالباطل أهلفي ادعاءات 

  .سورة مريم صفة المسيح عليه السالم ورسالته لمسيحيي األرض
نجدها تتكلم عن وحدانية اهللا تعالي بمقتطفات من سورة  89كتب في الوجه الخارجي للتثمينة الداخلية عند النظر إلى ما..ثالثا

اإلخالص، وتتابع كالمها عن سيدنا محمد عليه الصالة والسالم وعن أمته وأنها ناسخة للرساالت وسيدة عليها وهي خاتمتها 
  .باإلضافة إلى التنويه إلى باني القبة ومنشئها

  .لى الرسالة العظيمة من هذه القبة هنا تتج
األمر عن سيدنا موسى عليه الصالة والسالم ورسالته وقومه، ومن ثم تأتي لتطرح قضية سيدنا  بادئفنجدها تخبرنا في 

عيسى عليه الصالة والسالم ورسالته وقومه وعبوديته هللا وحده، وأخيرا وبشكل قد حوى هاتين الرسالتين، جاء الوجه 
ثمن الداخلي ليخبرنا عن خاتم المرسلين سيدنا محمد عليه الصالة والسالم ورسالته للبشرية كافة ودعوته لعبودية الخارجي للم
لتخبرنا قبة الصخرة بهذا التصوير والتوزيع الدقيق للرساالت السماوية الثالث أن الرسالة . قبله من الرساالت اهللا ونسخ ما

جاء به سيدنا موسى وعيسى عليهما السالم موحدين هللا داعين  المسلمين وان ماالشاملة والسيادة المطلقة هي لإلسالم و
  . لعبادته حقا دون تزييف أو تحرف ال يتنافى والرسالة المحمدية الخاتمة للرساالت 

ناة عند عبد الملك بن مروان وب اإلسالمالحقيقي في فهم  اإلبداعليس هذا فحسب فالمتمعن في تلك الكتابات والرسائل يجد 
  .القبة
المسلمين وسيادتهم ألكبر مساحة في العالم، أن اإلسالم لم يحتكر  انتصاراتجمع في أوج يوصلوا للعالم أ أن أرادوافهم 

من مزاولة شعائره وطقوسه التعبدية في بيت المقدس، فهو دين التسامح والعطف رغم قوته  أحداالمقدسات يوما، ولم يمنع 
، فهم لم يقوموا بتهميش الغير، وهذا ما لم نجده في العصور والديانات التي سبقت العتقادواوعظمته، دين يحترم الفكر 

  .  اإلسالم
  

على  رداًعلى هذه الرسالة وهذا الفهم عند المسلمين تجاه غيرهم من الديانات تلك الرسالة التي بعث بها صالح الدين  أكدوقد 
  90......)) وهي مقدسة عندنا وعندكم  يضاًالقدس مهمة لنا أ: ((حيث قال  ريتشرد قلب األسد

  !!على وجه األرض؟؟ وفي أي ديانة في العالم ؟ مبنىفهل وجدنا مثل هذه المفاهيم وهذا التسامح والتعدد الفكري في أي 

 .هذه هي رسالة قبة الصخرة، قلب األقصى وقلب الشام ودرة الجمال
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  انتهاكات صهيونية تجاه قبة الصخرة

  

   .نها موقع مهم في بناء الهيكلأالصخرة القائمة على الصخرة مكانا هاما في عقيدة اليهود حيث تعد قبة 
منها مع  نذكر بعضاً ،المؤسسة اإلسرائيلية لقبة الصخرة أولتهاالتي  االنتهاكاتمن  وفيراً الصخرة حظاًلذلك كان لقبة 

حفر لألنفاق  أوتخريب  أوانتهاك للمقدسات فيه وتدمير  دث فيهإال ويح كامل المسجد األقصى قد ال يمر يوماً أنإلى  اإلشارة
  .وإبادة للحضارة 

م، كما اقتحمت 1948خالل عدوان عام  االحتاللتعرضت قبة الصخرة لقصف بطائرات 
األقصى المبارك بأسلحتها ودنسوا الصخرة المشرفة برفع علمهم فوقها لبعض الوقت لدى 

  . م1967احتالل األقصى عام 
تم العثور على مخططات ووثائق تشرح كيفية تفجير قبة الصخرة  1974عام وفي 

