
اتاد الؤرخي العرب
معهد التاريخ العربي والتاث العلمي للدراسات العليا

بغداد - العراق

القضاء والراكز العلمية ف بيت القدس
خلل القرون الستة الول من الجرة

دراسة تاريية
أطروحة مقدمة 

 إل ملس معهد التاريخ العربي والتاث العلمي للدراسات العليا وهي جزء من متطلبات
نيل درجة دكتوراه  )فلســــفة( ف التاث الفكري و العلمي العربي 

من لدن الطالب
صبيح عبد اللطيف عبد ال العورتاني النابلسي

بإشراف
الستاذ الدكتور مزاحم علي عشيش البعاج

المي العام الساعد لتاد الؤرخي العرب

بغــــــداد
م2001تشرين الثاني / هـ1422رمضان / 
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بسم ال الرحن الرحيم

 سgب_حbانb الeذaي أ̀س_رbى بaعbب_دaهa ل`ي_ل
 مaن_ الhمbس_جaدa الhحbرbامa إaل`ى الhمbس_جaد

 ال`قhصbى الeذaي بbارbكhنbا حbو_ل`هg لaنgرaيbه
 gيaصbبhال gيعaمoالس bوgه هeنaا إbنaاتbن_ آيaم

صدق ال العظيم
1سورة السراء / الية 
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بسم ال الرحن الرحيم
 القضاء والراكز العلمية ف بيت القدس خللأشهد بأن هذه الطروحة الوسومة )

 ( والقدمة من قبلالقرون الستة الول من الجرة - دراسة تاريية
  جرى إعدادها واستكمالاصبيح عبد اللطيف عبد ال العورتان النابلسيالطالب 

  ف التراث العلمي)درجة دكتوراه فلسفة(بإشراف، وإنا جديرة بالناقشة لنيل 
العرب.

: التوقيع
الدكتور مزاحم علي عشيش البعاج : السم

هـ1422/شوال/ 5 : التاريخ
م2001/ 20/12

بناء على توصية الستاذ الدكتور الشرف، أرشح هذه الطروحة للمناقشة…

: التوقيع التوقيع :
 الستاذ الدكتور صبي أحد

الغريري
 عميد معهد التاريخ العرب والتراث

العلمي للدراسات العليا

: السم  الستاذ الدكتور شاكر ممود عبد
النعم

 رئيس قسم التراث الفكري والعلمي
العرب

السم :

هـ1422/شوال/ 5 : التاريخ هـ1422/شوال/ 5  التاريخ
:

م2001/ 20/12 م2001/ 20/12
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بسم ال الرحن الرحيم
 نشهد أننا رئيس وأعضاء لنة الناقشة، قد اطلعنا على هذه الطروحة الوسومة

 القضاء والراكز العلمية ف بيت القدس خلل القرون الستة الول من الجرة)
 )صبيح عبد اللطيف عبد ال العورتان( وقد ناقشنا الطالب - دراسة تاريية

 )المتياز بحتوياتا وبكل ما له علقة با، ونرى بأنا جديرة بالقبول بدرجة النابلسي(
 دكتوراه فلسفة ف التراث الفكري العلميلنيل درجة مع مرتبة الشرف الول( 

…العرب
التوقيع : التوقيع :

السم : أ. د. عبد المي عبد دكسن السم : أ. د. نبيلة عبد النعم داود
عضو لنة الناقشة عضو لنة الناقشة

التوقيع : التوقيع :
السم : أ. د. مزاحم علي عشيش البعاج السم : أ. د. لبيد إبراهيم أحد

الشرف على الطروحة
عضو لنة الناقشة

عضو لنة الناقشة

التوقيع :
السم : العال أ. د. رشيد عبد ال الميلي

kرئيس لنة الناقشة - عضوا
 صدقـت مـن قبـل ملـس العهـد واليئة العلمية لعهـد التـاريخ العرب

 هـ1422/شوال/5والتـراث العلمـي للدراسـات العليـا. ف بغـداد بتاريخ 
م.20/12/2001الوافق 

التوقيع :
الستاذ الدكتور أحد صبي الغريري

عميد معهد التاريخ العرب والتراث العلمي للدراسات العليا
م20/12/2001هـ الوافق 1422/شوال/5

السم :
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الهداء

ل …إ  روح الفـاتــح لبيــت القــدس الشـريــف، الليفــة الـراشد الفـاروق عمر 
(…بن الطاب )

ل …إ  روح الرر لبيت القدس الشريف، البطل القائد العربي السلم الناصر 
صلح الدين اليوبي…

ل …إ  أرواح شهداء فلسطي والقصى الشريف والنتفاضة 
الباركة…

ل …إ أرواح الكرم منا جيعا� شهداء العراق… 

ل …إ أرواح شهداء المة العربية والسلمية… 

ل …إ  أبناء المة العربية والسلمية الغيارى الذين دافعوا ويدافعون 
عن الكرامة والرية والرض…

الباحث
صبيح عبد اللطيف عبد ال

452 من 5صفحة 



م2/2001هـ – تشرين 1422رمضان/
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شكر وتقدير
بسم ال الرحن الرحيم

 }قالوا سبحانك ل علم لنا إل ما علمتنا إنك أنت العليم الكيم{… صدق ال
العظيم

32سورة البقرة، الية 

 حيث أضع اللمسات الخية ف الطروحة والعداد والكتابة والناز لذه الطروحة،
 ومن باب الوفاء والعرفان بالميل أتشرف بأن أتقدم بتسجيل جزيل شكري وامتنان بعد شكر

ال عز وجل إل كل من مد� يد العون والساعدة ل ف إناز هذه الطروحة…
 وأنه من أقل معان العرفان والوفاء أن أتقدم بوافر الشكر والمتنان، بعد شكر ال عز
 وجل، إل أخي وأستاذي الفاضل الدكتور مزاحم علي عشيش البعاج، الشرف على هذه
 الطروحة، لا قدمه من آراء وجهد متواصل ومتابعة دقيقة وتوجيهات سديدة قيمة ونصح

وإرشاد، ولا سخره من كثي من وقته الثمي، فجزاه ال ألف خي…
 كما وأتقدم بالشكر الزيل، بعد شكر ال سبحانه وتعال، للمانة العامة لتاد الؤرخي
 العرب مثلة بأمينها العام الخ العزيز الستاذ الدكتور ممد جاسم الشهدان، وإل عمادة معهد
 التاريخ العرب والتراث العلمي للدراسات العليا، وإل كل الخوة رؤساء القسام والساتذة فيه

 من تتلمذت على أيديهم ونلت من علمهم طيلة فترة دراست بذا الصرح العلمي الشامخ
والذين ساهوا ف إيصال لذه الرحلة التقدمة…

 كما أتوجه بالص الشكر والتقدير إل الخوة الساتذة الفاضل رئيس وأعضاء لنة
 الناقشة الذين سوف يتكرمون بقبول مناقشة هذه الطروحة ويقومون متوياتا ف مواضع

السهو والطأ من أجل إغناء هذه الدراسة.
 كذلك أقدم الشكر والمتنان إل كل القائمي على الكتبات ف العهد وكافة الامعات

 ف داخل القطر وخارجه، الذين طالا أمدون بالصادر والراجع النادرة لعـداد هذه
الطروحة. وإل كل من ساهم ف طباعتها وإخراجها إل حيز الوجود.

 وختاماk… كل الشكر والتقدير والعرفان إل عائلت متمثلةk بزوجت الناضلة )أم نبيل(
وأولدي لا قدموه ل من العون والساعدة والساندة العنوية والادية لناز هذا العمل.

 سائلk ال سبحانه وتعال أن يوفق الميع لا يبه ويرضاه… والسلم عليكم ورحة ال
وبركاته…
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الباحث

متويات الطروحة
  الصفحة                                                                               الموضوع

جالهداء

حالشكر والتقدير

خ-ذالمحتويات

7-1المقدمة

14-8الباب الول : القدس تاريخيا#

الفصل الول – 

49-15مكانة القدس الدينية من خلل القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة.

64-50الفصل الثاني – مكانة القدس في الخلفة العربية السلمية.

98-65 الفصل الثالث – أهمية القدس وفضائلها في التراث العربي السلمي.

الباب الثاني : القضاء في بيت المقدس والمراكز العلمية.

 تمهيد : القضاء في السلم )لمحة تاريخية عن نشوء القضاء في التراث العربي
103-99  السلمي.

146-104الفصل الول - نشوء القضاء في بيت المقدس.

191-147الفصل الثاني – تراجم أعلم القضاة في بيت المقدس.

243-192الفصل الثالث – المدارس القضائية في بيت المقدس.

المدرسة في السلم وانتشارها.

-244 في بيت المقدس.الفصل الرابع : المراكز العلمية والدينية والثقافية والفكرية
307
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– المراكز العلمية والفكرية والثقافية في بيت المقدس.

Pالمساجد.:أول

Pالمدارس.:ثانيا

Pالبيمارستانات.:ثالثا

Pدور القرآن والحديث.:رابعا

Pالمصاطب أو المصطبات.:خامسا

Pالمكتبات العامة والخاصة.:سادسا

– المراكز الدينية )مراكز العلم الصوفية( في بيت المقدس.

Pالربط.:أول

Pالخوانق.:ثانيا

Pالزوايا.:ثالثا

– مقابر العلماء ومن دفن فيها من القضاة في بيت المقدس.

Pمقبرة مامل.:أول

Pمقبرة باب الرحمة.:ثانيا

Pمقبرة الساهرة.:ثالثا

309-308خاتمة الطروحة )الستنتاجات والتوصيات(.

370-310الملحق.

ملحق )أ( بفهرست اليات القرآنية الكريمة التي وردت في الطروحة.

ملحق )ب( بفهرست الحاديث النبوية الشريفة التي وردت في الطروحة.

ملحق )ت( بفهرست الشعار التي وردت في الطروحة.

ملحق )ث( بفهرست أعلم رجال القضاء في بيت المقدس التي وردت في الطروحة.

 ملحق )ج( بفهرست العلماء والفقهاء والقضاة الذين دفنوا في بيت المقدس التي وردت
في الطروحة.
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ملحق )ح( بفهرست أسماء المساجد في بيت المقدس التي وردت في الطروحة.

ملحق )خ( بفهرست أسماء المدارس في بيت المقدس التي وردت في الطروحة.

 ملحق )د( بفهرست أسماء دور الحديث والقرآن في بيت المقدس التي وردت في
الطروحة.

ملحق )ذ( بفهرست أسماء الزوايا في بيت المقدس التي وردت في الطروحة.

ملحق )ر( بفهرست أسماء الخوانق في بيت المقدس التي وردت في الطروحة.

ملحق )ز( بفهرست أسماء البيمارستانات في بيت المقدس التي وردت في الطروحة.

ملحق )س( بفهرست أسماء الربط في بيت المقدس التي وردت في الطروحة.

ملحق )ش( بفهرست أسماء المكتبات في بيت المقدس التي وردت في الطروحة.

 ملحق )ص( بفهرست أسماء المصاطب أو المصطبات في بيت المقدس التي وردت
في الطروحة.

 ملحق )ض( بفهرست صور الثار السلمية والمدارس في بيت المقدس التي ورد
ذكرها في الطروحة.

 ملحق )ط( خريطة بالمواقع الجغرافية للمدارس في بيت المقدس التي وردت في
الطروحة.

434-371ثبت المصادر والمراجع.

435ملخص الطروحة باللغة النكليزية.
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بسم ال الرحمن الرحيم

القدمة

ة  لطروح ق ا طا –)ن  

وتليل الصادر والراجع(
 المد ل رب العالي، نمده حد الشاكرين، وصلى ال على سيدنا ممد سيد اللق

أجعي، ورضي ال تعال عن آل بيته وأصحابه أجعي.
 أكرمن ال أن اكتحلت عيناي برؤية القدس، ولمس جسدي ثرى هذه الرض الباركة الت

 طهرها ال تعال من الرجاس، وحاها على مر القب والعصور من أن تبدل معالها
 الساسية على أيدي الغزاة… فقد عشت ف القدس ودرست فيها وتشربت من نفحاتا

 الروحية، ومن نسمات طلعتها القدسية… ث خرجت منها مرغماk، فأصبحت هذه البيبة
 أثراk ب¢ع¡د  عي… ووجدت نفسي أمام حبيبت الثانية بغداد السلم، لتضمن بي أحشائها

 وتقول ل : أهلk بالعرب القادم من أرض الرسالت… أهلk بك ف أرضك مهد
الضارات….

 فدرست القانون، وتصصت ف تاريخ القانون ف التراث العرب السلمي،
 فوقع� () وكان ف نفسي أن أؤرخ للقدس وبيت القدس ومسرى رسول ال

 اختياري على هذا الوضوع )القضاء والراكز العلمية ف بيت القدس – خلل
القرون الستة الول من الجرة( ليكون عنوان أطروحت للدكتوراه.

ه وحدوده طاق ع  ن لوضو ة ا  –أهمي

:

ية مة العرب يخ ال حل تار ثل مرحلة من مرا نا ت ية القدس لكو ت أه  تأ
 والسلمية، ولن القدس قد اكتسبت موقعها التاريي من جيع الوانب الضارية
ثر الجناس حي لك ركز إشعاع رو هي م لسماوية، و هي قبلة للديان ا ية، ف  والثقاف

سلميا ثل جانباk عربياk إ سلم مهداk دينياk ي صبحت ف ال نذ القدم… وأ رية م  البش
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فة، وأقوال ية الشري ديث النبو ري والحا ليه آيات القرآن الك ساk، أكدت ع  رئي
مل يقوم به كل ع رها ب طت القدس ف جيع مظاه مة… وارتب لصحابة وقادة ال  ا

العلماء وهم يؤرخون للحياة الدينية والجتماعية والسياسية والفكرية…

شد عمر بن الطاب ) فة الرا حرير العرب للقدس ف عهد اللي عد الت  (،وب
ية، سك الدين ها ف النا دية دور سة لتأ نة القد جه إل الدي سلمي تت  بدأت جوع ال
سلم روحياk وثقافياk ف هذه الرض الطاهرة، فكان جهاداk حقيقيا ثبيت عرى ال  وت

لصحابة الكرام ) مه ا ما قد كزتلى في سلم، ويقيمون الرا هم ينشرون ال  (، و
العلمية الت كانت الساجد اللبنة الول لنشر الثقافة العربية السلمية.

فة ية ف عهود الل قب الزمن نة ف جيع ال هر اهتمام اللفاء بذه الدي  وظ
ها أو ت إلي نباk دينياk وعلمياk لكل من يأ نت القدس م سية، فكا  الموية، واللفة العبا

صراع ث أخذت طابعاk آخر شكل موراk ل ، ف زيارة أو حل أو ترحال…  ها  يرج من
ما احتلوا القدس ف سنة لصليب القادم إل أرض العرب عند  كبي مع الغرب ا

نا هذا… فإذا492 ستمراk إل يوم قي م هل القدس قد بدأ وب ـ، فكان جهاد أ  ه
سلمي ضد الغزو لعة من قلع العرب وال سبة كق بط صابرة مت هد وترا  بالقدس تا

الصليب، وضد دسائس القد اليهودي، والجرام الصهيون…

لكل كل كلمة حق سجلت، و يخ القدس قد جاء تتوياk ل نا بتأر  فكان اهتمام
 مهند سل ف سبيل ال، وعملk بقول الرسول الكري صلى ال عليه وسلم : )ل تزال
 طائفة من أمت على الدين ظاهرين، لعدوهم قاهرين، ل يضرهم من خالفهم إل من

 أصابم عن لواء حت يأتيهم أمر ال وهم كذلك. قالوا : يا رسول ال أين هم؟ قال
.1: ببيت القدس وأكناف بيت القدس(

ل ستة قرون، ية امتدت إ بة زمن سلمية ف حق ية إ نة عرب يخ لدي ما هو تار  ك
 حاولنا من خللا أن نعطي صورة مركزة تتفق مع الطار الزمن للطروحة، فكان
 عمق الوضوع قد دفعن أن أسجل دقائق الصور العلمية الت عاشتها الدينة القدسة،
ية، كز العلم طت بالقضاء والرا لت ارتب ية ا هم الحداث التاري قف على أ  وأن أ

.269، ص5هـ(، ج1313هـ(، السند، الكتب السلمي، )بيوت، طبعة مصورة عن طبعة 241 المام أحد بن حنبل، )ت، 1
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نت منباk عربياk إسلمياk شاماk أدت دورها ف الياة الفكرية، ية كا  كمؤسسات ثقاف
فقدمت عطاء¶ حضارياk ينبع من أصالة الدينة وعمق جذورها ف التراث العرب.

 لقد تطلبت من هذه الطروحة أن أجعلها ف بابي رئيسيي، أما الباب الول
صل الول : ما الف صول. أ ثة ف ه عن القدس تاريياk، فكان ف ثل ي ثت ف  : فتحد
ية لسنة النبو ري وا ية من خلل القرآن الك نة القدس الدين ه عن مكا ي ثت ف  فتحد

سلمية، وكان ية ال فة العرب نة القدس ف الل عن مكا ن :  صل الثا  الطهرة، والف
الفصل الثالث : عن أهية القدس وفضائلها ف التراث العرب السلمي.

ية وقسم كز الدين ء ف بيت القدس والرا  وكان الباب الثان مصصاk عن القضا
ء ف التراث ية عن نشوء القضا صل الول فكان لة تاري ما الف صول، أ عة ف  إل أرب

يث عن رجال ن للحد صل الثا صص الف يت القدس. وخ ف ب سلمي و رب ال  الع
لستة ء ف القرون ا مة القضا سوا مه ين مار هم العلم الذ يت القدس وأ ء ف ب  القضا

يت ية ف ب ية والتعليم هم الدارس القضائ صل الثالث عن أ ل من الجرة. وكان الف  الو
ية ية والدين كز العلم ه عن الرا ي بع الذي تدثت ف  القدس، وأنيت الباب بالفصل الرا
 والثقافية والفكرية ف بيت القدس با فيها من مساجد ومدارس ودور تعليم للقرآن
يا والصاطب، كما أشرت إل نق والزوا لربط والوا  والديث، وكذلك أشرت إل ا
 أهم القابر ف بيت القدس الت كانت مدافن للعلماء ومنهم القضاة مثل مقبة مامل،

ومقبة باب الرحة، ومقبة الساهرة.