  91.يوئيل لرنر  ونسفها وذلك في منزل الصهيوني الحاقد
وخالل الثمانينيات من القرن العشرين، جرت محاوالت عدة لنسفها بالمتفجرات شديدة 

مان، في عام متطرفين يهود، واقتحمها جندي يهودي، يدعي هاري جولد يد التدمير على
م، وأطلق النار على المصلين بشكل عشوائي مما تسبب في استشهاد اثنين وإصابة 1982

  92.أربعة من المصلين
 فراد من التنظيم السريف قبة الصخرة وتفجيرها فقد حاول أوفي محاولة جديدة لنس 

سوار المسجد األقصى والذهاب إلى قبة الصخرة تسلق أ) لفتا ( اليهودي المتطرف 
بحوزتهم كميات كبيرة من المتفجرات والقنابل يهدفون إلى تفجيل القبة لوال ان حراس 

  93 .1984األقصى قاموا بكشف هذه الخطة في اللحظات األخيرة وذلك عام 
وكذلك استخدمت قبة الصخرة في حمالت دعائية لوزارة السياحة اإلسرائيلية، 

  94. 1999روحية في سنة واستخدمت صورة القبة في الترويج للمشروبات ال
عدداً من المتطرفين  2005/ 4/ 7وفي نفس اإلطار اعتقلت الشرطة اإلسرائيلية في 

وأنّهم خطّطوا لتنفيذ اعتداءاٍ  ت ضد المسجد األقصى وقبة  9اليهود، اتضح أن عددهم 
 16ها طبعا عادت لتفرج عنهم في وبواسطة طائرة من دون طيار محملة بالمتفجرات، لكنّ) الو(الصخرة بواسطة صواريخ 

  95.ينفِّذوا ما خطّطوا لهبدعوى أنّهم لم  2005/ 5/ 
أن قبة " دولوس"على ظهر السفينة  2006/ 5/ 2أقيم يوم  ادعى في معرض مصورٍ

الصخرة المشّرفة هي أحد المعالم اليهودية في مدينة القدس، وهذه السفينة هي عبارة 
وثقافات مختلفة من خالل  بحضارات فاًتعريقدم للزائرين عن معرض كتاب متنقّل ي

  96.العروض المصورة
  

قامت مجموعة سياح بوضع صليبا على باب قبة : 3/2005/  24وفي يوم الخميس 
 الصخرة في المسجد األقصى وسكبت الخمر على الصليب، وأدت شعائر مشبوهة أمامه

خال هذه المجموعات إلى المسجد وبمساعدة من شرطة االحتالل حيث سمحت لهم بإد
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األقصى، وقامت بحراستها وهي مجموعات مسيحية أصولية تؤمن بأن نزول السيد المسيح لن يكون إال بعد بناء الهيكل 
  97.المزعوم 
األقصى المبارك بالكشف عن أن سلطات االحتالل تستخدم قام الشيخ محمد حسين، خطيب المسجد : 28/9/2006الخميس 
 األقصى ما يؤثر في أساساته واألبنية اإلسالمية في القدس في شكل عام، الفتاً وية لتذويب الصخور أسفل المسجدمواد كيما

  98.عن مصلّى قبة الصخرة  متر فقط 100االنتباه إلى أن الحفريات التي تقوم بها دولة االحتالل تبعد اآلن 
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 للواجهة األخيرة في الضلع الجنوبي الغربي زخرفة

  

  

 زخرفة في داخل الواجهة الثالثة داخل الضلع الجنوبي الغربي للقبة

  

  

  زخرفة الواجهة األخيرة في الضلع الغربي األوسط

  

  زخرفة الواجهة المجاورة للباب الجنوبي 
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  ةزخرفة الواجهة الرخامية الوسطى في الضلع الشمالي الغربي للقب

  

 

 زخرفة الواجهة األخيرة في الضلع الجنوبي األوسط

  

  

  

 أرضية رخامية لمدخل أحد أبواب القبة

  

  

  

 أرضية رخامية لمدخل أحد أبواب القبة
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  زخارف قاشانية لبعض نوافذ قبة الصخرة
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  الباب الجنوبي للقبة

  

  الباب الشرقي للقبة

  

  الباب الشمالي للقبة

  