ها صلت إلي لت تو هم النتائج ا ها عن أ ثت في تة تد ست با يت درا  وأن
لت أعددتا كفهرسة ليات القرآن الكري والديث  الطروحة، مع قائمة باللحق ا
ت ية ما جاء ذكره ف دف كز العلم صلة بالرا لصور الت ريف، والشعار وا  النبوي الش
جع صادر والرا ساء ال بت بأ زية، وث للغة النكلي لخص با ، مع م حة  هذه الطرو

والدوريات الت اعتمدت عليها ف دراست.

تليل الصادر والراجع :
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نا صادر تراث عة كبية من م قف على ممو سة أن أ ن هذه الدرا  لقد تطلبت م
قه يخ، والف ي التار ، جعت ب عة الفنون بة متنو نت مكت سلمي، وكا رب وال  الع
ية جم اللغو تب الفضائل والرحلت، والعا جم والطبقات، وك سي، والترا  والتف

والغرافية، وكان من أبرزها :

: كتبالتاريخ  

لت رفدت الوضوع بعلومات  فقد استفدت من مموعة من الكتب التاريية ا
فة بن ، كما هو ف كتاب )التاريخ( للي تت ف الطروحة  وروايات تاريية مهمة ثب

 هـ(، وكتاب )تاريخ310هـ(، و)تاريخ الرسل واللوك( للطبي )ت، 240خياط )ت، 
ريق )ت،  بن البط ريق( ل بن البط ساكر )ت،328ا بن ع شق( ل يخ دم ـ(، و)تار  ه

ية(630هـ(، و)الكامل ف التاريخ( لبن الثي الزري )ت، 571 ية والنها  هـ(، و)البدا
هـ(. وغيها من كتب التاريخ العام.774لبن كثي )ت، 

: كتبالتفسير  

ن ف الوقوف على معان لت أعانت عة من كتب التفسي ا ستفدت من ممو  وا
للطبي )ت،  مع البيان(  ها )جا ري، وكان من مع310آيات القرآن الك ـ(، و)الا  ه

هـ(.1137هـ(، و)تنوير الذهان( للبوسوي )ت، 671لحكام القرآن( للقرطب )ت، 

: كتبالحديثالنبويالشريف    

 ووقفت على كتب الصحاح والسنن والفقه الختصة بالديث الشريف، والت
يت ما يص ب ديث الواردة ف الطروحة في ن ف تريج عدد كبي من الحا  ساعدت

صحيح البخاري( للمام البخاري )ت،  ها : ) صحيح256القدس، وكان من ـ(، و)  ه
ب داود( للمام أب داود )ت، 261مسلم( للمام مسلم )ت،   هـ(،275هـ(، و)سنن أ

سائي )ت،  سائي( للمام الن سنن الن ية303و) تب الفقه ي ذلك من الك ـ(… وغ  ه
الخرى.

: كتبالقضاء  
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 ورفدتن كتب القضاء بعلومات كبية ومهمة فيما يص القضاء ف السلم،
مه، وخصائصه، ومن أشهر هذه الؤلفات كتاب )أخبار  ف نشوئه، وتطوره، وأحكا

ضي( للماوردي )ت، 350الولة والقضاة( للكندي )ت، ـ(، و)أدب القا ـ(،450ه  ه
للرحب )ت،  ضة القضاة(  بن مازة )ت،499و)رو ضي( ل ـ(، و)شرح أدب القا  ه

ب الدم )ت، 536 بن أ ـ(، و)أدب القضاء( ل ن هذه الؤلفات642ه قد رفدت ـ( و  ه
بعلومات غزيرة ومهمة تص أصول فكرة القضاء والقضاة.

: كتبالفضائل  

يت يخ القدس وب هم ما كتب عن تار صنفات من أ عد هذا النوع من ال  وي
نا صورة واضحة جلية عن خصصة أعطت صى، وهي كتب مت سجد الق  القدس وال

بن الوزي )ت، ها كتاب )فضائل القدس( ل نة القدس روحياk وتاريياk، ومن  مكا
سي )ت، 597 ي الغرام ف زيارة القدس والشام( للمقد ـ(، و)مث ـ(، و)إتاف765ه  ه

للسيوطي )ت،  صى(  سجد الق صا بفضائل ال ليل880الخ نس ال ـ(، وكتاب )ال  ه
هـ(.927بتاريخ القدس والليل( للعليمي )ت، 

: كتبالسيروالتراجموالطبقات    

فت على سيهم، فوق رجة العلم و ست إل مؤلفات لت جت ف درا  واحت
بن سعد )ت، لكبى( ل ها كتاب )الطبقات ا عة من هذه الؤلفات من بين  ممو

لسلمي )ت، 230 لرحن ا بد ا ب ع ية( ل ـ(، ، و)طبقات الشافع ـ(، و)طبقات412ه  ه
ب يعلى )ت،  يب الكمال( للمزي )ت، 526النابلة( ل ـ(، )تذ سي742ه ـ(، و)  ه

هب )ت،  رجم لعلم748أعلم النبلء( للذ نت تت لت كا من كتب الطبقات ا ـ(. و  ه
للسبكي )ت،  ية(  بن الزري771الرجال، و)طبقات الشافع ـ(، و)طبقات القراء( ل  ه

هـ(.833)ت، 

: كتبالرحلت  

هد عيان لا رأوه من صحابا كانوا شا ية لن أ مة علم هي مؤلفات ذات قي  و
 خلل ترحالم وتوالم ف الرض القدسة، فأخذنا عنهم بعض الخبار التصلة ببيت
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بن جبي )ت،  بن جبي( ل ها كتاب )رحلة ا بن614القدس، ومن ـ(، و)رحلة ا  ه
بد الغن777بطوطة( لبن بطوطة )ت،   هـ(، و)الضرة النسية ف الرحلة القدسية( لع

هـ(.1143النابلسي )ت، 

: الكتبالجغرافية  

ضع أو قع أو التعرف على مو ي مو حة كنت أحتاج إل تعي  وخلل الطرو
ية تب الغراف عة من الك ستعنت بجمو ها، فا خل القدس أو خارج  مكان سواء دا

سي )ت، سيم( للمقد سن التقا ها )أح قع، وكان من بين جم الدن والوا صة بترا  الخت
جم البلدان( لياقوت الموي )ت، 375 ـ(، و)مع ـ(، و)الروض العطار(626ه  ه

هـ(.727للحميي )ت، 

: الكتباللغوية  

 وهي مموعة من العاجم اللغوية الت أفادتن ف إعطاء معن لغوي للفظة كنت
 أحتاج أن أقف على معناها، فاستفدت من بعض هذه الصنفات مثل كتاب )أساس

 هـ(،711هـ(، وكتاب )لسان العرب( لبن منظور )ت، 538البلغة( للزمشري )ت، 
هـ(.1205و)تاج العروس( للمرتضى الزبيدي )ت، 

: كتبالمراجعالحديثةالمعاصرة    

 لقد كان للباحثي من درسوا القدس وتاريها، ووقفوا على معالها ونقبوا ف
 تراثها، الثر الكبي ف تليد هذه الدينة وبيت القدس، فقد كتبت مموعة كبية من
لت تتص بالقدس وفلسطي، فحاولت الطلع على كل ما تيأ ل من  الدراسات ا

لت جع ا هم هذه الرا كبية. وكان من أ ها فائدة مرجوة و ستفدت من جع، فا  هذه الرا
ية( لمود ية قد يت القدس ف مطوطات عرب ها كتاب )فضائل ب  اعتمدت علي
يخ القدس( لعارف العارف، و)كنوز القدس( لرائف نم، صل ف تار يم، و)الف  إبراه
نة، سف غوا يت القدس( ليو بة ب يخ نيا سلي، و)تار مل الع هد العلم( لكا  و)معا
صم عض العوا ها بب يد الميلي، و)القدس وعلقت لصليب( لرش  و)العرب والتحدي ا
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جع والبحوث الكثية النشورة ي ذلك من الرا ي… وغ سي أم سلمية( ل  والدن ال
ف الدوريات العربية.

زيل شكري لساتذت سعن إل أن أتقدم ب مة، ل ي ن ف ختام هذه القد  إن
ن علماk من خلل لت سوف تغ حة، وا ين سوف يناقشون هذه الطرو ضل الذ  الفا

له من جهد، فإن سعي بذ قد بذلت ما بو تا. ف ء ف متويا هم لا جا صويباتم وتقوي  ت
 أصبت فلي أجر ما قدمت من ال سبحانه وتعال، وإن أخطأت فحسب أنن قدمت
عم الول، هو ول، فن بة، ف سأل ال تعال ختام العاق جر اجتهادي، وأ  ما عندي فلي أ

والعاقبة للمتقي.

الباحث

صبيح عبد اللطيف عبد ال العورتان النابلسي
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الباب الول

القدس تارييا3
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الباب الول - الفصل الول

 مكانة القدس الدينية من خلل القرآن

الكريم والسنة النبوية الطهرة
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الباب الول

القدس وبلد الشام
القدس ف اللغة :

 اسم مصدر، وهي الطÁه¡ر والبكة والبيت¢ القدس الذي طهر من الذنوب، أو البكة
الت فيه. وأطلق على جبيل عليه السلم اسم القÁد¡س، لنه خلق من طهارة.

 والقÁد�وس بالضم والتشديد، من أساء ال تعال السن وكذلك بالفتح والتشديد،
ـزÂه  عن العيوب والنقائص. لذا كان التقديس هو التطهي وتنـزيه ال  أي الطاهر البارك الن

.(1)تعال. فكانت الرض القدسة أي الطاهرة وبيت القدس، أي الطاهر البارك
 هـ(، الصحاح تاج اللغة393 ينظر العن اللغوي ف الصادر العجمية التية : الوهري، اساعيل بن حاد، )ت،)(1

 ، مادة "قدس". ابن منظور،960، ص3م( ج1987هـ/1407، دار العلم للمليي، )بيوت، 4وصحاح العربية، ط
، ص3هـ(، لسان العرب، إعداد : يوسف خياط، دار لسان العرب، )بيوت، د.ت(، ج711ممد بن مكرم، )ت 

 هـ(، القاموس اليط، دار اليل، )بيوت،817، مادة  "قدس". الفيوز آبادي، مد الدين ممد بن يعقوب، )ت، 33
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موقع الدينة وحدودها :

نة القدس على خط طول  قع مدي تش، وعلى خط عرض 35ْ 13َت  47َ درجة شرقي غرين
جة شال31ْ فع (1) در حر830-720. ترت ستقيم(2) متراk عن سطح الب عد القدس على خط م  . وتب
عد 52 سط وتب حر التو يت و22كم عن الب حر ال عد عن شال(3)كم250كم عن غرب الب   تب

تا رام ال ها من الشمال مدين ، حيث يد لسطي سط ف قع ف و حر. فالقدس ت حر ال  الب
 ونابلس، ومن النوب مدينة الليل، ومن الشرق مدينة أريا، ومن الغرب مدن اللد والرملة

.(4)ويافا وغزة

 وتشكل عقدة مواصلت تلتقي فيها خطوط التصال بي الشرق والغرب والشمال
 ، سواء من الناحية التجارية أو العسكرية، فضلk عن طرق الجرات القدية فبناة(5)والنوب

 القدس العرب الكنعانيون أدركوا هذه القيقة كي تلعب دوراk حضارياk وسياسياk، ووفروا لا
  حت يسهل الدفاع عن الدينة، والوديان(6)أسباب القوة والنعة. حيث ييط با وÉد¡يان ثلثة

  الذي يقع فيه بركة مامل(،* ويسمى بوادي سلوان(، و)وادي الربانة*الثلثة هي )وادي جهنم

 هـ(، تاج العروس من جواهر1205، مادة "قدس". وينظر : الزبيدي، ممد مرتضى، )ت،248 ،ص2د.ت(، ج
، مادة  "قدس".354، ص16القاموس، تقيق : ممود الطناجي، ج

.13، ص2، ق9م(، ج1975، مطبوعات رابطة الامعيي، )الليل، 1 الدباغ، مصطفى مراد، بلدنا فلسطي، ط)(1
 . وينظر : البيشاوي، د. سعيد عبد ال، وصف الراضي القدسة، دار13، ص2، ق9 الدباغ، الرجع نفسه، ج)(2

.40م(، ص1997الشروق، )عمان، 
.13، ص2، ق9 الدباغ، بلدنا فلسطي، ج)(3
  علوش، ناجي، القدس الكنعانية، دراسة ف الغرافية السياسية، من بوث الندوة العلمية حول القدس، )الغرب،)(4

.85م(، ص1995
 هـ(، أحسن التقاسيم ف معرفة القاليم، مكتبة خياط،375 القدسي، شس الدين أبو عبد ال ممد بن أحد، )ت، )(5

.173م(، ص1900)بيوت، 
.19، ص2، ق9 الدباغ، بلدنا فلسطي، ج)(6
 . الدباغ، الرجع146هـ(، البلدان، ص318 ما بي جبل الزيتون أي طور زيتا والسجد القصى. ابن الفقيه، )ت، *

م(، ج1960. وينظر : دروزة، ممد عزت، تاريخ النس العرب، الكتبة العصرية، )صيدا، 18، ص2، ق9السابق، ج
.233، ص4

هـ(، الضرة النسية، ص1143. النابلسي، )ت، 147 ينحدر هذا الوادي من باب الليل. ابن الفقيه، البلدان، ص*
م(، ج1958. وينظر : فيليب حت، تاريخ سوريا ولبنان وفلسطي، ترجة : جورج حداد، دار الثقافة، )بيوت، 147

.87، ص1
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  أو الواد وتقع فيه بركة سلوان(. وهذه الودية الثلثة الت*والوادي الثالث هو )وادي الوادي
 تيطها من الهات الشرقية والنوبية والغربية كونت للمدينة خطوطاk دفاعية طبيعية، وأما

 الهة الشمالية فكانت مكشوفة، وكانت معظم الملت الت شنت على الدينة من
الشمال.

الساء الت سيت بها الدينة القدسة :

لت مم والشعوب ا ساء على مر الزمان تبعاk لل سة عدة أ نة القد  أطلق على الدي
نة هو )مدي ها سكانا العرب الكنعانيون، و لقه علي سم لا الذي أط ستوطنتها، وكان أقدم ا  ا

ليم( سال( أو )شال – شا سبة إل ) لسلم( ن مر الكنعانيون(1)ا ما ع سم عند قد عرف هذا ال  . و
بيت القدس قبل خسة آلف عام.

رها الكديون ية. فذك هم التاري ف نقوش لسلم(  نة ا سم )مدي ية ا مم القد رفت ال  ع
بع أو أوائل ية اللف الرا ية ونزلوا العراق ف نا به الزيرة العرب لم ف ش ين هجروا مناز  الذ

بل اليلد) نة2اللف الثالث ق ن مدي لسلم – وأور كلمة سومرية تع نة ا ن مدي سال( بع  ( )أور
سها ريف أ صلها إل ت مم تعود بأ ند ال يت با اليوم ع لت دع يت القدس ا ساء ب  – ونرى أن أ

(.3العرب الكنعان)

هم نت على عهد سيي هم بناة القدس الولون، وكا سات إل أن اليبو ي الدرا  وتش
زح من القبائل طن من بطون العرب الوائل. ونزحوا مع من ن نم ب عى : )يبوس(، وأ  تد

نة ف بناء القدس حوال  نم أول من وضع لب ية وأ به الزيرة العرب ية من ش سنة3000الكنعان   
(.4ق.م)

  وادي )الواد أو الوادي( ويتشعب هذا الوادي إل فرعي أحدها يتجه إل باب الليل والخر إل باب العمود. ابن*
 . السن بن طلل، القدس دراسة قانونية، دار لونغمان147. النابلسي، الضرة النسية، ص148الفقيه، البلدان، ص

 م(،1988، مطبوعات وزارة الوقاف، )عمان، 2. وينظر : نم، القدس الشريف، ط8م(، ص1979للنشر، )عمان، 
.36ص

.22، ص2، ق9. الدباغ، بلدنا فلسطي، ج174 القدسي، أحسن التقاسيم، ص)(1
.23، ص2، ق9. الدباغ، الرجع نفسه، ج148 النابلسي، الضرة النسية، ص)(2
.1م(، ص1986، مطبعة العارف، )القدس، 2 العارف، عارف، الفصل ف تاريخ القدس، ط)(3
.1 العارف، الرجع نفسه، ص)(4
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 وقصارى القول : أسس الكنعانيون - ومنهم اليبوسيون - حضارة كنعانية ذات طابع
 ،وهو أول من(1) ومن ملوكهم )ملكي صادق(*خاص ورد ذكرها ف ألواح )تل العمارنة(

اختط )يبوس وبناها(، وكان من العتقدين بالتوحيد.

 وبذلك تكون مدينة السلم أقدم بقعة ذكرها التاريخ آمنت بال الواحد ل شريك له
 ، وذكر ابن العبي أن )ملكي صادق( تنسب له بناء مدينة(2)يشمل بعنايته جيع اللق

.(3)السلم

 وأشار العليمي إل : ))أن مليكي صادق نزل بأرض القدس وقطن بكهف من جبالا
  ملكاk( فأحبوه ودفعوا له مالk ليعمر به12يتعبد فيه حت بلغ أمره للوك الرض وعددهم )

 مدينة القدس، فاختطها وعمرها وسيت )بروشلم( ومعناها بالعبية بيت السلم وعند
 النتهاء من عمارتا اتفقوا جيعاk أن يكون )مليكي صادق( ملكاk عليها وكنوه بأب اللوك

.(4)وكانوا بأجعهم تت طاعته واستمر حت مات با((

 ومن ملوك اليبوسيي )سال اليبوسي( الذي زاد ف بنيان )بيت السلم( وشيد على
 جبل صهيون - التل الذي يقوم عليه الن حي النب داود وحارة الرمن ف القدس - برجا

.(5)للدفاع عن الدينة
  تل العمارنة يقع على النيل ف مصر، اكتشف هناك اكتشاف أثري يطلق عليه )رسائل تل العمارنة( وهو عبارة عن*

 مموعة من اللواح تتوي على كتابات مسمارية باللغة البابلية وهي جزء من أرشيف حفظ السجلت والراسـلت
 بي حكام دول أجنبية وبي الفراعنة. وعهد رسائل تل العمارنة يرقى إل القرن الرابع عشر ق.م. ينظر : د. سامي سعيد

 . وينظر : د.23م(، ص1981الحـد، منطلق جديد ف دراسـة تاريخ فلسطي القدي، جامعـة بغـداد، )بغداد، 
. وينظر:68م(، ص1971عطـا بكـري، قصـة الضـارة ف سومـر وبابـل، مطبعـة الرشـاد، )بغـداد، 

Samuel A. B. Mercer, The Tell El-Amarna Tablets, Vol. 1, (Torento, 1939), No. 8, P 

26.
. ومعن )ملكي صادق( بالفينيقية اللك الستقيم، أو ملك الب.25 الدباغ، بلدنا فلسطي، ص)(1
.25، ص2، ق9 الدباغ، مرجع سابق، ج)(2
 م(،1958م(، تاريخ متصر الدول، الطبعة الكاثولوكية، )بيوت، 1286 ابن العبي، أبو الفرج غريغوريوس، )ت، )(3

.14ص
 هـ(، النس الليل بتاريخ القدس والليل، إعداد وتقيق ومراجعة : عدنان يونس927 مي الدين النبلي، )ت،)(4

.72، ص1م(، ج1999هـ، 1420، مكتبة دنديس، )الليل، 1عبد اليد، إشراف : د. ممود علي عطا ال، ط
.3 العارف، الفصل، ص)(5

452 من 23صفحة 



 ، هو اسم سابق لوجود العبانيي ف مدينة القدس، فهذا الصن ف(1)وتسمية صهيون
  ق.م. تكن1000)تل أوفل( الذي أطلق عليه اسم صهيون كان قبل إقامة داود فيه. وف عام 

 )داود بن عيسى( -عليهما السلم- من الستيلء على )يبوس( وأطلق أسه على الدينة
 ، ول يدم اسم )مدينة داود((2)فأصبحت تعرف باسم مدينة داود لنه جعلها مقر ملكه

 طويلk، فأصبح اسها )أورشليم( وذكرت لول مرة ف العهد القدي وهذا السم اليهودي
.(3)تريف لسها العرب الكنعان )أورسال - أورشاليم(

  ق. م.( اتسعت العاصمة ف أيامه لنه كان923 - 963وبعد ميء سليمان بن داود )
 ، ما أدى إل قيامه بأعمال عمرانية ضخمة، وارتفعت هذه النشاءآت الت أقيمت(4)غنيا

 على طرف جبل )أوقل الشمال( عن يبوس القدية، وكان اليكل أعظم أعمال سليمان بن
 ، حيث قرر(5)داود بل جدال، وكان أبوه داود قد جهز الكثي من مواد البناء قبل موته

 النبيان )داود( و)سليمان( عليهما السلم بناء معبدها على الكان الذي كان يتعبد فيه
.(6))ملكي صادق( وقومه حيث يقع الرم الشريف

 وعندما توف سليمان، خلفه ابنه )رحبعام( وأثقل على الشعب بالضرائب أكثر من
 والده، فثارت عليه القبائل اليهودية وأسس السباط العشرة دولة لم ف الشمال ونصبوا

 ، دار نعمة للطباعة،1. الزبدة، عبلة الهتدي، القدس تاريخ وحضارة، ط16 ابن العبي، تاريخ متصر الدول، ص)(1
.18م(، ص2000)بيوت، 

.30، ص2 ، ق9 الدباغ، الرجع السابق، ج)(2
 هـ(، مثي الغرام إل زيارة القدس والشام، تقيق : أحد765 القدسي، شهاب الدين أب ممود بن تيم، )ت، )(3

 .5. العارف، الفصل، ص14. ابن العبي، تاريخ متصر الدول، ص11الطيمي، دار اليل، )بيوت، د.ت.(، ص
.40، ص2، ق9الدباغ، بلدنا فلسطي، ج

 هـ(، فضائل القدس، تقيق : جبائيل جبور، دار الفاق،597 ابن الوزي، أبو الفرج عبد الرحن بن علي، )ت، )(4
. الدباغ، الرجع نفسه،ج16. العارف، الفصل، ص6، ص1. العليمي، النس الليل، ج18م(، ص1979)بيوت، 

.34، ص2، ق9
 . العامري، القدس220، ص1. فيليب حت، تاريخ سوريا ولبنان وفلسطي، ج13 القدسي، مثي الغرام، ص)(5

.34، ص2، ق9. الدباغ، الرجع نفسه، ج49العربية، ص
 ، دار5هـ(، تاريخ الرسل واللوك، تقيق : ممد أبو الفضل، ط310 الطبي، أب جعفر ممد بن جرير، )ت، )(6

، ق9. الدباغ، الرجع نفسه، ج176، ص1. العليمي، النس الليل، ج484، ص1العارف، )القاهرة، د.ت.(، ج
.35، ص2
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 . ومنع يهود دولته من(1))يربعام( أحد مناهضي سليمان ملكاk عليهم واتذ )شكيم( عاصمة له
 73زيارة القدس، وبقيت القدس الت ل يقدر لا أن تكون عاصمة للدولة الوحدة أكثر من 

سنة.

 337اتذت الملكة اليهودية )أورشليم عاصمة لا( وحكمها عشرون ملكاk يهودياk ف نو 

 سنة، وف عهد هؤلء اللوك أصاب القدس مصائب كثية ومن متعددة ول  يقم هؤلء بأي
  ق.586-597مشروع نافع ومفيد للمدينة، وف أواخر حكم ملكهم - صدقيا بن   يوشيا )

  - عندما ترد على حكم سيده، اضطر "بتنصر" لن يبعث بنده إل القدس وفر(2)م.(
 )صدقيا( شرقاk نو الردن وأخذه البابليون أسياk إل بابل. وهكذا انتهت السرة الالكة،

.(3)أسرة النب واللك داود ف أورشليم

. العسلي، القدس ف التاريخ، ص62، ص2. النهاجي السيوطي، إتاف الخصا، ج82 القدسي، مثي الغرام، ص)(1
.39، ص2، ق9. الدباغ، الرجع نفسه، ج48

 . العليمي، النس الليل،16. ابن العبي، تاريخ متصر الدول، ص575، ص1 الطبي، تاريخ الرسل واللوك، ج)(2
.52، ص2، ق9. الدباغ، الرجع نفسه، ج176، ص1ج

 . الدباغ،18، العارف، الفصل، ص711. ابن خلدون، القدمة، ص561، ص1 الطبي، تاريخ الرسل واللوك، ج)(3
.52، ص2، ق9بلدنا فلسطي، ج
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 عندما غزا اللك كورش - اللك العيلمي - ملك الفرس، بلد الشام واستول على
  ق.م. التمسه اليهود أن يأذن لم بالعودة إل أورشليم فوافقهم على ذلك539بابل عام 

 فعادوا وعملوا على تديد بناء الدينة، وحاول سكان الدينة من الفينيقيي والراميي
 والسامريي والعرب الفلسطينيي وسكان شرق الردن وغيهم ف مقاومة رجوع  اليهود

 للبلد، فلم يفلحوا وظلت القدس خاضعة للسيطرة الفارسية إل أن احتلها السكندر
  ق.م. فهدم أسوارها63 وبعدها هاجم )بومب( الرومان عام (1) ق.م.332القدون ف عام 

  ق.م. ت تعيي هيودوس38وحصونا وأصبحت أورشليم تت حكم الرومان، وف عام 
.(2)ملكاk على أورشليم الذي كان له أثر عميق ف فلسطي

 م، تكن135وبقيت أورشليم خربة مدة طويلة ل يسكنها إل حامية رومانية. وف عام 
 من دخولالمباطور الرومان )هدريان( من إخاد ثورة اليهود ودمر أورشليم، ث منع اليهود 

 (Aelia Capitolina)القدس(، وسح للمسيحيي بالقامـة فيها وساها مدينة )ايليا كابيتولينا 
  اليهودية عن. وهكذا عفت جيع الثار(3)مشتقة من اسم أسرة )هيدريان( الدعوة )إيليا(

 القدس ول يبق منها إل الذكريات وانقطعت صلتهم با مدة ثانية عشر قرناk متواصلة، فلم
 م ولدة ألف سنة يهودي واحد. كما ل يكن فيها  ف القرون المسة135يسكنها بعد عام 

.(4)الت تلت الدة الذكورة أكثر من خسي يهوديا

 (:(: قال رسول ال )وقد ورد اسم إيلياء ف الديث الشريف عن أب هريرة ) 
.(5)إنا يسافر إل ثلثة مساجد مسجد الكعبة، ومسجدي، ومسجد إيلياء(

 . وينظر : الدبس، يوسف54، ص2، ق9. الدباغ، الرجع نفسه، ج305، ص1 العليمي، النس الليل، ج)(1
.46، ص4م(، ج1900الياس، تاريخ سورية، مطبعة بيوت العمومية، )بيوت، 

 . الدباغ، الرجع242. شفيق، جاسر ممود، تاريخ القدس، ص43، ص1 ابن الثي، الكامل ف التاريخ، ج)(2
.60، ص2، ق9السابق، ج

 م(،1904هـ(، )بيوت، 328 ابـن البطريق، أفتيشيس سعيد بن بطريق، تاريخ ابن بطريق وسي أوثوشيوس، )ت، )(3
 . وينظر : الدباغ، الرجع69. العارف، الفصل، ص500هـ(، عيون النباء، ص668. ابن أب اصيبعة، )ت، 71ص

.71، ص2، ق9السابق، ج
، ص2، ق9. الدباغ، الرجع السابق، ج142. العارف، الفصل، ص135 ابن القلنسي، ذيل تاريخ دمشق، ص)(4

72.
 ،1هـ(، صحيح مسلم، تقيق : د. أحد عمر هاشم، ط261 مسلم بن الجاج القشيي النيسابوري، )ت، )(5

.183، ص1397، رقم الديث 3م(، م1987مؤسسة عز الدين للطباعة، )بيوت، 
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 كما ذكر هذا السم ف أوائل التحرير السلمي للمدينة القدسة، فجاء ف العهدة
  : ))بسم ال الرحن الرحيم، هذا ما أعطى عبد ال عمر أمي الؤمني أهل إيلياء(1)العمرية

.(2)من المان((

 هـ. وينظر نص الوثيقة ف ملحق الطروحة.15( لهل إيلياء عام  وثيقة الصلح الت كتبها  عمر بن الطاب ))(1
 ، دار العارف،5هـ(، تاريخ الرسل واللوك، تقيق : ممد أبو الفضل، ط310الطبي، ممد بن جرير، )ت، 

 . وينظر : أمي، د.حسي، القدس وعلقتها ببعض العواصم والدن السلمية،609، ص3)القاهرة، د.ت.(، ج
.7م(، ص1988إصدارات أمانة بغداد، )بغداد، 

 .607، ص3. وينظر : الطبي، التاريخ، ج227، ص3  ابن هشام، السية النبوية، ج)(2
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الباب الول - الفصل الول

 مكانة القدس الدينية من خلل القرآن الكريم

والسنة النبوية الطهرة
 القدس، الدينة العربية السلمية الت منحها ال سبحانه وتعال الكانة العالية، فكانت

صفوة الدن تقديراk وتقديسا.

 وعندما نتحدث عن القدس ف القرآن الكري والسنة النبوية الشريفة، فإن الديث
 يطول لا أوله الفسرون والدثون من أهية دارت حول هذه الدينة، وكيف نظر العلماء
 الجلء إل معان اليات الكرية الت اتصلت بذه الدينة الت كرمها ال سبحانه وتعال

وأعزها السلم.

 ويعد� أدب فضائل الدن من أشهر وأهم التصنيفات، وهو تاريخ ملي يتحدث عن
 مدينة معينة ويصف ماسنها. ولعل أدب الفضائل الاص بالدن راجع ف الصل إل التفاخر
 والتباهي بالنساب وبالقبائل ف متمع ما قبل السلم. ث تظافرت عوامل أخرى ساعدت

على التوسع ف الكتابة حول تواريخ الدن وفضائلها ف السلم.

 فالدينة هي وليدة  الضارة لنا تعد� أرقى إناز توصل إليه النسان ف استقراره على
 . والدينة السلمية كانت على الدوام كياناk حياk متجاوب التطور مع حاجات(1)الرض

.(2)التمع السلمي، بقدر ما هي مرتبطة كل الرتباط بذور السلم ومبادئه

 (،1988، دار السلسل للطباعة، )الكويت، 1. مصطفى، شاكر، الدن ف السلم، ط65 القدسي، مثي الغرام، ص)(1
.9، ص1ج

 . وينظر : الساموك، حسام، أهية16. مصطفى، شاكر، الرجع نفسه، ص116 ابن الوزي، فضائل القدس، ص)(2
.15م(، ص1980القدس ف السلم، مطبعة التوفيق، )عمان، 
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  كما ف قوله(1)فالقرآن الكري قد أشار إل الدينة وما اشتق منها ف عدة مواضع
 . وكذلك الديث النبوي الشريف فيه اللمح(2)تعال: }وجاء أهل الدينة يستبشرون{

.(3)الواضحة لفهوم الدينة

 وقد حلت الدينة مل القبيلة ف متمع ما قبل السلم، ويوجد هناك صلة لدب
 الفضائل والفتوحات العربية ف صدر السلم وكان العرب يصنعون جلة مستلزمات

 وشروط اختيارهم مواضع الدن وف التفاضل بي الواضع الت ت اختيارها، فلم تكن مسألة
 ، ومن بي هذه الستلزمات(4)تأسيس الدن العربية واختيار مواضعها من السائل العشوائية

.(6)، والستلزمات القتصادية والتجارية(5)التطلبات العسكرية

 إذن كان العرب يدرسون أحوال الدن حت يتمكنوا من إدارة أمور هذه البلد من
  حي فتح(7)(كافة النواحي. وهذا ما نصت علية رسالة الليفة الراشد  عمر بن الطاب )

 ال البلد على السلمي ف العراق والشام ومصر وغي ذلك من الرض، فكتب إل حكيم
 من حكماء العصر: )إنا أناس عرب وقد فتح ال علينا البلد، ونريد أن نتبوأ الرض ونسكن
.(8))البلد( المصار فصف ل الدن وأهويتها ومساكنها، وما تؤثره التربة والهوية ف سكانا(

 . وينظر : شاكر،48، النمل، الية 53، الشعراء، الية 82، 19، الكهف، الية 30 ينظر : سورة يوسف، الية )(1
.27مصطفى، الدن ف السلم، ص

.67 س¢ورةÁ الÉجرÉ، الية )(2
  البخاري، أبو عبد ال ممد بن إساعيل البخاري العفي، صحيح البخاري، دار إحياء التراث العرب، )بيوت،)(3

 . أبو داود، سنن أب داود، كتاب اللحم، الديث رقم37، ص7، ج6525لبنان(، كتاب التعبي، الديث رقم 
.31. شاكر، مصطفى، الرجع السابق، ص100، ص4، ج3746

.101(، ص1986 ناجي، د. عبد البار، تاريخ الدن العربية السلمية، مطبعة جامعة البصرة، )العراق، )(4
.102 ناجي، الرجع نفسه، ص)(5
.108 ناجي، الرجع نفسه، ص)(6
 هـ(، مروج الذهب، تقيق : ممد ميي346 السعودي، أب السن علي بن السي بن علي السعودي، )ت، )(7

.61، ص2م(، ج1987الدين، الكتبة العصرية، )بيوت، 
.61، ص2 السعودي، الصدر نفسه، ج)(8
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 ( كتب إل سعد بن أب وقاص يأمرهويذكر ياقوت : أن  عمر بن الطاب )
.(9)بوصف منله من القادسية فكتب إليه سعد: )إن القادسية فيما بي الندق والعتيق(

 لقد بدأ أدب الفضائل ف وصف ما يصح أن يسمى بالفضائل الدنيوية للمدن، أي
 ، وأخذ(2)طبيعتها الغرافية وماسن سكانا. ث انتقل منذ القرن الول إل الفضائل الدينية

 يستند إل الحاديث النبوية الشريفة والقصص الدينية الت انتشرت من ذلك القرن. وأخذت
روايات الفضائل تتركز ف مدن معينة مثل مكة، والدينة، والقدس، والكوفة، ودمشق.

 وفضائل هذه الدن أصبحت تعن ف القام الول فضائلها الدينية وأصبحت كتب
 الفضائل مموعة من القتطفات من اليات القرآنية الكرية والحاديث النبوية الشريفة

 والقصص والروايات الت قيلت ف مدح الدن، وتتضمن أيضاk وصفاk لا فيها من مشاهد
.(3)كالساجد والزارات القدسة

  إل العناصر الت تقاس با الدن فعدد ستة4هـ(272وقد أشار ابن أب الربيع )ت، 
 شروط لختيار موقع الدينة وحدد شروطاk ثانية أيضاk يب أن يراعيها الاكم عند التخطيط
 للمدن. كم أشار )فون جروبناوم( إل العناصر الت تقاس با الدن من حيث قداستها، فذكر

 :(5)ثلثة أساسية منها

 أولk : الفضل الذي تتمتع به الدينة بسبب تبكها بقبور النبياء أو صحابة الرسول،
أو بعلقتها بالنبياء والرسل والولياء.