  الغربي للقبة الباب
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 زخارف السقفيات الفسيفسائية داخل رواقي القبة
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  فسيفساء مبنى قبة الصخرة من الداخل تحفة فنية فريدة
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  القبة من الداخل واألعمدة القائمة عليها
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  القاشاني في رقبة القبة من الخارج

  

  

  الزخارف القاشانية في قبة الصخرة

  ف القاشانية في قبة الصخرة أمام أحد األبوابالزخار

  

  جزء من سورة يس المكتوبة بالقاشاني على محيط مبنى القبة
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  الصخرة جمال وإبداع، هندسة وعمارة، ثقافة وزخرف، رسالة عظيمة وأهداف نبيلةهذه قبة 

  ألهدافلسيادة اإلسالم وهدفه الذي يسمو فوق كل ا قبة تضم في جنباتها تفسيراً
وتظل . أخرى ، وتتعرض لنهب المتجبرين تارةًحتل تارةً، وتُقبتنا العظيمة مرت عليها عصور وحقب متتابعة، تزهو تارةًَ

وحدها قبة الصخرة الصامدة الشامخة في وجه العواصف، قد نرمقها في زماننا هذا وقد اصبحت هدفا لليهود ومن عاونهم، 
محاوالت لنسفها وتهويد  بادة، أنفاق تخترق األقصى وترمي للوصول إلى قبة الصخرة، وقد نسجوا لها كل أسباب الدمار واإل

فكري يجوب العالم كي يبدل طبيعتها وإسالميتها، مخططات إلقامة هيكل مزعوم وتنقيب هدفه إحداث فراغات من شأنها 
وسواح قد شبعوا بأفكار متطرفة فأصبحت خلخلة البنيان وإسقاطه، انتهاكات تتعرض لها قبتنا من قبل المتطرفين فيدنسوها 

  .ؤالء الغرباءلهم وكأنها متنزه له مزاراً
وفي ظل هذا أصبح حال قبتنا كحال المسجد األقصى مهددة بالزوال واالنهيار، فهل لك يا قبة الصخرة من أنصار وهل لك 

لجيل قادم ال محال والنصر والتحرير بجيل يرفعون لواء الحق كجيل صالح فاستبشري ارض اإلسراء وقبة العز واإلباء فا
الَِّذيَن ُأْخِرُجوا ِمْن ِدَياِرِهْم ِبَغْيِر َحقٍّ ِإلَّا َأْن َيُقوُلوا َربَُّنا اُهللا َوَلْوَلا َدْفُع {  :إذ قال  وعده صدق هو القرار هذا وعد من الجبار وقد

ٌع َوَصَلَواٌت َوَمَساِجُد ُيْذَآُر ِفيَها اْسُم اِهللا َآِثيًرا َوَلَيْنُصَرنَّ اُهللا َمْن َيْنُصُرُه ِإنَّ اَهللا َلَقِويٌّ اِهللا النَّاَس َبْعَضُهْم ِبَبْعٍض َلُهدَِّمْت َصَواِمُع َوِبَي
فمهما طغت على األرض سطوتهم فلن يستمر هذا طويال ونستبشر بنصر آت ولن تضيع يوما قطرة من  }40:الحج{ }َعِزيٌز

َلا َيُغرَّنََّك َتَقلُُّب الَِّذيَن َآَفُروا  {طغى هبل فالنار موعده وسوف تأكل من أسياده سقر قال تعالى دماء سكبت على األسوار فمهما 

وذَكَروا اَهللا  ِإلَّا الَّذين َآمنُوا وعملُوا الصاِلحات {وقال  } 197:آل عمران{ } َمَتاٌع َقِليٌل ُثمَّ َمْأَواُهْم َجَهنَُّم َوِبْئَس الِمَهاُد*ِفي الِبَلاِد 
ونبنْقَلنْقَلَبٍ يم وا َأيظَلَم ينالَّذ لَمعيسوا وما ظُلم دعب نوا مرانْتَصا ويرنسأله تعالى ان يحفظ المسجد  } 227:الشعراء{  }كَث

  األقصى ويمكن لكل من ينصره
  .هذا والحمد هللا رب العالمين 
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ن يكون سائسا، وآان يعطي مال اهللا آأنه يعطي مرياث أبيه، وإن عمرو بن سعيد أراد الفتنة، وأ
يستحل احلرمة ويذهب الدين، وما أراد صالحا للمسلمني، فصرعه اهللا مصرعه، وإني حمتمل لكم آل أمر 
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إال نصب راية، وإن اجلامعة اليت وضعتها يف عنق عمرو عندي، وإني أقسم باهللا ال أضعها يف عنق أحد 
  )).فأنزعها منه إال صعدا
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 ))وآان اخلطيب واإلمام حميى الدين بن الزآي قاضي دمشق

 1جـ  340األنس اجلليل صـ /ينجمري الد .39
  .2002الطبعة األوىل ...  30صـ حممد غوشة  /تاريخ املسجد األقصى .40
 31 صـ حممد غوشة....  199 املفصل يف تاريخ القدس صـ/ عارف العارف .41
  2جـ  90صـ األنس اجلليل / جمري الدين .42
ونائب السلطنة يف دولة ناصر الدين حممد بن هبارد الفخر بن الظاهر بن ناظر احلرمني الشريفني  .43

نقال عن جمري الدين .. ويف هذه السنة عمر دآة املؤذنني 789امللك الظاهر برقوق آان متوليا يف سنة 
 .273... 2ج

ويقال ان ((وزاد على ذلك قائال   97... 2ذآر احلادثة جمري الدين العليمي احلنبلي يف آتابه ج .44
بر دخل بني السقف ليتصيد طيورا من احلمام ومعه مشعة احلريق مل يكن بصاعقة وإمنا بعض اوالد االآا

 ))موقودة فتعلقت النار من ضوء الشمعة يف اخلشب فكان سببا للحريق واهللا أعلم حبقيقة احلال
 2جـ 97املصدر السابق صـ  .45
 266املفصل يف تاريخ القدس صـ / عارف العارف .46
 32تاريخ بيت املقدس صـ / غوشة .47
 33املصدر السابق صـ  .48
 33ر السابق صـ املصد .49
 33املصدر السابق صـ  .50
 34املصدر السابق صـ  .51
 34املصدر السابق صـ  .52
 34املصدر السابق صـ  .53
 19فسيفساء قبة الصخرة صـ / ابراهيم الفين .54
 491املفصل يف تاريخ القدس صـ / عارف العارف .55
 .40صـ / اإلعمار اهلامشي للمسجد األقصى وقبة الصخرة .56
 41املصدر السابق صـ  .57
 43سابق  صـ املصدر ال .58
 39املصدر السابق صـ  .59
.... مدرسة العمارة/ مدونة الكاتب... خالد السلطاني /العمارة األموية اإلجناز والتأويل .60

 30بيت املقدس صـ / نافذ أبو حسنة
 .املصدر السابق نفس البحث  .61
ور الربوفيس.. نظرية جديدة يف تفسري التصميم والتخطيط اهلندسي لقبة الصخرة / هيثم الرطروط .62

 232-230غبد الفتاح العويسي صـ 
 .... 35تاريخ بيت املقدس صـ / حممد غوشة .63
 عن .. 25-24نفس البحث صـ . 64
 27-26نفس البحث صـ . 65
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 42أحد صور البحث صـ . 66
 القاشاني يف رقبة القبة من اخلارج...  44أحد صور البحث صـ . 67
  43من صور البحث صـ . 68
 43الداخل عرب صـ  راجع الوان القبة من. 69
 232-230فسيفساء قبة الصخرة صـ /ابراهيم الفين. 70
 34-33راجع رسالة قبة الصخرة داخل البحث صـ . 71
 عن ما قام به سليمان القانوني 15للمزيد راجع نفس البحث صـ . 72
املطلي  هو نوع من البالط اخلزيف املزجج واحمللى بالرسوم واأللوان، خامته الفخار: القاشاني .73

واملشوي يف درجات حرارة مرتفعة ومنتظمة، وهو من أمثن               أنواع اخلزف وأعرقه قدما 
واستخداما يف العمارة وزخارفها وقد اشتهرت مدينة قاشان يف إيران بصناعة اخلزف ذي الربيق 

بأحجام و أشكال  ، و ترجع شهرهتا إىل صناعة البالطات)السرياميك(املعدني الذي عرف بالقاشاني 
 خمتلفة، حيث ذاعت شهرة اخلزافني يف مدينة قاشاني