 هـ(، معجم البلدان،626 ياقوت الموي، شهاب الدين أب عبد ال ياقوت بن عبد ال الموي البغدادي، )ت، )(9
.292، ص4دار إحياء التراث العرب، )بيوت، د.ت.(، ملد 

.2(، ص1984، دار البشي، )عمان، 2 العسلي، كامل جيل، مطوطات فضائل بيت القدس، ط)(2
 . وينظر : المام د. رشاد، بيليوغرافية مدينة القدس الشريف، بيت الكمة، )قرطاج،3 العسلي، الرجع نفسه، ص)(3

.14، ص1م(، ج1989
 هـ(، سلوك المالك ف تدبي المالك272 ابن أب الربيع، شهاب الدين أحد بن ممد بن أب الربيع البغدادي، )ت، 4

 هـ(، بدائع896. وينظر : ابن الزرق، أبو عبد ال، )ت، 100هـ(، ص1329، )القاهرة، 1على التمام والكمال، ط
 وما بعدها.46، ص1م(، ج1977السلك ف طبائع اللك، تقيق : علي سامي النشار، مطبعة دار الرية، )بغداد، 

5)( E. G. Von Grunebaum, The Sacred Character of Islamic Cities in "Melanges Taha Hussein", Publie's 

par A. Badawi, Le Cairo, 1962, P25.
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ثانياk : الدور الذي خصص للمدينة ف خلق الكون.

ثالثاk : الدور الذي ستلعبه الدينة يوم الدين.

 وبقتضى هذه القاييس الثلثة، نالت مكة والدينة والقدس الكانة الول بي الدن
.(1)العربية السلمية 

 تبز هنا السس الدينية الت قامت عليها مكانة القدس ف عقيدة السلمي ونفوسهم،
 إذ أن من السلم به أن )القدس( مدينة مقدسة ليس ف نظر العرب فقط، وإنا هي كذلك ف

 نفوس السلمي جيعاk أياk كانت جنسيتهم وقوميتهم، لذا فإن مصي هذه الدينة ومستقبلها
 يهم السلمي ويشغل بالم، وأن هذا الواقع بقدر ما ينح السلمي حقوقاk دينية ف القدس،

 . ومكانة القدس الدينية قد تقررت ف العقيدة(2)يترتب عليهم واجبات والتزامات تاهها
 م ف نصوص القرآن الكري والسنة النبوية610السلمية منذ ظهور السلم ف حوال سنة 

.(3)( ومن تبعهم بإحسان من خلفاء السلمي وقادتموسياسة اللفاء الراشدين )

 فالقرآن الكري ف آيات كثية يقرر أن ال تعال هو خالق الكون والياة والنسان،
 فجميع النبياء والرسل عليهم السلم قد اتهوا نو دعوة أقوامهم إل )السلم( أي  إسلم
 وجوههم ل تعال والضوع لوامره ونواهيه وحده، وأن جوهر الديان الت كانوا يبشرون

 ، وقد نظر السلم إل بيوت العبادة الت(4)با ويدعون الناس إل اليان با هي السلم
 أنشأها النبياء السابقون نظرة إجلل وإكبار وعدها أماكن مقدسة، وغدا )بيت القدس(

kلدى السلمي أيضا kمقدسا kلدى النبياء السابقي مسجدا kمقدسا k(5)الذي كان مسجدا.

 . العسلي، مطوطات فضائل62، ص2. السعودي، مروج الذهب، ج67 ابن الوزي، فضائل بيت القدس، ص)(1
.3بيت القدس، ص

 .65م(، ص1986. د. إسحق موسى، بيت القدس ف السلم، )القاهرة، 11 ابن الوزي، فضائل بيت القدس، ص)(2
 اللح، د. هاشم مي، السس العقائدية السلمية القدس، بوث الؤتر الول لكلية الداب بامعة الزرقاء الهلية،

.14-13م(، ص1998)الزرقاء، 
.14. اللح، الرجع نفسه، ص97، ص1 النهاجي السيوطي، إتاف الخصا، ج)(3
.14. اللح، الرجع نفسه، ص245 القدسي، مثي الغرام، ص)(4
 . العليمي، النس84. ابن الوزي، فضائل بيت القدس، ص106، ص2 النهاجي السيوطي، إتاف الخصا، ج)(5

.15. اللح، الرجع نفسه، ص351، ص1الليل، ج
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 وقد تعززت مكانة القدس أي بيت القدس ف عقيدة السلمي ونفوسهم بعد أن
 أسرى ال سبحانه وتعال برسوله الكري من السجد الرام إل السجد القصى كما دلت

اليات الكرية.

  القدس رفيعة وعميقة ف السلم للرتباطات الوثيقة والقوق التينة والعلقاتمنلةو
 ،(1)الوطيدة الت تربط السلمي بالقدس فالرتباط بالعقيدة يتمثل ف معجزة السراء والعراج

 والرتباط هنا ليس لهل فلسطي فحسب، بل لميع السلمي ف مشارق الرض
 ومغاربا،فضلk عن أن السجد القصى ل يعن البناء الغطى فحسب، بل منطقة السجد

 ، ويتمثل هذا الرتباط أيضاk بأن القدس أرض(2)( دونا144kجيعها والت تبلغ مساحتها )
.(3)( : )أرض الشر والنشر أتوه فصلوا فيه(الشر والنشر، قال رسول ال )

 أما الرتباط التعبدي )نسبة للعبادة( فيتمثل ف أن القدس أول القبلتي لقوله تعال :
 ، وثواب الركعة الواحدة ف السجد القصى(4)}قد نرى تقلب وجهك ف السماء…{

 ( : )فضل الصلة ف السجد الرام علىبمسمائة ركعة ف غيها من الساجد لقوله )
 غيه بائة ألف صلة، وف مسجدي ألف صلة،  وف مسجد بيت القدس خسمائة

 ( على زيارة السجد القصى البارك بقصد العبادة. كذلك حث الرسول الكري )(5)صلة(
 ( : )ل تشـد الرحال إل إل ثلثة مساجد : السجد الرام، ومسجدي هذا،لقوله )

 ( السجد القصى بناسك الج والعمرة لقول. وربط الرسول )(6)والسجد القصى(
.(7)( : )من أهل بعمرة من بيت القدس كانت له كفارة لا قبلها من الذنوب(الرسول )

  صبي، الشيخ عكرمة سعيد )مفت القدس وخطيب السجد القصى البارك(، منلة القدس ف السلم، من بوث)(1
.29م(، ص1999الؤتر الول لكلية الداب ف جامعة الزرقاء، )الزرقاء، 

.30 صبي، الرجع نفسه، ص)(2
 هـ(، السنن، دار الفكر للطباعة، )بيوت،275 ابن ماجة، الافظ أب عبد ال ممد بن يزيد القزوين، )ت، )(3

.451، ص1د.ت.(، ج
.526، رقم الديث 12، ص2. وينظر : صحيح مسلم، م144 سورة البقرة، من الية )(4
.510، رقم الديث 183، ص3 صحيح مسلم، م)(5
.77، ص2 صحيح البخاري، ج)(6
.3002، رقم الديث 999، ص2 ابن ماجة، السنن، ج)(7
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 وكذلك ثواب القيم ف الدينة القدسة له ثواب الرابط ف سبيل ال لقول رسول  ال
(يا معاذ إن ال سيفتح عليكم الشام من بعدي من العريش إل الفرات   رجالم( : ) 

 ونساؤهم وإماؤهم مرابطون إل يوم القيامة فمن اختار منكم ساحلk من   سواحل الشام أو
.(1)بيت القدس فهو ف جهاد إل يوم القيامة(

 أما الرتباط الضاري بالقدس يتمثل فيما يستخدمون للبناء الفريد لكل من السجد
 القصى ومسجد قبة الصخرة الشرفة، ووجود مئات العقارات الوقفية والثرية حول السجد

 القصى، ووجود الساجد الكثية ف البلدة القدية، وكذلك مئات   الدارس والعاهد
.(2)والزوايا والربطة حول السجد القصى البارك

 ، وهي أعدل   وأوضح(3)كذلك الرتباط السياسي بالقدس تثل ف )العهدة العمرية(
 وأشهر وثيقة سياسية عب التاريخ فضلk عن حكم العرب السلمي لذه الدينة  منذ الفتح

 م. وتكن السلم1967هـ إل احتلل الكيان الصهيون للقدس عام 15العمري ف سنة 
 من تقيق العدل والستقرار والمن والمان للمسلمي وغي السلمي ف هذه الدينة خلل

.(4)حكم العرب والسلمي لا

 وكذلك الرتباط التاريي، حيث أن العرب اليبوسيي هم أقدم الشعوب الت سكنت
 .من كل ما تقدم تظهر منلة   القدس(5)فلسطي وهم أول من أسسوا مدينة القدس

.(6)ومكانتها من هذه الرتباطات متمعة يكمل بعضها الخر

 هـ(، صبح العشى ف821. وينظر : القلقشندي، أحد بن علي، )ت، 452، ص1 ابن ماجة، الصدر نفسه، ج)(1
.75، ص4م(، ج1987، دار الفكر للطباعة، )بيوت، 1صناعة النشا، ط

.32 صبي، منلة القدس ف السلم، ص)(2
 ، مطبعة دار5هـ(، تاريخ الرسل واللوك، تقيق : ممد أبو الفضل، ط310 الطبي، ممد بن جرير، )ت، )(3

.609، ص3العارف، )القاهرة، د.ت.(، ج
.610، ص3 الطبي، الصدر نفسه، ج)(4
 . وينظر : الساموك، حسام، فلسطي ف الؤلفات العراقية، جامعة بغداد،13 العارف، الفصل ف تاريخ القدس، ص)(5

.26م(، 1979مركز الدراسات الفلسطينية، )بغداد، 
.7م(، ص1981 الدوري، عبد العزيز، فكرة القدس ف السلم، بث ف ملة قضايا عربية، )بيوت، )(6
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 ومن خلل تتبع اليات نرى أن لدينة القدس مكانة دينية مرموقة قلما نالتها مدينة من
 مدن بلد الشام، وترتبط تلك الكانة بالانب العقائدي التعبدي وبالانب الضاري

.(1)(التاريي، مثلما ارتبطت باليان والتوحيد والنبوات التتابعة ودعوة إبراهيم )

 (. وقد جاء ف قصة  إبراهيم2وقد ركز السلم على بركة الرض القدسة وتقديسها)
( )وناته من قومه الذين عاش بينهم ف العراق ودعاهم إل السلم،  ولكنهم رفضوا 

 دعوته وكفروا به حت كان من شأنه معهم وما هو معروف فقد كسر أصنامهم وأوثانم
 فعزموا على إحراقه. وكانت العجزة بنجاته من نارهم، ث هاجر بأهله إل فلسطي الباركة

 (. وقد بي ال سبحانه وتعال قيمة هذه الرض3وكان لوط عليه السلم من هاجر معه)
 القدسة ومكانتها بأن خصها سبحانه وتعال بالسراء وهذه العجزة تشكل مرحلة من

(.4مراحل الدعوة السلمية بكامل ملمها وصورها)

 لذلك انطلقت أهية القدس ف عقيدة السلمي بسبب الحداث ذات الصلة بعقيدة
(5السلم من السراء والعراج وهي قبلة السلمي ف الصلة وإنا الرض الباركة والقدسة)

.

 وإذا كانت قداسة بيت القدس قد صنعت تاريها بأكثر من معن من العان، فكانت
 موضع الب والتقديس لدى مئات الليي من السلمي والنصارى واليهود ف جيع أناء

 العال ف جيع العصور، فإنا قد عاشت أياماk ميدة بقيت آثارها ماثلة راسخة التأثي ف
 (. بكل ما تمله من معان الصالة والضارة ،لنا موطن الطهارة ومط الرسل6النفوس)

  عبد النعم، د. شاكر ممود، الكانة الدينية والعلمية لدينة القدس، بث منشور ف ندوة مؤتر القدس السنوي،)(1
.7م(، ص2000)جامعة تكريت، 

  القضاة، د. أحد، مكانة القدس ف السلم من خلل اليات القرآنية والحاديث النبوية الشريفة، من بوث الؤتر)(2
.74م(، ص1998الول لكلية الداب بامعة الزرقاء الهلية، )الزرقاء، 

.75 القضاة، الرجع نفسه، ص)(3
.85-84 القضاة، الرجع نفسه، ص)(4
.19 السائح، عبد الميد، أهية القدس ف السلم، ص)(5
  التكريت، د. بجت كامل عبد اللطيف، بيت القدس ف كتب الغرافيي العرب والسلمي، بث منشور ف ندوة)(6

.19م(، ص2000مؤتر القدس السنوي، )جامعة تكريت، 
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 والنبياء، هذه الدينة الصامدة الت كرمها ال سبحانه وتعال، فبقيت على  مر حقب التاريخ
(.1تعب عن حقائق عظيمة أرادها ال أن تكون متميزة با)

فضائل القدس ف القرآن الكريم :
 لقد تدث القرآن الكري عن القدس ف آيات كثية مشياk إل أنا أرض مباركة

مقدسة وسنورد لحقاk اليات الكرية الت وصفتها بالرض القدسة.

 ، لن السلم قد هيأ(2)بعد ميء السلم، اكتسب التعلق بالوطن عامل قوة جديد
 لعتنقيه مزيداk من الستقرار ف حياتم ومواطن دائمة خاصة بم، ولنه جلب معه فكرة
 )اللفة والبة( ف مفهومهما الاص والعام، ألفة النسان، وألفة الكان، على حد سواء،

.(3)( إل مكة بعد هجرتم إل الدينة( وصحابته )كما هو ف حني الرسول الكري )

 وأما فضائل بيت القدس فل تصى والذي يدل على فضله من كتاب ال عز وجل -
 ( من سورة السراء - ولو ل يكن غي هذه الية الكرية من الفضيلة لكانت1الية )

 ( إل، ولن ال سبحانه وتعال لا أراد أن يعرج بنبيه )(4)كافية، وبميع البكات وافية
 سائه جعل طريقه عليه تبياناk لفضله، وليجمع له فضل البيتي وشرفهما، وإل فالطريق من

.(5)بيت الرام إل السماء كالطريق من بيت القدس

 ول شك ف أن عروبة القدس نابعة من خلل اليات الكرية ف القرآن الكري ومن
 خلل الحاديث النبوية الشريفة ف السنة الطهرة. وجيعها تثبت عروبة القدس الشريف

 وتدحض الدعاءات الصهيونية الزيفة، وأكد القرآن الكري على قداسة بيت القدس، كما
 }سبحان الذي أسرى بعبده ليلK من السجد الرام إل السجد القصىف قوله تعال: 

  البعاج، د. مزاحم علي عشيش، مدرسة بيت القدس الفقهية، بث منشور ف ملة صدى التاريخ، اتاد الؤرخي)(1
.2م(، ص1999العرب، )بغداد،

 ، منشورات معهد الخطوطات العربية،1 إبراهيم، د. ممود، فضائل بيت القدس ف مطوطات عربية قدية، ط)(2
.28م(، ص1985)الكويت، 

.28 إبراهيم، الرجع نفسه، ص)(3
.77م(، ص1969 السين، د. إسحق موسى، عروبة بيت القدس، مركز الباث، )بيوت، )(4
.77 السين، الرجع نفسه، ص)(5
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  سبحانه وتقدس عماتنه. أي (1)الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصي{
 . وروي عن طلحة بن عبيد ال الفياض، وهو من العشرة البشرة، إنه قال(2)ل يليق بـلله

.(3) من كل سوء(تنيه( : )( : ما معن سبحان ال؟ فقال الرسول )للنب )

  أي من مكة}من السجد الرام إل السجد القصى{وعندما قال سبحانه وتعال : 
 ،(4)الكرمة إل البيت القدس، وسي بالسجد القصى لبعد السافة بينه وبي السجد الرام

 . وف قوله سبحانه وتعال(5)وكان أبعد مسجد عن أهل مكة ف الرض ي¢عظم بالزيارة
  قال الفسرون : أي بن دفن حوله من النبياء والصالي، وبذا}الذي باركنا حوله{: 

.(6)جعله مقدسا

 }يا قوم أدخلوا الرض القدسة الت كتبوجاء ف القرآن الكري قوله عز وجل : 
  فإن الرض القدسة هي بيت(7)ال لكم ول ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين{

 ، وقد سيت بذلك لنا قرار النبياء )عليهم(8)القدس وما حولا، فهي الرض الطهرة
.(9)السلم( ومسكن الؤمني

 وروي : إن الرض القدسة هي دمشق وفلسطي وبعض الردن. وقال قتادة : هي
.(10)الشام كلها

.1 سورة السراء، الية )(1
.151، ص2م(، ج1981هـ/1401، دار القرآن الكري، )بيوت، 2 الصابون، ممد علي، صفوة التفاسي، ط)(2
هـ/1408، دار الكتب العلمية، )بيوت، 1 القرطب، أبو عبد ال بن ممد بن أحد، الامع لحكام القرآن، ط)(3

.134، ص10م(، ج1988
.151 الصابون، الرجع السابق، ص)(4
.139 القرطب، الصدر السابق، ص)(5
.139 القرطب، الامع لحكام القرآن، ص)(6
.21 سورة الائدة، الية )(7
 هـ(، متصر التفسي، تقيق : ممد علي الصابون، )بيوت،774 ابن كثي، عماد الدين إساعيل بن عمر، )ت، )(8

.502، ص1م(، ج1981
 ، طبعة دار الكتب العلمية،1هـ(، تفسي البيضاوي، ط791 البيضاوي، أبو سعيد عبد ال بن عمر بن ممد، )ت،)(9

.261، ص1م(، ج1988)بيوت، 
 هـ(، ناية الرب ف فنون الدب، دار الكتب732 النويري، شهاب الدين أحد بن عبد الوهاب النويري، )ت، )(10

.325، ص1م(، ج1923الصرية، )القاهرة، 
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 هـ( قال : باركنا حوله يريد68( )ت، وعن عبد ال بن عباس بن عبد الطلب )
 }فلما فصل طالوت الذكور ف قوله تعال : (1)فلسطي والردن، والردن فهو نر الشريعة

.(2)بالنود قال أن ال مبتليكم بنهرe فمن شرب منه فليس من…{

 هـ( : الذي باركنا581وقال أبو القاسم السهيلي، عبد الرحن بن الطيب )ت، 
 . )وأما حدها(3)حوله يعن الشام، والشام بالسريانية الطيب سيت بذلك لطيبها وخصبها

 ضمن الفرات إل العريش وبا من أمهات الدن حلب، وحاه، وحص، ودمشق، وبيت
 }وجعلنا بينهم. وقيل إن الرض الت بارك ال فيها للعالي هي الشام لقوله تعال : (4)القدس(

 وبي القرى الت باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السي سيوا فيها ليال وأياما
 . وتبي الية الكرية أن ال سبحانه وتعال جعل قرى ظاهرة بارزة عامرة آهلة(5)آمني{

 بالسكان بي قوم سبأ باليمن وبي القرى الت بارك ال فيها وهي قرى ومدن فلسطي
.*(الباركة أثناء حكم سليمان )

 ( وقومه صحراء التيه طلب إليهم أن يتشجعوا ويدخلواولا دخل  موسى )
 )فلسطي(، فلم تكن لم قـوة على الدخول إل هذه البلد الت دعاها ال عز وجل

.(6)بالرض القدسة

 : }وجعلنا ابن مري وأمه آية وآويناها إلوقال الفسرون ف قوله سبحانه وتعال 
  بأن الربوة هي بيت القدس، وقيل هي أقرب نقطة بي الرض(7)ربوة ذات قرار ومعي{

.68، ص1م، ج1999 العليمي، النس الليل، ط )(1
.249 سورة البقرة، من الية )(2
.68، ص1 العليمي، النس الليل، الرجع السابق، ج)(3
.312، ص3 ياقوت، معجم البلدان، ج)(4
 ، منشورات فلسطي1. العلي، إبراهيم، الرض القدسة بي الاضي والاضر والستقبل، ط18 سورة سبأ، الية )(5

.21م(، ص1996السلمة، )لندن، 
م(، ص1998، منشورات فلسطي السلمة، )لندن، 1 الالدي، د. صلح، حقائق قرآنية حول القضية الفلسطينية، ط*

34.
.337، ص1، ق1 الدباغ، بلدنا فلسطي، ج)(6
.50 سورة الؤمنون، الية )(7
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  : أن(3). وجاء ف تفسي ابن كثي(2)، أما الربوة فهي الكان الرتفع من الرض(1)والسماء
 الربوة الكان الرتفع من الرض وهو أحسن ما يكون فيه النبات، وقوله ذات قرار أي ذات
 خصب، ومعي يعن ماء¶ ظاهرا. وكذا الضحاك قال : إل ربـوة ذات قرار ومعي هو بيت
 القدس فهذا وال أعلم هو الظهر لنه الذكور ف الية الخرى والقرآن العظيم يفسر بعضه

 .وفسر العلماء قوله سبحانه(4)بعضاk وهذا أول ما يفسر به ث الحاديث الصحيحة ث الثار
 .وعندما(6) بأنا بيت القدس(5): }ونيناه ولوطاK إل الرض الت باركنا فيها للعالي{وتعال 

 ( أن نصائحه ل تنفع مع قومه ف بلد ما بي النهرين، وأنم أرادواوجد  إبراهيم )
.(7)قتله، ناه ال هو وابن أخيه إل فلسطي، إل الردن الت بارك فيها للعالي

 وأÉشار العليمي إل أنا : هي الرض القدسة بارك ال فيها للعالي، لن كل ماء ف
.(8)الرض عذب منها يرج من أصل الصخرة الشريفة، ث يتفرق ف الرض

 ( من نار قومهوفسرها ابن كثي بقوله: أن ال سبحانه وتعال سلم  إبراهيم )
.(9)وأخرجه من بي أظهرهم مهاجراk إل بلد الشام إل الرض القدسة منها

 }وإذ قلنا أدخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتموقال ال سبحانه وتعال : 
 ، فإن(10)رغداK وأدخلوا الباب سجداK وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنيد السني{

.(11)العلماء قالوا : إن القرية الت أمرهم ال سبحانه وتعال بدخولا هي بيت القدس

.126، ص12 القرطب، الامع لحكام القرآن، ج)(1
.334، ص4 الفيوز أبادي، القاموس اليط، ج)(2
.213، ص3 ابن كثي، متصر  التفسي، ج)(3
.213، ص3 ابن كثي، الصدر نفسه، ج)(4
.71 سورة النبياء، الية )(5
.512، ص2 ابن كثي، متصر  التفسي، ج)(6
.337، ص1، ق1 الدباغ، بلدنا فلسطي، ج)(7
.347، ص1م، ج1999 النس الليل، ط )(8
.161، ص3 ابن كثي، تفسي القرآن العظيم، ج)(9

.58 سورة البقرة، الية )(10
60، ص1 الصابون، صفوة التفاسي، ج)(11
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 هـ( كانت قاعدة260وقيل هي : أريا من بيت القدس، وقال عمر بن شب�ه )ت، 
 . أما الباب الذي أمرهم ال سبحانه وتعال أن يدخلوا منه فهو )باب بيت(1)ومسكن ملوك

 القدس( ويعرف اليوم بباب )حطة( وهو ما ذكره المام ماهد رحه ال، وقيل هو )باب
.)(2)القبة( الت كان يصلي فيها النب موسى )

 وجاء ف تفسي ابن كثي : قيل لبن إسرائيل أدخلوا الباب، فدخلوا يزحفون على
 ، وقيل أمروا أن يدخلوا سجداk فدخلوا يزحفون(3)أسنانم وهم يقولون حنطة ف شعيه

 وأمروا أن يقولوا حطة أي حطط عنا ذنوبنا وخطايانا، فاستهزؤوا فقالوا حنطة ف شعيه
 وهذا ف غاية ما يكون من الخالفة والعاندة ولذا أنزل ال بأسه وعذابه بفسقهم وهو

.(4)خروجهم عن طاعته

 }وإذ قيل لم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتموقوله سبحانه وتعال : 
 ، فالقرية(5)وقولوا حطة وادخلوا الباب سجداK نغفر لكم خطيئاتكم سنـزيد السني{

.(6)العامرة بياتا هي بيت القدس

 وجاء ف تفسي ابن كثي : يقول ال تعال لئماk لم على نكولم عن الهاد ودخولم
 الرض القدسة، فأمروا بدخول الرض القدسة الت هي مياث لم عن أبيهم إسرائيل وقتال

 من فيها من العماليق الكفرة، فنكلوا عن قتالم وضعفوا واستحسروا فرماهم ال ف التيه
.(7)عقوبة لم ولذا إن هذه البلدة هي بيت القدس

 ، فقد روي عن(8)}والتي والزيتون وطور سني وهذا البلد المي{وقال ال تعال : 
 (، الذي بن على الـودي، والزيتون :( أن التي : مسجـد  نوح )ابن عباس )

.278، ص1 القرطب، الامع لحكام القرآن، ج)(1
.279، ص1 القرطب، الصدر نفسه، ج)(2
.89، ص1 ابن كثي، تفسي القرآن العظيم، ج)(3
.90، ص1 ابن كثي، الصدر نفسه، ج)(4
.161 سورة العراف، الية )(5
.364، ص1 البيضاوي، التفسي، ج)(6
.91-90، ص1 ابن كثي، الصدر السابق، ج)(7
.2-1 سورة التي، الية )(8
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 مسجد بيت القدس. وقال الضحاك –رحه ال- : السجد الرام والزيتون : السجد
 القصى. وقال ابن زيد : الزيتون مسجد بيت القدس. وقال قتادة : الزيتون : البل الذي

 ، وقيل إن القسم بالزيتون هو الشجرة الباركة ف بلد الشام، والغرب(1)عليه بيت القدس
 ( : التي بلد الشام،. وقال ابن عباس )(2)على خلف ما ذهب إليه بعض الفسرين

 ( وهذا البلدوالزيتون بلد فلسطي وطور سني البل الذي كلم ال عليه  موسى )
.(3)المي : مكة

 وجاء ف تفسي ابن كثي : قيل الراد بالتي مسجد دمشق وقيل البل الذي عندها
، وقيل إن هذه مال ثلثة بعث ال ف كل واحد منهـا(4)وقيل هو مسجد بيت القدس

 نبياk مرسلk من أول العزم أصحاب الشرائع الكبار، )فالول( مله التي والزيتون وهي  بيت
 (، )والثان( طور سني وهو طور سيناءالقدس الت بعث ال فيها عيسى بن مري )

 (، )والثالث( مكة وهو البلد المي الذي منالذي كلم ال عليه موسى بن عمران )
( kوهو الذي أرسل فيه ممدا kدخله كان آمنا)(5).

 وقال ال تعال : }فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحة وظاهره من قبله
 . فنظر الفسرون ف قوله تعال : بأن السور الذي يجز بي النة والنار، هو(6)العذاب{

 ذلك السور ببيت القدس عند موضع يعرف بوادي جهنم، والعروف )بباب الرحة(، وقال
 ( : إنه سور بيت القدس الشرقي باطنه فيه( وعبد ال بن عمر )عبد ال بن عباس )

.(7)السجد، وظاهره من قبله العذاب، يعن جهنم

 وذهب العليمي إل أن القصود با يعن بي الؤمني وبي النافقي وهو حائط بي النة
 والنار باب فيه الرحة وهي النة، وظاهره –أي من خارج ذلك السور- من قبله أي من

.75، ص20 القرطب، الامع لحكام القرآن، ج)(1
.76، ص20 القرطب، الامع لحكام القرآن، ج)(2
.339، ص1، ق1. الدباغ، بلدنا فلسطي، ج460، ص4 ابن كثي، تفسي القرآن العظيم، ج)(3
.460، ص4 ابن كثي، الصدر نفسه، ج)(4
.461، ص4 ابن كثي، الصدر السابق نفسه، ج)(5
.13 سورة الديد، الية )(6
.160، ص17 القرطب، الصدر السابق، ج)(7
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 قبل ذلك الظاهر العذاب، والسور هو ))سور بيت القدس الشرقي(( باطنه فيه الرحة
.(1)))السجد((، وظاهره من قبله العذاب ))وادي جهنم((

(2): }واستمع يوم يناد الناد من مكان قريب{وقال ال سبحانه وتعال ف كتابه العزيز 

  فإن الكان القريب ف التفسي هو صخرة بيت القدس ، ويقال إنا وسط الرض واقرب.
.(3)إل الرض من السماء

 وفس�ر ابن كثي الية بأن ال سبحانه وتعال يأمر ملكاk أن ينادي على صخرة بيت
 القدس: أيتها العظام البالية والوصال التقطعة إن ال تعال يأمركن أن تتمعن لفصل القضاء

 )يوم يسمعون الصيحة بالق( يعن النفخة ف الصور الت تأت بالق الذي كان أكثرهم فيه
.(4)يترون

 وفس�رها القرطب : قيل إسرافيل ينفخ وجبيل ينادي، فينادي بالشر ويقول : هلموا
.(5)إل الساب فالنداء على هذه ف الشر، وقيل الكان القريب، صخرة بيت القدس

.(6)(، ينادي من صخرة بيت القدسوذهب العليمي إل أن : النادي هو إسرافيل )

 }قد نرى تقلب وجهك ف السماء فلنولينك قبلة ترضاهاوقال ال سبحانه وتعال : 
 ، فقد أورد(7)فول وجهك شطر السجد الرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره{

( نو بيت القدس رفع رأسه إل السماء العلماء : قيل إذا صلى الرسول )

.347، ص1م، ج1999 النس الليل، ط )(1
.41 سورة ق، الية )(2
.19، ص17 القرطب، الامع لحكام القرآن، ج)(3
.203، ص4 ابن كثي، تفسي القرآن العظيم، ج)(4
.22، ص9 القرطب، الصدر السابق، ج)(5
.346، ص1م، ج1999 النس الليل، ط )(6
.144 سورة البقرة، من الية )(7
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 . وقيـل(1)( نو بيت القدس ستة عشر شهراkينظر ما يؤمر به، وقد صلى الرسول الكري )
 ( لا هاجر إل الدينة فأمرهإن أول ما نسخ من القرآن الكري القبلة وذلك أن الرسول )

.(2)( بضعة أشهرال أن يستقبل بيت القدس ففرحت اليهود فاستقبلها )

 هـ(، عن175وقد روى الليث بن سعد بن عبد الرحن مول قيس بن رفاعة )ت، 
 الزهري قال : ل يبعث ال عند هبوط آدم إل الرض نبياk إل جعل قبلته صخرة بيت

 القدس، وإن أول ما نسخ من القرآن القبلة، ولا هاجر الرسول الكري إل الدينة أمره ال
 ( فسبحانه وتعال أن يصلي نو صخرة بيت القدس، ولا حولت القبلة كان الرسول )

.(3)، وكان يصلي فيه الظهر إل بيت القدس*مسجد القبلتي

 وروى الطبي: بإن تويل القبلة من القدس إل مكة كان يوم الثلثاء منتصف  شهر
  وما زال )مسجد القبلتي( ف(4)شعبان وقيل ف رجب من السنة الثانية من الجرة النبوية

 ظاهر الدينة يضم قبلتي : الول منهما متجهة للشمال نو بيت القدس، والثانية إل
.(5)النوب وتتجه نو الكعبة

  عندها جنة عند سدرة النتهى }ولقد رآه نزلة أخرى وقال ال سبحانه وتعال :
  لقد رأى من آيات ربه ما زاغ البصر وما طغى  إذ يغشى السدرة ما يغشى الأوى 

.(6)الكبى{

.499، ص1 القرطب، الامع لحكام القرآن، ج)(1
.169، ص1 ابن كثي، تفسي القرآن العظيم، ج)(2
 ( ف الصلة واستقبل اليزاب وحول الرجال مكان سي مسجد القبلتي ف بن سلمة، عندما تول الرسول الكري )*

 ،1م، ج1999 ينظر : العليمي، النس الليل، ط النساء والنساء مكان الرجال فسمي ذلك السجد بسجد القبلتي.
.307ص

.307، ص1 العليمي، النس الليل، الرجع نفسه، ج)(3
.336، ص1، ق1. وينظر : الدباغ، بلدنا فلسطي، ج416،ص2 تاريخ الرسل واللوك،ج)(4
.337، ص1، ق1 الدباغ، الرجع نفسه، ج)(5
.18-13 سورة النجم، اليات )(6
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( فيها  جبيل )فقد جاء ف التفسي : قيل هذه هي الرة الثانية الت رأى رسول ال )
(1)( على صورته الت خلقه ال عليها وكانت ليلة السراء( وأن الرسول الكري ،رأى ) 

 ( وله ستمائة جناح ينتثر من ريشه التهاويل من الدر والياقوت وأن كل جناحجبيل )
.(2)سد الفق وقيل أن الناح ما بي الشرق والغرب

 ( ل ير  جبيل ف الصورة الت خلق عليها إل مرتي رآهوقيل إن الرسول الكري )
 ( انتهى به إل سدرة النتهى وهيمنهبطاk من السماء إل الرض. ولا أسرى برسول ال )

 ف السماء السابعة إليها ينتهي ما يعرج به من الرض، وقيل أغصان السدرة لؤلؤاk وياقوتا
 وزبرجد. وقد رأى الرسول الكري الدالة الكبى على قدرة وعظمة رب العالي وباتي

 اليتي استدل أن الرؤية تلك الليلة ل تقع ولو كان رأى ربه لخب بذلك ولقال ذلك
.(3)للناس

 وهذه اليات الشار إليها ف القرآن الكري من سورة النجم ما يثبت العراج، ف
 (، وقد رجح العلماء أن( لسيد اللئكة  جبيل )الخبار عن رؤية النب الكري )

  رجب قبل الجرة بسنة وبضعة أشهر، عندما فرضت27السراء والعراج كان ف 
. (4)الصلوات المس

 }وجعلنا بينهم وبي القرى الت باركنا فيها قرى ظاهرةوقال ال سبحانه وتعال : 
.(5)وقدرنا فيها السي سيوا فيها ليال وأياماK آمني{

 يذكر ال سبحانه وتعال ما كان الناس به من النعمة والعيش النء الرغيد والماكن
 المنة والقرى التواصلة والتقاربة من بعضها البعض من كثرة الشجار والزروع بيث

مسافرهم ل يتاج إل حل زاد.