وجنده يف . لقد انتشر هذا الفن يف شىت أحناء العامل، وقد ازدهرت هذه احلرفة مؤخرا يف ترآيا .74
سورية يف احلمامات القدمية ويف اجلوامع الدمشقية اليت بنيت يف العهد العثماني، وحديثا، رصف مقام 

ومن القاشاني الثمني قصر الطيارة يف محاه، وقد . زينب بدمشق القاشاني، وآذلك املآذن السيدة
استقدم األردن عددا من احلرفيني إلصالح قبة الصخرة واملصلى القبلي هبذا احلجر قبيل العدوان 

  .الصهيوني على قبة الصخرة
 11قدس يف آتب الرحالة صـبيت امل/ خمتصر آتاب البلدان نقال عن وسام الباش/ ابن الفقيه. 75
 1909.ط 170-169ترتيب وتنسيق ريان األندلسي صـ  88/ احسن التقاسيم يف معرفة األقاليم. 76
 115اإلدريسي صـ / نزهة املشتاق يف اخرتاق اآلفاق. 77
 13بيت املقدس يف آتب الرحالة صـ / وسام الباش. 78
 1943. حييى اخلشاب طترمجة الدآتور  70-69سفر نامة صـ / ناصر خسرو. 79
 25رحلة ابن بطوطة نسخة الكرتونية غري موافقة لألصلية صـ / ابن بطوطة. 80
 14بيت املقدس يف آتب الرحالة صـ / وسام الباش. 81
 هذه الفكرة جاءت عرب نظرية الدآتور هيثم الرطروط يف تفسري بناء قبة الصخرة. 82
 229تصميم والتخطيط اهلندسي لقبة الصخرة صـ نظرية جديدة يف لتفسري ال/ هيثم الرطروط. 83
 232-230فسيفساء قبة الصخرة صـ /ابراهيم الفين. 84
 479املصدر السابق صـ . 85
حترير عبد الفتاح العويسي ... ماهر أبو منشار / بيت املقدس منوذجا للتعددية/ راجع املبحث. 86

 . 173-147صـ  9املقدسي الكتاب 
  رقبة قبة الصخرة من الداخل من بدايتهاسورة طه املكتوبة يف. 87
 27موضح داخل البحث صـ . 88
 25موضح داخل البحث صـ . 89
 129فسيفساء قبة الصخرة صـ/ ابراهيم الفين. 90
 6مؤسسة األقصى صـ / املسجد األقصى اعتداءات وخماطر. 91
 13مؤسسة القدس الدولية صـ / القدس معلومات وارقام. 92
 7مؤسسة األقصى صـ / ى اعتداءات وخماطراملسجد األقص. 93
 10املصدر السابق صـ . 94
 7الفصل األول صـ / املقدسات اإلسالمية. 95
 14املصدر السابق صـ . 96
 27الفصل األول صـ / املقدسات اإلسالمية.97
 70الفصل األول صـ / املقدسات اإلسالمية. 98
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الكندي أصله من بيسان يكنى بأبي المقدام ، وأبو نصر، الكندي آان القائم على بناء قبة الصخرة أيام عبد  رجاء بن حياة بن جود .2

الملك بن مروان، آان فقيها، وزر لعمر بن عبد العزيز، روى عن معاوية بن أبي سفيان، وأبي أمامة، وروى عنه ابن عوف، وثور بن 
فضائل بيت المقدس في مخطوطات عربية قديمة محمد / جاء ذآره في آتاب.... ثنتين ومائة يزيد،آان عالما من علماء عصره، توفي سنة ا

 384ابراهيم صـ 
األنس الجليل  / يذآره مجير الدين العليمي)....... م730 -هـ 112توفي سنة ( 107المفصل في تاريخ القدس صـ / ويقول عارف العارف

  .... )ن جلساء عمر بن عبد العزيز رضي اهللا عنهوآان من العلماء األعالم وم(ق 241....272صـ 
 
األنس الجليل صـ / يزيد بن سالم من مولى عبد الملك بن مروان ومن أهل بيت المقدس آما جاء ذآره في آتاب مجير الدين العليمي .3

  241ق....273
 اليعقوبي جاء تعريفه في البحث .4
  
تشرق مجري يهودي درس في برلين وبودابست والجامع مس"Y.Goldziher " 1850-1921 " : جولدتسيهر ، أغناطيوس .5

العقيدة : األزهر ، تعلم العربية على شيوخ األزهر وال سيما الشيخ محمد عبده ، واشتهر بتحقيقه في تاريخ اإلسالم وحرآتها الفكرية ، له 
صفحة في االستدالل على ان  400يهر آتب نحو وجولدتس. العقيدة والشريعة في اإلسالم. والشريعة في اإلسالم ، آداب الجدل عند الشيعة 

  .من أي ناحية إال من السماء r العقيدة والشريعة هبطتا على محمد
 

  هـ 124محمد بن مسلم بن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن شهاب بن عبد اهللا الزهري توفي سنة .. اإلمام بن شهاب الزهري .6
  
د اهللا بن هارون الرشيد بن محمد المهدي بن أبي جعفر المنصور سابع الخلفاء من بني وهو أبو العباس ، عب: الخليفة العباسي المأمون. 7

  230... 1... هـ  170ولد سنة . العباس في العراق 
  ... 797..  1...فهرس شعراء الموسوعة الشعرية 

  254... 19.... سير أعالم النبالء 
  
ن جواري المعتضد باهللا أبي جعفر، واعتقها وتزوجها، وآان ولدها المقتدر باهللا اسمها شغب، آانت م: السيدة أم المقتدر باهللا العباسي. 8

  .صغيرا عندما تولى الحكم فكانت هي الوصية عليه 
  
، هو الحاآم بأمر اهللا أبو علي المنصور بن العزيز باهللا نزار بن المعز العبيدي، حاآم مصر، آان جبارًا عنيدًا، آثير التلون في أحكامه. 9

  29جـ  157الذهبي صـ .. سير أعالم النبالء ../ هـ411له، وأقواله، جائرًا، وهو الذي أمر بهدم آنيسة القيامة، توفي سنة وأفعا
  

هوالظاهر إلعزاز دين اهللا ابو الحسن علي بن الحاآم بأمر اهللا أبو علي المنصور بن العزيز باهللا نزار بن المعز العبيدي، حاآم مصر . 10
  29جـ  168الذهبي صـ .. سير أعالم النبالء / هـ 427وتوفي في سنة بعد وفاة والده 

  
ي ولد هو القائم بأمر اهللا، أبو جعفر عبد اهللا بن القادر باهللا أحمد ابن االمير إسحاق بن المقتدر باهللا جعفر بن المعتضد العباسي البغداد. 11

  .29جـ  128الذهبي صـ .. سير أعالم النبالء / هـ391سنة 
  

صالح الدين األيوبي هو يوسف بن أيوب بن شاذي السلطان المظفر محرر بيت المقدس من الصليبيين ومنقذ األقصى من اعداء . 12
  .الدين

  
خطب في قبة الصخرة ثاني جمعة من فتح بيت المقدس . هو القاضي محيي الدين بن الزآي القرشي الدمشقي الشافعي، قاضي دمشق . 13

  .بيعلى يد صالح الدين األيو
  

  .المظفر صاحب حماة تقي الدين عمر بن شاهنشاه بن أيوب بن شاذي ابن اخ صالح الدين األيوبي. 14
  

  .السلطان الملك العزيز عثمان بن السلطان الملك الناصر صالح الدين يوسف بن أيوب بن شاذي. 15
  

ية وآان فقيهًا جنديًا شجاعًا آريما ذا عصبية الهكاري من أعيان أمراء عسكره ومن قدماء األسدبن محمد ضياء الدين عيسى . 16
ومروءة وهو من أصحاب الشيخ اإلمام أبي القاسم بن البرزي تفقه عليه بجزيرة ابن عمر، ثم اتصل بأسد الدين شيرآوه ، فصار إمامًا له 

  .، فرأى من شجاعته ما جعل له أقطاعًا،وتقدم عند صالح الدين تقدمًا عظيمًا
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رآن الدين بيبرز يكنى بـ رآن الدين ابو الفتح بيبرز الصالحي النجمي البندقداري ترآي األصل ، اشتراه الملك .. .الظاهر بيبرز . 17
  م1260 -هـ 658الصالح نجم الدين أيوب وارتفع في المراتب حتى اصبح حاآما سنة 