.220، ص4 ابن كثي، تفسي القرآن العظيم، ج)(1
.221، ص4ابن كثي، الصدر نفسه، ج)(2
.222، ص4 ابن كثي ، الصدر نفسه، ج)(3
.336، ص1، ق1. وينظر : الدباغ، بلدنا فلسطي، ج417، ص3 ابن كثي، متصر التفسي، ج)(4
.34. وينظر : الالدي، حقائق قرآنية، ص18 سورة سبأ، الية )(5
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 والقصود بالقرى : قرى صنعاء وقرى الشام ويعن أنم كانوا يسيون من اليمن إل
 . وقيل : إن الراد بالقرى الت بارك ال فيها،(1)الشام والقرى الت باركنا فيها ببيت القدس

.(2)هي بوادي الشام

 }ولقد كتبنا ف الزبور من بعد الذكر أنوقال الفسرون ف قوله سبحانه وتعال : 
.(3)الرض يرثها عبادي الصالون{

 قيل إن الرض هي أرض النة، أي أن ف هذا القرآن العظيم الذي أنزلناه على عبدنا
.(4)( لبلغاk لنفعة وكفاية لقوم عابدين وهم الذين عبدوا ال با شرعه وأحبهممد )

 وقيل إن ال سبحانه وتعال أخب ف التوراة والزبور وسابق علمه قبل أن تكون
 ( الرض ويدخلهم النة وهم الصالون، وقالالسماوات والرض، أن يورث أمة ممد )

.(5)ابن عباس : الرض هي أرض النة

 وأشار العلماء إل أن أول أرض بارك ال فيها بيت القدس والرض الت ذكرها ال
 ( ف أرض بيتتعال ف القرآن الكري هي أرض بيت القدس، وكلم ال  موسى )

 القدس، ورد سبحانه وتعال على  سليمان ملكه ف بيت القدس، وبشر ال سبحانه وتعال
 زكريا بن يي ف بيت القدس، وسخر ال سبحانه وتعال لداود البال والطي ببيت

.(6)القدس

 : }ف بيوت أذن ال أن ترفع ويذكر فيها أسه يسبح لهوف قوله سبحانه وتعال 
.(7)فيها بالغدو� والصال{

.21. وينظر : العلي، إبراهيم، الرض القدسة، ص454، ص3 ابن كثي، تفسي القرآن العظيم، ج)(1
.337، ص1، ق1، وينظر : الدباغ، الرجع السابق، ج460، ص4 ابن كثي، الصدر نفسه، ج)(2
.105 سورة النبياء، الية )(3
.175، ص3 ابن كثي، الصدر السابق، ج)(4
.535، ص2 ابن كثي، الصدر السابق، ج)(5
.360، ص1م، ج1999 العليمي، النس الليل، ط )(6
.36 سورة النور، الية )(7
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 تدث الفسرون حول ذكر الساجد الت هي أحب البقاع إل ال سبحانه وتعال،
 وهي بيوته الت يعبد فيها ويوحد، أي أمر ال سبحانه وتعال بتعاهدها وتطهيها من الدنس

 واللغو، والقوال والفعال الت ل تليق فيها، وقيل : إنه مكتوب ف التوراة أن بيوت ف
(.1الرض الساجد)

 ( ينادي من صخرة بيت القدس بالشروكذلك قال الفسرون : إن  إسرافيل )
 وهي ف وسط الرض أي وسط الدنيا، وروي أن الكان القريب هو صخرة بيت القدس

 (. وقد ورد معن الرض فقيل ف أحد القوال إنا الرض القدسة،2ويعن بيت القدس)
(.3( وكذلك يعن به بيت القدس)ترثها أمة سيدنا ممد )

 }وحشر لسيلمان جنوده من النوقد نظر الفسرون ف قوله سبحانه وتعال : 
 والنس والطي فهم يوزعون – حت إذا أتوا على واد النمل قالت نلة يا أيها النمل

 .فإن واد النمل بأرض(4)أدخلوا مساكنكم ل يطمنكم سليمان وجنوده وهم ل يشعرون{
 . وقيل إن وادي النمل أي إذا(6). وقال قتادة : بأن وادي النمل واد بأرض الشام(5)الشام

 (9)  بوار عسقلن(8). وقيل إن وادي النمل يقع ف فلسطي(7)وصلوا إل واد بالشام كثي النمل

– وهي مدينة بالشام من أعمال فلسطي.

 إن هذه اليات الكرية من القرآن الكري الت أنزلا ال سبحانه وتعال، كانت من
 الباهي العظيمة لفضائل القدس الروحية الت جعلت من هذه الدينة مط أنظار كل من

 حاول أن يدرس القدس، أو يتحدث عنها لا منحها ال من مكانة بقيت وستبقى ف  العقول
 والنفوس، وكلما حاولنا أن نتعمق ف هذا الانب من فضائلها ف القرآن الكري، فإننا

.623، ص1 ابن كثي، متصر التفسي، ج)(1
.347، ص1م، ج1999 العليمي، النس الليل، ط )(2
.338، ص1، ق1. وينظر : الدباغ، بلدنا فلسطي، ج347، ص1 العليمي النس الليل، الرجع نفسه، ج)(3
.18-17 سورة النمل، اليات )(4
.308، ص3 ابن كثي، تفسي القرآن العظيم، ج)(5
.128-127، ص7 القرطب، الامع لحكام القرآن، ج)(6
.404، ص2م(، م1986، دار القلم، )بيوت، 5 الصابون، صفوة التفاسي، ط)(7
.339، ص1، ق1 الدباغ، الرجع السابق، ج)(8
.122، ص4 ياقوت الموي، معجم البلدان، ج)(9
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 سنقف على بصمات جديدة تتحدث عن شأن القدس العربية السلمية ومكانتها السامية ف
.(1)عقيدة السلمي

فضائل القدس من خلل السنة النبوية الطهرة :
 (، فإنف تتبع الحاديث النبوية الشريفة الت وردت عن رسول ال سيدنا ممد )

 القدس كان لا مركز الصدارة ف الكثي من الحاديث، وكان منها من عد� ف صحاح
 الحاديث بتوثيق العلماء، ومنها من عد� من الحاديث الت تدخل ف باب فضائل الدن،

 والت وضعت لغايات معينة ف فترات وحقب زمنية مرت با المة، وكان الدافع إل التنافس
 بي حب العلماء لوطانم من أقوى السباب الت دعت إل ذلك. إن الديث عن فضائل
 بيت القدس ف السنة الطهرة له من الهية الت ترفد ما قاله الفسرون ف تفسيهم لليات

 الكرية الت ذكرناها. فقد أشارت الحاديث النبوية الشريفة إل الكانة الكبية الت تتمتع با
 مدينة القدس، وازدادت هذه الكانة الروحية مكانةk وإجللk ف نفوس العرب السلمي

 (. ومكانة القدس واضحة كما وردت ف الديث النبوي الشريف من خلل حرصه )(2)كافة
.(3)على توجيه الملت لتحرير بلد الشام والقدس بالذات

 ونشي هنا إل أن الحاديث النبوية الشريفة كانت وما زالت الصدر الثان لكتب
 .(4)الفضائل، فقد حفلت كتب الفضائل بالحاديث النبوية الشريفة الت تتصل ببيت القدس
 ونرى أن هذه الدينة القدسة كانت موضع اهتمام علماء وفقهاء السلمي بشكل واسع

 يتجاوز أيا حدود جغرافية، ما يدل على أن السلمي ل ينظروا إليها ف أي حقبة باعتبارها
 مدينة أموية أو عباسية أو فاطمية أو أيوبية أو عثمانية… إل آخر الدول السلمية الت

  عبد ال، صبيح عبد اللطيف، فضائل القدس ف القرآن الكري والسنة النبوية الشريفة، بث منشور ف ندوة بيت)(1
.6-5م(، ص2000القدس، )جامعة تكريت، 

  الشهدان، د. ممد جاسم، الؤرخون العرب وصمود القدس، ملة صدى التاريخ الصادرة عن اتاد الؤرخي)(2
.5، ص8م(، العدد 1999العرب، )بغداد، 

  عبد النعم، د. شاكر ممود، الكانة الدينية والعلمية لدينة القدس، ملة صدى التاريخ الصادرة عن اتاد الؤرخي)(3
.27، ص3م(، العدد 1999العرب، )بغداد، 

.11 العسلي، كامل جيل، مطوطات فضائل بيت القدس، ص)(4
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 كانت الدينة تتبعها من الناحية السياسية عب العصور، بل كانت تعد� مدينة إسلمية ف
.(1)الفهوم الشمول الواسع للدولة العربية السلمية من مشرقها إل مغربا

 فكتب الفضائل الافلة بالحاديث النبوية الشريفة التصلة ببيت القدس وعلى سبيل
 الثال ل على سبيل الصر ف كتاب )فضائل بيت القدس للخطيب أب بكر الواسطي حوال

  حديثاk( وكتاب )إتاف الخصا – وباعث النفوس، ما ل يقل عن مائت حديث165
.(2)مشتركة بينهما(

 ودخل بيت القدس ف الوجدان السلمي بعد معجزة السراء والعراج، فكانت
 العجزة بثابة التحرير السلمي الروحي للقدس، ومن خلل فرض ركن من أركان السلم

.(3)المسة وهو الصلة فتعززت مكانة القدس الروحية ف السلم

.524م(، ص1985 إبراهيم، د. ممود، فضائل بيت القدس ف مطوطات عربية، )الكويت، )(1
.11 العسلي، كامل جيل، مطوطات فضائل بيت القدس، ص)(2
  الموشي، د. فارس ممد ذنون، القدس ف القرن الامس الجري، أطروحة دكتوراه غي منشورة، )جامعة)(3

.32م(، ص1999الوصل، 
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 ( والسلمي نو بيتفأصبحت القدس أول القبلتي عندما صلى الرسول الكري )
 ، فأنزل ال(2)( يب أن يوجه إل الكعبة، وكان الرسول الكري )(1)القدس ستة عشر شهرا

 }قد نرى تقلب وجهك ف السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطرتعال 
  فوجه نو الكعبة وكان يب ذلك فصلى رجل معه العصر، ث مر على(3)السجد الرام{

 قوم من النصار وهم ركوع ف صلة العصر نو بيت القدس فقال : وهو يشهد أنه صلى
.(4)( وأنه قد وجه نو الكعبة، قال : فانرفوا وهم ركوعمع النب ممد )

 ( نو بيت، قال : صلينا مع رسول ال )(5)وذكر ف رواية أخرى عن أب إسحاق
 القدس ثانية عشر شهراk وصرفت القبلة إل الكعبة بعد دخوله إل الدينة بشهرين. وكان

 ( إذا صلى إل بيت القدس أكثر تقلب وجهه ف السماء. وعلم ال من قلبرسول ال )
 ( يتبعه ببصره وهو( فجعل رسول ال )( إنه يهوى الكعبة، فصعد جبيل )نبيه )

 }قد نرى تقلب وجهك فيصعد بي السماء والرض ينظر ما يأتيه به. فأنزل ال الية 
 . فأتانا آت فقال : إن القبلة قد صرفت إل الكعبة. وقد صلينا ركعتي إل بيت(6)السماء{

 ( : )ياالقدس ونن ركوع فتحولنا جنبنا على ما معنا من صلتنا. فقال رسول ال )
 }وما كان ال. فأنزل ال عز وجل : (7)جبيل! كيف حالنا ف صلتنا إل بيت القدس؟(

.(8)ليضيع إيانكم{

 وعلى الرغم من تول القبلة من بيت القدس إل مكة، لكنها ظلت تتل مكانة بارزة
 ( وف وجدان السلمي، وتأكد ذلك من خلل الحاديث النبويةف قلب الرسول الكري )

 الشريفة الت رواها الصحابة رضوان ال تعال عليهم وأوردها الؤرخون العرب،وهي تعطي

 هـ(، سنن الترمذي، تقيق : أحد ممد شاكر، دار297 الترمذي، أبو عيسى ممد بن عيسى بن سورة، )ت، )(1
.169، ص2الديث، )القاهرة، د.ت(، ج

.169، ص2 الترمذي، الصدر نفسه، ج)(2
.144 سورة البقرة، من الية )(3
.170، ص2 الترمذي، الصدر السابق، ج)(4
.322، ص1 الترمذي، الصدر السابق، ج)(5
.144 سورة البقرة، من الية )(6
.1010، رقم الديث 323، ص1 الترمذي، سنن الترمذي، ج)(7
.143 سورة البقرة، من الية )(8
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 . وقد تقررت مكانة(1)الدللة الكيدة على حرصهم لتأكيد الهية القدسة لبيت القدس
 م ف نصوص القرآن610القدس الدينية ف العقيدة السلمية منذ ظهور السلم ف سنة 

 الكري والسنة النبوية وسياسة اللفاء الراشدين، ومن تبعهم بإحسان من خلفاء السلمي
.(2)وقادتم

 إن كثرة الحاديث النبوية الشريفة الواردة والتعلقة ببيت القدس يدل على أن هذه
 . كما دلت الحاديث النبوية الشريفة(3)الرض الباركة قد تبوأت منلة رفيعة ومكانة عالية

 على الربط البارك ما بي البقعتي الباركتي ف الجاز وفلسطي، مكة والقدس، السجد
 ( عندما جع بيالرام والسجد القصى. وكان هذا الربط مرتي الول زمن  سليمان )

ملك فلسطي وملك اليمن، والرة الثانية لا أسرى ال سبحانه وتعال برسوله الكري ممد )
ورسالته خاتة الرسالت، وأمته خاتة المم،(4)( إل الرض الباركة، لنه خات الرسلي ، 

 والمة الوارثة للدين واليان والسلم الذي جاء به النبياء السابقون، وهي المة الوارثة
 للرض الباركة وبوصول )إرث( الرض الباركة إل هذه المة الباركة، عمت البكة

  وشلت كل(6)}إل السجد القصى الذي باركنا حوله{ : (5)الربانية هذه الرض وما حولا
 ( لا صعد إلالبقعة الباركة المتدة ما بي النهرين : الفرات والنيل ولذا رأى الرسول )

.(7)السماء السابعة ف ليلة العراج، رأى هذين النهرين ينبعان من النة

 وقد ارتبطت زيارة السجد القصى بزيارة السجد الرام والسجد النبوي الشريف ف
 ( : )ل تشد الرحال إل( قال : قال رسول ال )الدينة النورة. فقد روي عن أب هريرة )

.(8)إل ثلثة مساجد : السجد الرام، والسجد القصى، ومسجدي هذا(

.32 الموشي، القدس ف القرن الامس الجري، ص)(1
  اللح، د. هاشم مي، السس العقائدية السلمية للقدس، من بوث الؤتر الول للقدس ف الطاب العاصر،)(2

.41م(، ص1998)الزرقاء، 
.88 القضاة، د. أحد، مكانة القدس ف السلم، ص)(3
.35م(، ص1998 الالدي، د. صلح، حقائق قرآنية حول القضية الفلسطينية، منشورات فلسطي السلمة، )لندن، )(4
.35 الالدي، الرجع نفسه، ص)(5
.1 سورة السراء، الية )(6
.35. وينظر : الالدي، الرجع السابق، ص40، ص2 ابن هشام، السية، ج)(7
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 ومسجد القصى هنا الراد به بيت القدس، وسي القصى لبعده عن السجد الرام ف
 السافة. وقد قال النسائي : ليس ف الرض بقعة لا فضل لذاتا حت تشد الرحال إليها

 لذلك الفضل غي البلد الثلثة، أما غيها من البلد فل تشد إليها لذاتا بل لزيارة أو جهاد
 . فالرحال تشد إل هذه الساجد العمورة الثلثة، لن ف كل مسجد منها ملك(1)أو علم

 ( قال( عن النب ). فقد روي عن عبد ال بن مسعود )(2)سخره ال سبحانه وتعال فيها
 : )ثلثة أملك : ملك موكل بالكعبة، وملك موكل بسجدي، وملك موكل بالسجد

 . فأما الوكل بالكعبة فينادي ف كل يوم من ترك فرائض ال خرج من أمان ال.(3)القصى(
 ( ل يرد حوضهوأما الوكل بسجدي هذا فينادي ف كل يوم من ترك سنة رسول ال )

 (، وأما الوكل بالسجد القصى فينادي من كانتول تدركه شفاعة سيدنا ممد )
.(4)طعمته حراماk كان عمله مضروباk به وجهه

 وشد الرحال كناية عن السفر، والعن ل ينبغي شد الرحال ف السفر من بي الساجد
 إل إل ثلثة مساجد، أما السفر للعلم وزيارة العلماء والصلحاء، وللتجارة، فغي داخل ف

 ، وكذا زيارة الساجد الخر بل سفر كزيارة مسجد قباء لهل الدينة غي داخل(5)حيز النع
.(6)ف حيز النهي

 ( قدوزاد من أهية فضائل بيت القدس ف السنة النبوية الطهرة، أن رسول ال )
 ( قـالنظر إل بيت القدس نظرة تتلف عن البقاع الخرى. فقد روي عن ابن عباس )

.(7)( : )من أراد أن ينظر إل بقعة من بقاع النة فلينظر إل بيت القدس(: قال رسول ال )

 . وينظر1410، رقم الديث 452، ص1هـ(، السنن، ج275 ابن ماجة، أبو عبد ال ممد بن يزيد القزوين، )ت، )(8
.37، ص2: النسائي، السنن، ج

.38، ص2 النسائي، الصدر نفسه، ج)(1
.353، ص1م، ج1999 العليمي، النس الليل، ط )(2
.452، ص1 ابن ماجة، السنن، ج)(3
.353، ص1م، ج1999. العليمي، النس الليل، ط 139، ص1  السيوطي، إتاف الخصا، ج)(4
، باشية المام السندي.38، ص2. وينظر : النسائي، السنن، ج139، ص1 السيوطي،  الصدر نفسه، ج)(5
.38، ص2، )فضائل الشام(. وينظر : النسائي، الصدر نفسه، ج184، ص7 السبكي، طبقات الشافعية، ج)(6
 هـ(، مثي765. وينظر : القدسي، شهاب الدين ممود بن تيم، )ت، 999،ص2  ابن ماجة، الصدر السابق، ج)(7

.251م(، ص1994، دار اليل، )بيوت، 1الغرام ف زيارة القدس والشام، تقيق : أحد الطيمي، ط
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 ( قال : )أربع من مدائن النة مكة والدينة( عن رسول ال )وروى أبو هريرة )
.(1)ودمشق وبيت القدس(

 ( نظر وهو ببيت القدس إل نور رب العزة ينل ويصعد إلوروي أن موسى )
.(2)بيت القدس

 وقيل باب مفتوح من السماء من أبواب النة تنل منه الرحة على بيت القدس كل
 . وقيل إن كل ليلة ينل سبعون ألف ملك من السماء إل مسجد(3)صباح حت تقوم الساعة

 بيت القدس يهللون ال ويسبحون ال ويقدسون ال ويمدون ال ل يعودون إليه حت تقوم
.(4)الساعة، وقيل إن النة لتحن شوقاk إل بيت القدس وبيت القدس من جنة الفردوس

 ( إل صخرة بيت القدس وتعظيمها عند السلمي، لناوأشار الرسول الكري )
( عن النب )(. فقد روي عن أب هريرة )الصخرة الباركة الت وقف عندها الرسول )

)وقـال القدسي : ل(5)( قال : )وصليت ليلة أسري ب إل بيت القدس عن يي الصخرة . 
 . لذلك(6)( قد عرج به من عند القبة الت يقال لا قبة العراجيتلف بأن الرسول ممد )

 كانت صخرة بيت القدس مط أنظار العلماء ف قدسيتها فيما حدث  به  المام علي بن أب
 ( يقول : )سيد البقاع بيت القدس، وسيد الصخور( قال : سعت رسول ال )طالب )

 . وقيل إن الصخرة هي من صخور النة حيث روي عن عبادة بن(7)صخرة بيت القدس(
 ( : )صخرة بيت القدس على نلة والنخلة على نر من أنارالصامت عن النب ممد )

 النة وتت النخلة آسية امرأة فرعون ومري بنت عمران تنظمان سوط أهل النة إل يوم
.(8)القيامة(

.360، ص1. العليمي، النس الليل، الرجع السابق، ج259 القدسي، الصدر نفسه، ص)(1
.360، ص1 العليمي، النس الليل، الرجع السابق، ج)(2
.360، ص1م، ج1999 العليمي، النس الليل، ط )(3
.360، ص1 العليمي، النس الليل، الرجع نفسه، ج)(4
.254. القدسي، مثي الغرام، ص134، ص1 السيوطي، إتاف الخصا، ج)(5
.257 القدسي، الصدر نفسه، ص)(6
.132، ص1 السيوطي، الصدر السابق، ج)(7
.132، ص1 السيوطي، الصدر السابق، ج)(8
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 وقيل ل تقوم الساعة حت تزف الكعبة إل الصخرة، فيتعلق با جيع من حجها
 واعتمرها فإذا رأتا الصخرة قالت : مرحباk بالزائرة والزورة ويزف الجر السود إل بيت
 القدس ويعل ال عز وجل الصخرة يوم القيامة مرجانة بيضاء، ث يبسطها عرض السماء

.(1)والرض

 ( الصلة ف بيت القدس بقضايا كفارات الذنوبوقرن الرسول الكري ممد )
 وذلك لنا على درجة كبية من الهية من الناحية الدينية ف حج بيت ال الرام ف مكة

 ( قال : )من أهل بعمرة من بيت القدس كانت لهالكرمة. فقد روي عن الرسول الكري )
 ( أنا سعت. وف رواية أخرى عن أم سلمـة زوج النب )(2)كفارة لا قبلها من الذنوب(

 ( يقول : )من أهل بجة أو عمرة من السجد القصى إل السجد الرام غفررسول ال )
.(3)ال له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ووجبت له النة(

 ( قال : )صليت ليلة أسري ب إل بيت( عن الرسول )وروي عن  أب هريرة )
 . وقد أوردنا ف هذا سابقاk بأن الرض القدسة هي الرض(4)القدس عن يي الصخرة(

 الطهرة وسي بالبيت القدس مقدساk لنه يتطهر فيه من الذنوب، فقد روي عن مكحول بن
 هـ( قال : من خرج إل بيت القدس لغي حاجة إل للصلة فصلى فيه112أب مسلم )ت، 

.(5)خس صلوات صبحاk وظهراk وعصراk ومغرباk وعشاء¶ خرج من خطيئته كيوم ولدته أمه

 ( أن يقرن الج إل بيتإن أهية فضائل بيت القدس جعلت الرسول الكري )
 القدس والصلة فيه بالهاد ف سبيل ال حت تستكمل السنة، فقد روي عن أب إمامة

 ( : )من حج واعتمر وصلى ببيت القدس، وجاهد ورابط،الباهلي قال : قال رسول ال )

 . العليمي، النس134، ص1. النهاجي السيوطي، إتاف الخصا، ج265، ص6 ابن عبد ربه، العقد الفريد، ج)(1
.358، ص1الليل، الرجع السابق، ج

.151، ص1. وينظر : السيوطي، اتاف الخصا ، ج999، ص2 ابن ماجة، السنن، ج)(2
 ،6/299م(، 1994، دار إحياء التراث، )بيوت، 3هـ(، مسند المام أحد ، ط241 احد بن حنبل الشيبان، )ت، )(3

 . وينظر : السيوطي، الصدر352، ص1م، ج1999. العليمي، النس الليل، ط 26017،رقم الديث 424، ص7ج
.151، ص1نفسه، ج

.134، ص1. وينظر : السيوطي، الصدر نفسه،  ج254 القدسي، مثي الغرام، ص)(4
.349، ص1 العليمي، النس الليل، الرجع السابق، ج)(5

452 من 52صفحة 



 . إنا وقفة عظيمة ترتبط بالهاد ف سبيل ال، عظمة الوقف(1)فقد استكمل جيع سنت(
 أيضاk بكون القتال ضد أعداء ال على أبواب بيت القدس حت ينهزم أعداء السلم. ففي

 ( )ل تزال طائفة من أمت يقاتلون على( قال : قال رسول ال )رواية عن أب هريرة )
 أبواب بيت القدس وما حوله ل يضرهم خذلن من خذلم، ظاهرين على عدوهم إل أن

.(2)تقوم الساعة(

 وكان من فضائل بيت القدس ف الديث النبوي الشريف أن الصلة ف بيت القدس
 . بل كانت الدعوة إل أن ي¢هدى لبيت القدس إنارة من دهن الزيت حت توقد(3)بألف صلة

فيه للمصلي والزائرين.

  أنا قالت : قلت يا رسول ال أفتنا عن صخرة)رضي ال عنها(فقد روي عن ميمونة 
 ( : )أرض الشر والنشر، ائتوه فزوروه فإن الصلة فيه بألف صلةبيت القدس. قال )

 فيما سواه، فمن ل يستطع منكم أن يأتيه ويزوره فليهد إليه زيتاk يسرج فيه، فإن من أسرج
.(4)فيه كمن صلى فيه(

 وكان تأكيد الديث النبوي الشريف إل أن الرزق ف بيت القدس لوجود البكة فيه
 لن ضاقت به الدنيا وضاقت به سبل العيش، وهذه من فضائل بيت القدس. فقد روي عن

 ( : )ما لك يا( فسأله الرسول )( إنه كان عند رسول ال )الصحاب شداد بن أوس )
 ( : )ليس عليك، إن الشام يفتح، ويفتح بيتشداد؟(، قال : ضاقت ب الدنيا! قال )
.(5)القدس، وتكون أنت وولدك أئمة فيه(

 ومن فضائل بيت القدس أنه الكان الدين الذي اقترن بالساجد القدسة، السجد
 ( قال : سألت رسولالرام، والسجد النبوي الشريف، فقد جاء عن أب ذر الغفاري )

 هـ(، باعث النفوس729. ابن فركاح، إسحاق إبراهيم بن عبد الرحن، )ت، 4553، ص1 ابن ماجة، السنن، ج)(1
.17، ص1418إل زيارة القدس الروس، مطوطة دار صدام – بغداد، رقم 

.14193، رقم الديث 362 ،ص6 أحد بن حنبل الشيبان، مسند المام أحد، ج)(2
.32، ص2 النسائي، السنن، ج)(3
.430، ص1 ابن ماجة، السنن، ج)(4
.316 القدسي، مثي الغرام، ص)(5
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 ( : أي مسجد وضع أولk؟ قال : )السجد الرام( قلت : ث أي؟ قال : )السجدال )
القصى( قلت : كم بينهما؟ قال : )أربعون عاماk، والرض لك مسجد فحيثما

 . لذا ند أن زيارة السجد القصى عدت من الفضائل الدينية الت(1)أدركت الصلة فصل(
  قالت : قال رسول)رضي ال عنها(ارتبطت بوضوع الهلة والعمرة. فقد روي عن أم سلمة 

 ، فقالت(2)( : )من أهل بعمرة من بيت القدس، كانت له كفارة لا قبلها من الذنوب(ال )
.(3): فخرجت لبيت القدس بعمرة)رضي ال عنها(أم سلمة 

 وكذلك بينت السنة الطهرة والحاديث النبوية الشريفة عن فضل الحرام للعمرة من
 ( : )ومن أحرم من بيت القدس معتمراk وف شهربيت القدس، فقال الرسول الكري )

.)(4)رمضان عادلت عشر غزوات مع رسول ال 

 ( : )من صلى ف بيت القدسوكذلك ف فضل الصلة ف بيت القدس قال )
 . وعن جابر بن عبد ال النصاري(5)ركعتي خرج من ذنوبه مثل يوم ولدته أمه(

 ( عمن يدخل النة أولk. فقالهـ( أن رجلk سأل الرسول )78( )ت، السلمي )
 ( : )النبياء( قال : ث من؟ قال : )الشهداء( قال : ث من؟ قال : )مؤذنو بيتالرسول )
.(6)القدس(

  : قلنا يا رسول ال إن(7)وعن فضائل بيت القدس، قال ذو الصابع الهن التميمي
.(8)ابتلينا بالبقاء بعدك فأين تأمرنا؟ قال : )عليك بالبيت القدس(

.32، ص2 النسائي، السنن، ج)(1
.999، ص2 ابن ماجة، السنن، ج)(2
.999، ص2 ابن ماجة، الصدر نفسه، ج)(3
.17. ابن الفركاح، باعث النفوس، مطوطة ف دار صدام، الورقة 34، ص2 النسائي، السنن، ج)(4
.94. ابن الفقيه، متصر تاريخ البلدان، ص34، ص2 النسائي، السنن، ج)(5
.18. ابن الفركاح، الصدر السابق، الورقة 244. القدسي، مثي الغرام، ص49، ص5 ابن حنبل، السند، ج)(6
  ويقال الزاعي. سكن بيت القدس، وقال ابن سعد : ذو الصابع رجل من أهل اليمن من الدد الذين نزلوا بالشام)(7

 . ابن الثي، عز الدين بن الثي أب السن علي بن ممد الزري،325ببيت القدس. ينظر : القدسي، مثي الغرام، ص
م(، ج1998هـ، 1419هـ(، أسد الغابة ف معرفة الصحابة، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، )بيوت ،630)ت، 

.170، ص2
.7. القدسي، الصدر نفسه، ص168، ص2. ابن الثي، أسد الغابة، ج67، ص4 ابن حنبل، السند، ج)(8
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 ( قال : )من زارهـ( قال : إن رسول ال )93وروي عن أنس بن مالك )ت، 
 بيت القدس متسباk أعطاه ال تعال ثواب ألف شهيد وحرم ال تعال لمه وجسده على

.(1)النار(

 ( قال : )ل تقومهـ( قال : إن رسول ال )103وروى عطاء بن يسار )ت، 
.(2)الساعة حت يسوق ال خي عباده إل بيت القدس وإل الرض القدسة فيسكنهم إياها(

 ( مد بيت القدس وحض السلمي على الرباط فيه. فقدكما أن الرسول الكري )
 ( : )يا معاذ! إن ال عز وجل سيفتح( قال : قال رسول ال )روي عن معاذ بن جبل )

 عليكم الشام من بعدي، من العريش إل الفرات، رجالم ونساؤهم وإماؤهم مرابطون إل
 يوم القيامة، فمن اختار منكم ساحلk من سواحل الشام أو بيت القدس فهو ف جهاد إل

.(3)يوم القيامة(

 ( : )إن ال بارك فيما بي العريش إل الفرات وخص فلسطيوقال رسول ال )
.(4)بالتقديس(

 (:( عن من يوت ويدفن ف أرض بيت القدس، قال )روي عن رسول ال )
 ( : )من مات ف بيت القدس فكأنا مات ف. وقال )(5))مقبور بيت القدس ل يعذب(

.(7)( أيضاk : )من دفن ف بيت القدس نا من فتنة القب وضيقته(. وقال )(6)السماء(

.6. ابن الفركاح، باعث النفوس، الورقة 34، ص2 النسائي، السنن، ج)(1
 . ممود، شفيق جاسم، تاريخ القدس والعلقة بي السلمي والسيحيي، )عمان،4، ص3 سنن أب داود، ج)(2

.153م(، ص1989
  . وينظر : السيوطي، إتاف348، ص1م، ج1999. العليمي، النس الليل، ط 241، ص5 ابن حنبل، السند، ج)(3

.101، ص1الخصا، ج
 هـ(، صبح العشا ف صناعة821. القلقشندي، أحد بن علي، )ت، 227، ص1 البخاري، صحيح البخاري، ج)(4

 . وينظر : الدباغ، بلدنا75، ص4م(، ج1987، دار الفكر للطباعة، )بيوت، 1النشا، تقيق : ممد حسي، ط
.340، ص1، ق1فلسطي، ج

.35. ابن الفركاح، الصدر السابق، الورقة 184، ص4 ابن حنبل، السند، ج)(5
 . وينظر : العليمي، النس الليل، طبعة35. ابن الفركاح، الصدر السابق، الورقة 463، ص6 ابن حنبل، السند، ج)(6

.357، ص1م، ج1999
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 ( قال : )ل تزال طائفة من أمت على الق ظاهرينوف حديث روي عن الرسول )
 لعدوهم قاهرين ل يضرهم من خالفهم ول ما أصابم من العداء حت يأتيهم أمر ال وهم

.(1)كذلك(. قالوا : يا رسول ال وأين هم؟ قال : )ببيت القدس وأكناف بيت القدس(

 ( قال : )من أتى بيت القدس غفر( أن رسول ال )وروي عن أنس بن مالك )
.(2)له ورفع له أربع درجات(

 ( : )إن ل عز وجل باباk مفتوحاk ف ساء الدنيا بإزاء بيت القدس ينل منهوقال )
.(3)كل ليلة سبعون ألف ملك يستغفرون لن أتى بيت القدس يصلون فيه(

 ،فقد(4)ولفضائل بيت القدس وبلد الشام فقد دفن فيها كثي من النبياء والصحابة
 ( نؤلف القرآن من( أنه قال : كنا يوماk عند رسول ال )روي عن زيد بن ثابت )

 ( : )طوب لهل الشام(، فقلـت : ل ذاك يا رسول ال؟ قالالرقاع فقـال رسول ال )
.(5): )لن اللئكة باسطة أجنحتها عليه(

 ،(6)هذا وقد بعث به الكثي من النبياء عليهم السلم، وفيه ضرائحهم الشريفة
 والسجد القصى الذي هو أحد الساجد الثلثة الت تشد إليها الرحال، وهو أول القبلتي،

 ، وهي مدينة من(7)( بنارة جامع دمشق، وبه يقتل الدجال بدينة اللدوبه ينل السيح )
مدن فلسطي.

، ص1م، ج1999. وينظر : العليمي، النس الليل، طبعة 333، ص1 النويري، ناية الرب ف فنون الدب، ج)(7
357.

.269، ص5 ابن حنبل، السند، ج)(1
.6. ابن الفركاح، باعث النفوس، الورقة 216، ص6 النسائي، السنن، ج)(2
.6. ابن الفركاح، الصدر نفسه، الورقة 463، ص6 ابن حنبل، السند، ج)(3
.74، ص4 القلقشندي، صبح العشا ف صناعة النشا، ج)(4
.3954، رقم الديث 690 ،ص5 الترمذي، سنن الترمذي ،كتاب الناقب، ج)(5
.74، ص4 القلقشندي، الصدر السابق، ج)(6
 ، مكتبة لبنان،2 ممد بن عبد النعم الميي، الروض العطار ف خب القطار، تقيق : د. إحسان عباس، ط)(7

.510م(، ص1984)بيوت، 
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 ، ث توال(1)ولا علم الصحابة تفضيل الشام على غيها رحل إليها عشرة آلف عي
 قدوم الصحابة والتابعي إل أرض السراء للرباط على ثراها الطاهر... واجتمع فيها نبة من

.(2)أعلم السلم من خية القبائل العربية

 وذكر الصحابة البرة الكرام رضوان ال عليهم بيت القدس، فقد ورد عن المام علي
(،( قال : )نعم السكن عند ظهور الفت بيت القدس، القائم فيه كالاهد ف سبيل ال 

 وليأتي على الناس زمان يقول أحدهم : يا ليتن تبنة ف لبنة ف بيت القدس، وأحب الشام
.(3)إل ال بيت القدس وأحب جبالا إليه الصخرة(

 هـ( قال : قدس الرض الشام، وقدس الشام فلسطي،140وأورد ثور بن زيد )ت، 
 وقدس فلسطي بيت القدس، وقدس بيت القدس البل، وقدس البل السجد، وقدس

.(4)السجد القبة

 وأشارت السنة الشريفة أيضاk إل مكانة القدس وفضلها وفضل سكانا وسكن الرض
 ( قال : قلت يا رسول ال، أيالباركة من حولا، ضمن ذلك حديث أب ذر الغفاري )

 مسجد وضع ف الرض أولk؟ قال : )السجد الرام(. قلت : ث أي؟ قـال : )السجد
 القصى(. قلت : كم بينهما؟ قال : )أربعون سنة، وأينما أدركتك الصلة فصل فإنه

.(5)مسجد(

.70 الشين، احد بن علي، العلم بفضائل الشام، ص)(1
.15م(، ص1998، مؤسسة الزيتون للنشر، )عمان، 1 مموعة باحثي، من أجل فلسطي، ط)(2

 . الموشي، فارس ممد ذنون، القدس ف القرن الامس362، ص1م، ج1999 العليمي، النس الليل، ط )(3
 (. وف رواية أخرى وقد ذكر  علي )15. وينظر : جرار، الرجع السابق، ص35للهجرة، مرجع سابق، ص

 أشياء من أشراط الساعة ث قـال : نعم السكن يومئذ بيت القدس، وليأتي على الناس زمان يقـول أحدهم : يا
 . وف رواية أخرى301ليتن ف تبنة لبنة ف سور بيت القدس. ينظر : إبراهيم، د. ممود، فضائل بيت القدس، ص

 ( : نعم السكن عند ظهور الفت بيت القدس القائم فيها كالاهد ف سبيل ال وليأتي على الناسقال  علي )
 زمان يقول أحدهم : يا ليتن تبنة ف لبنة من لبنات بيت القدس وأحب الشام   إل ال تعال بيت القدس، وأحب
 جبالا إليه الصخرة، وهي آخر الرض خراباk بأربعي عاماk، قال : هي روضة من رياض النة.  ينظر : إبراهيم، د.