 694السلطنة في يوم االربعاء تاسع المحرم سنة الملك العادل زين الدين آتبغا المنصوري استقر في هوزين الدين آتبغا المنصوري . 18
  .وآان الخليفة آن ذاك الحاآم بأمر اهللا أبا العباس أحمد العباسي

  مذآور في الحاشية. 19

أبو سعيد برقوق ابن أنس بن عبد اهللا الجارآسي األصل وهو أول دولة الجهارآسية وهو من مماليك بلبغا :  الظاهر برقوق هو. 20
  ..   273... 2ج... األنس الجليل ... الدين العليمي الحنبلي مجير / العمري

  لم اجد له اسما آامال في آتب التراجم واألعالم... الملك الظاهر جقمق . 21
  

بن محمد الفاتح، من اعظم سالطين الدولة العثمانية توفي سنة  السلطان سليمان خان القانوني بن سليم األول بن بايزيد الثاني. 22
  .سنة 48وحكم هـ 972

  
  .982المذآور اعاله وهو ابن روآسيالنا زوجة سليمان القنوني توفي سنة  سليم الثاني بن سليمان القانوني.  23
  
  .هـ1062الثالث، توفي سنة  بن مراد الثالث حمد األول بن محمدالسلطان ا. 24
  

  .م 1862السلطان عبد المجيد بن محمود الثاني توفي سنة . 25
  

  .م1293المتوفى سنة  العزيز بن الخليفة محمود بن عبدالحمي هو عبد. 26
  

وهو . م1918، توفي سنة وآخر من أمتلك سلطة فعلية عبد الحميد الثاني السلطان الرابع والثالثون من سالطين الدولة العثمانية،. 27
 .صاحب المقولة والموقف البطولي في عدم بيع والتفريط بفلسطين 
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  مت اإلعتماد عليهاصادر مراجع وم
  

  . 2002) ..  محمد غوشه( كتاب تاريخ المسجد األقصى . 1
.. م  1999 -هـ 1420 -عمان  - مكتبة دنديس .... ) العليمي الحنبلي مجير الدين (كتاب األنس الجليل بتاريخ القدس والخليل . 2

  . 1866طبعة الكترونية مصورة 
  .)ابن األثير (الكامل في التاريخ . 3
  .األولالفصل ... كتاب المقدسات اإلسالمية . 3
  .  120/126.. ). احمد خليفة( كتاب دليل أولى القبلتين . 4
  .  11/14) ..... وسام الباشا ( كتاب بيت المقدس في كتب الرحالة المسلمين . 5
  )  . مؤسسة األقصى( كتاب المسجد األقصى المبارك إعتداءات ومخاطر . 6
  .  28/30) ....  جمعية احياء التراث اإلسالمي( نا كتاب القدس ل. 7
  .  قبة الصخرة.. ). عبد اهللا معروف( سلسلة معالم المسجد األقصى . 8
  مطبعة المعارف القدس.... 1999الطبعة الخامسة ).....عارف العارف( المفصل في تاريخ القدس . 9

   ).ابراهيم الفقي(فسيفساء قبة الصخرة  .10
   للفنون الدانمركية الملكية األكاديمية/  العمارة مدرسة )... السلطاني خالد(  ألمويةا العمارة. 11
  .المكتبة الشاملة ... طبعة الكترونية )... اليعقوبي( تاريخ اليعقوبي  .12
  م 2005دار والفاء  3ط )... ابن تيمية( مجموع الفتاوى  .13
  .  مراجع ومعلومات مختلفة من شبكة اإلنترنت. 14
  28...) نافذ أبو حسنة(  بيت المقدسكتاب . 15
  ) علي بن نايف الشحود(آتاب مشاهير أعالم المسلمين . 16
  ) لجنة اعمار المسجد األقصى( األقصى و قبة الصخرة  الهاشمي للمسجداإلعمار . 17
18 .Mosaics Of The Dome Of The Rock In Jerusalem And Of The Great Mosque In Damascus (Marguerite 

van Berchem)  
  
  

  المعتمدة الصور
  
  كتاب تاريخ المسجد األقصى 
   dome of the rockكتاب  
 The Arabic Islamic Inscriptions On The Dome Of The Rock In Jerusalem, 72 AH / 692 CE  

  2008/2009لزخارف قبة الصخرة  صور حديثة
  صور قديمة وأثرية لقبة الصخرة   
  

...........................  
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