.110، ص1. السيوطي، إتاف الخصا، ج301ممود، فضائل بيت القدس، ص
.277 إبراهيم، د. ممود، الرجع نفسه، ص)(4
.150، ص5 أحد بن حنبل، السند، ج)(5
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 ( وأنا نائم ف مسجد الدينة فضربنوروي أيضاk أن أبا ذر قال : أتان نب ال )
 برجله فقال : )أل أراك نائماk فيه؟(. قلت : يا نب ال غلبتن عين. قال : )كيف تصنع إذا

 أخرجت منه؟( قلت : آت الشام والرض القدسة الباركة. قال : )كيف تصنع إذا أخرجت
 ( : )أل أدلك على خي منمنه؟( قال : ما أصنع يا نب ال؟ أضرب بسيفي. فقال النب )
.(1)ذلك وأقرب رشداk؟ تسمع وتطيق وتنساق لم حيث ساقوك(

 ( من ربه أن يدنيه من الرض الباركةولنا أرض مباركة، فقد طلب  موسى )
 . قال : )رب أمتن من الرض القدسة رمية حجر(. قال رسول(2)ويقربه منها برمية حجر

.(3)( : )وال لو أن عنده لريتكم قبه إل جانب الطريق عند الكثيب الحر(ال )

 ( يقول : )إن سليمان( قال : سعت رسول ال )وروي عن عبد ال بن عمر )
 ابن داود عليهما الصلة والسلم سأل ال ثلثاk فأعطاه اثني ونن نرجو أن تكون له الثالثة،

 فسأله حكماk يصادف حكمه فأعطاه ال إياه، وسأله أيا رجل خرج من بيته ل يريد إل
 الصلة ف هذا السجد – يعن السجد القصى – خرج من خطيئته مثل يوم ولدته أمه،

.(4)فنحن نرجو أن يكون ال عز وجل قد أعطاه إياه(

 ( : )أتيت بالباق فركبته حت أتيت( قال : قال )وروي عن أنس بن مالك )
 بيت القدس، فربطته باللقة الت يربط با النبياء(. قال : )ث دخلت السجد فصليت فيه

 ( بإناء من خر وإناء من لب، فاخترت اللب فقالركعتي، ث خرجت فجاءن جبيل )
.(5)( اخترت الفطرة…(جبيل )

 ( هـ( قال : قال رسول ال )58وروي عن عبد ال بن حوالة رضي ال عنه )ت، 
 : )سيصي المر إل أن تكونوا أجناداk، جند بالشام وجند باليمن، وجند بالعراق(. قال ابن

 حوالة : خي ل يا رسول ال أن أدركت ذلك. فقال : )عليك بالشام فإنا خية ال من
.156، ص5 أحد بن حنبل، ج)(1
.19م(، ص1995، منشورات فلسطي السلمة، )لندن، 1 صال، د. مسن، الطريق إل القدس، ط)(2
.521، ص4، ج2372 مسلم، صحيح مسلم، كتاب الفضائل، رقم الديث)(3
 . وينظر :6357، حديث رقم 305، ص5، ج2/506 أحد بن حنبل، الصدر السابق، مسند الكثرين من الصحابة، )(4

.1408، رقم الديث 452، ص1، ج196ابن ماجة، سنن ابن ماجة، كتاب إقامة الصلة والسنة فيها، باب 
.145، ص1 صحيح مسلم، ج)(5
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 أرضه، يتب إليها خيته من عباده، فإما إن أبيتم فعليكم بيمينكم، واسقوا من عذركم، فإن
.(1)ال توكل ل بالشام وأهله(

 وف رواية أخرى قال : فلما رأى كراهيت للشام قال : )أتدري ما يقول ال تعال  ف
 الشام؟ إن ال تعال يقول : يا شام، أنت صفوت من بلدي أدخل فيك خيت من عبادي،

.(2)إن ال تكفل ل بالشام وأهله(

  هـ( قال : قال83وف رواية أخرى قال وائل بن السفع بن كعب الكنان )ت، 
 ( : )ي¢جند الناس أجناداk، فجنداk بالشام، وجنداk باليمن، وجنداk بالعراق،رسول ال )

 وجنداk بالشرق، وجنداk بالغرب( فقلت : يا رسول ال إن رجل حديث السن فإن أدركت
 ذلك الزمان فأيهما تأمرن يا رسول ال. قال : )عليكم بالشام. فإنا صفوة ال تعال مـن

 أرضـه، يسوق إليها صفوته من خلقه، فإذا أتيتم فعليكم باليمن فاسقوا بغ¢د¢ره – وهو
.(3)الغدير وهو قطعة من الاء يتركها السيل - وقد تكفل معه تعال ل بالشام وأهله(

 ( : )لا كذبتن قريش ف الجر فجل ال ل بيت القدس،وقال رسول ال )
.(4)فطفقت أخبهم عن آياته وأنا أنظر إليه(

 ( قال : )إن النة لتحن شوقاk إل بيت القدس.كما روي عن أنس بن مالك )
.(5) القدس من جنة الفردوس وهي سرة الرض يعن الصخرة(وبيت

  القدس بقيت سامية، ومكانتها بقيت رفيعة ل يدنسها شائب، فكان تأكيد المنلةإن 
 سبحانه وتعال على أهية هذه الدينة قد تلى من اليات الكرية، كما كانت الحاديث

 النبوية الشريفة قد أعطت البعد الدين العظيم لفضائل القدس عند السلمي... وستبقى
.2482، رقم الديث 4، ص3 أبو داود السجستان، السنن، ج)(1
.10، ص4 مسند ابن حنبل، ج)(2
  ابن عساكر، المام أب القاسم علي بن السن ابن هبة ال بن عبد ال الشافعي العروف بابن عساكر، )ت،)(3

 هـ(، تاريخ مدينة دمشق، دراسة وتقيق : ميي الدين أب سعيد عمر بن غرامة العمروي، دار الفكر للطباعة571
.27، ص1م(، ج1995هـ/1415والنشر، )بيوت، 

.52، ص5 صحيح البخاري، ج)(4
. الدباغ، بلدنا فلسطي، ج358، ص1م، ج1999. العليمي، النس الليل، طبعة 125، ص1 سنن أب داود، ج)(5
.345، ص1، ق1
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 النفوس تن إل هذه الرض البقعة القدسة النهة من الدناس.. وهذه الطائفة من اليات
 الكرية الت تدثت عن الرض الباركة، ووصفت أرض بيت القدس بالرض القدسة لن

 فيها البكة والتقديس،كما أشارت السنة الشريفة إل فضلها وفضل السكن فيها ومن حولا
 ،(1)( بالقدس الشريفومن أجل ذلك رغب بعض السلمي رغب بدفن الرسول الكري )

 وأورد بعض الؤرخي روايات كثية حول قدسية الدينة ل سيما وإنا كانت مستقراk ومرا
 . ولفضل هذه الدينة فقد رحل إليها عدد من الصحابة والتابعي(2)للنبياء عليهم السلم

  منهم عبادة ابن الصامت، وشداد بن أوس،(3)رضوان ال عليهم واستقر فيها بعض الصحابة
 وأبو ريانة - شعون بن زيد النصاري، وبعضهم ما زالت قبورهم حت الن ومنهم من

.(4)أعقب ومنهم من ل يعقب

 وعندما نكتب عن الدن السلمية القدسة ل بد أن يكون مصدرنا الساسي القرآن
 الكري والسنة النبوية وروايات الصحابة رضوان ال عليهم. لننا سننطلق من النظرة اليانية،
 وعندما نكتب عن الدن السلمية نكتب عن أنبياء ال سبحانه وتعال وإن الرتباط بالقدس

 هو ارتباط عقائدي لنا قضية إسلمية عقائدية إيانية ل تقتصر على شعب من الشعوب،
 وبالتال حت نستطيع أن نصحح ما حرفه اليهود الصهاينة ف التوراة وتلعبوا بنصوصها،

 لن القدس هي أرض القدسات وأرض الضارات والنبوات والرسالت كما بينت اليات
 ولحاديث  النبوية الشريفة. فكانت هذه أبرز الرتباطات سواء العقائدية أو التعبديةالكرية 

  هذه الرتباطات والعلقات الت،أو الرتباطات الضارية والثقافية والسياسية والتاريية
  مدينة،تربط العرب والسلمي من خلل الكانة الرموقة لفضائل بيت القدس مدينة القدس

  مدينة السلم، مدينة البكة والي، مدينة السراء والعراج، مثوى الصحابة،النبياء
 والصالي، إنا مدينة العلم والعلماء مدينة الشعاع والنور. فبقيت العي ترنو إليها

.15، ص1م(، ج1948 الشهرستان، اللل والنحل، تقيق : أحد فهمي، )القاهرة، )(1
.358، ص1م، ج1999 العليمي، النس الليل، ط )(2
.265، ص6م(، ج1949هـ(، العقد الفريد، )القاهرة، 328 ابن عبد ربه، أحد بن ممد، )ت، )(3
.338 إبراهيم، د. ممود، فضائل بيت القدس، ص)(4
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 باستمرار… وستبقى النفوس تن إل هذه البقعة القدسة النهة من الدناس، وسيكتب ال
 عز وجل النصر البي على الرجاس أعداء ال والسلم وأعداء البشرية والنسان… وإنه

ليوم قريب تقر به أعي العرب والسلمي ف كل مكان بعونه تعال.
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الفصل الثانيالباب الول - 

 مكانة القدس ف اللفة العربية

السلمية
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الباب الول - الفصل الثاني

مكانة القدس ف اللفة العربية السلمية
القدس ف صدر السلم :

 إن تاريخ المة، هو ذاكرتا الت تفظ با وجودها الضاري، وهويتها، وعقيدتا،
 ( حيث شرفومقدساتا، وإن صانع أماد هذه المة، وتاريها، وحضارتا، النب ممد )

 أرض بيت القدس بزيارته وإسرائه وصلته ف مسجدها، وأعلن بأمر ال بداية التحرير
 ( على ترير القدسالروحي والضاري للمسجد القصى، وعمل الرسول الكري ممد )

 وفلسطي عسكرياk، بعد إعلن تريرها روحياk ووجه جيشه بقيادة زيد بن حارثة وعبد ال
 بن رواحة لتكون غزوة مؤتة مع البيزنطيي الغاصبي بداية ترير بلد الشام والقدس، وبعدها

 هـ، وبعدها ترير فلسطي والقدس وتسلم15غزوة تبوك ث كانت معركة اليموك سنة 
 ( مفاتيحها وأعطى العهد لهلها على العـدل وحفظ القوق وكرامةعمر بن الطاب )

 النسان. وكانت هذه العهدة تدل دللة واضحة لا لذه الدينة من أهية كبية على مستوى
الدين والدولة والتمع السلمي.

 ( الدولة العربية السلمية ف الدينة النورة بدأ يسعىوما أن أسس رسول ال )
 لنشر السلم ف شبه جزيرة العرب وخارجها، فبعد فتح مكة عم السلم أرجاء شبه
 الزيرة العربية، ث انطلق السلمون بعد ذلك فاشتبكوا ف حروب عدة مع البيزنطيي

 والساسانيي، وكانت نتيجة تلك الروب الت خاضها السلمون ف الدائن ث جلولء ث
 ناوند وكانت نتائجها انتصار العرب وتقويض عرش كسرى وكان القائد سعد بن أب

هـ.14وقاص من قاد اليوش ف معركة القادسية عام 
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 هـ ف أرض البلقاء8واشتبك الاهدون السلمون مع الروم ف معركة مؤتة ف سنة 
 ، فلما كان(1)إل ناحية الشمال قرب البحر اليت على بعد اثن عشر ميلk من أذرح

 السلمون يتمنون البقاء لقيتهم جوع هرقل من الروم والقبائل العربية الوالية لا ونشبت
 (، وآلتمعركة ف قرية مؤتة واستشهد القادة السلمون الثلثة الذين عينهم رسول ال )

 ، بعد ذلك عمل الرسول ممد(2)القيادة إل خالد بن الوليد، إذ استطاع أن ينسحب باليش
(على مواجهة الروم بعد ساعه بتوجه الروم مع العناصر الوالية لا عن طريق التجار ) 

 القادمي من الشام )غزوة تبوك(، وسيت هذه الغزوة بغزوة العسرة لن السلمي كانوا
 ( جيشاk وسار، إذ جهز الرسول )(3)يرون بعسرة شديدة، فضلk عن الو الشديد الرارة

بالسلمي نو تبوك إل أنه ل تدث حرب بي الطرفي.

  وكان الدف من هذا التحرك(4)هـ9( بالعودة إل الدينة عام بعدها قرر الرسول )
 (5)هـ(54( أسامة بن زيد بن حارثة )ت، تويف الروم بقوة العرب ث بعث الرسول )

 هـ، ف هذه الثناء مرض11على رأس جيش من السلمي للقاة الروم ف مؤتة سنة 
 ( المر الذي أخر خروج جيش أسامه إل قتال( وانتهى الرض بوفاته )رسول ال )

.(6)الروم

 ( خليفـة السلمي. والذيصبح  أبو بكر الصديق )أ( وبعد وفاة الرسول )
 ( إل بلد الشام لقتال تنفيذاk لوامر رسول ال )ةاذ جيش أسامفأصر ف أول أمره على إن

  على الرغم من الظروف(7)(الروم. فسار أسامه إل حيث وجهه الليفة أبو بكر الصديق )
  وبعد الستقرار ف شبه الزيرة(8)الت كانت تر با الدول العربية وظهور حركات الردة

.149، ص2 الطبي، تاريخ الرسل واللوك، ج)(1
.834، ص3 أبن هشام، السية النبوية، ج)(2
 . وينظر : الدوري، عبد العزيز، مقدمة ف تاريخ صدر السلم، مطبعة935، ص3 ابن هشام، الصدر نفسه، ج)(3

.40م(، ص1949الثن، )بيوت، 
.80،ص1 البلذري، فتوح البلدان، ج)(4
.281، ص1. وينظر : الزركلي، خي الدين، العلم، ج935، ص3 ابن هشام، الصدر السابق، ج)(5
.246، ص2 الطبي، تاريخ الرسل واللوك، ج)(6
.244، ص2 الطبي، الصدر نفسه، ج)(7
.406، ص2 ابن الثي، الكامل بالتاريخ، ج)(8
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 العربية والقضاء على حركات الردة وسيطرة اللفة عل أركان الدولة. أرسل الليفة أبو
 هـ(،18هـ(، ويزيد بن أب سفيان )ت، 18( أبو عبيدة عامر بن الراح )ت، بكر )

 - وقال لم : إنهـ( –43هـ(، وعمرو بن العاص )ت، 18وشرحبيل بن حسنه )ت، 
 باعثكم ف هذا الوجه – على بلد الشام – ومؤمركم على هذه النود وأنا موجه مع كل
 رجل منكم من الرجال ما قدرت عليه.فإذا قدمتم البلد ولقيتم النود واجتمعتم على قتالم

 فأميكم  أبو عبيدة عامر بن الراح وإن ل يلقاكم أبو عبيدة، فالذي يصلي بالناس إذا
.(1)اجتمعوا عمرو بن العاص

 وسارت الملت العسكرية أثر تمع القاتلي من متلف الوليات ف الدينة النورة
 ، بالقرب من غزة، فطلب(2)هـ، وحدثت معارك مع البيزنطيي ف وادي عربه13سنة 

 ( إل أن( الدينة فما كان من الليفة أب بكر )السلمون النجدة من الليفة أب بكر )
 أرسل إل القائد خالد بن الوليد ف العراق، فأمره بالتوجه ال جبهة القتال ف الشام لقتال

 ، وكان اللقاء(3)الروم وتول إمارة اليش، الذي حقق انتصار السلمي ف معركة أجنادين
 هـ، الت قررت مصي بلد14الاسم مع الروم البيزنطيي ف معركة اليموك الفاصلة عام 

 الشام بعد النصر الذي حققه السلمون وانسحاب الروم إل إنطاكية، المر الذي بوجبه
.(4)أصبحت بلد الشام تت راية السلم

 ث حزم السلمون أمرهم بالتوجه إل بيت القدس بقيادة أب عبيدة عامر بن الراح بعد
 ( بعد توليه منصب اللفة،أن أرسل أبو عبيدة كتاباk إل الليفة عمر بن الطاب )

 (ليطلعه على الحوال، و يطلب منه تديد النطقة الت يتوجه إليها.فكتب الليفة عمر )
 كتاباk إل أب عبيدة جاء فيه : أما بعد فإن أحد ال الذي ل إله إل هو وأصلي على نبيه وقد

.229، ص1 الشيخ بدران، تذيب تاريخ دمشق لبن عساكر، ج)(1
.96، ص4 عربه : قرية ف أول وادي نلة من جهة مكة. ينظر : ياقوت الموي، معجم البلدان، ج2
 هـ. ياقوت13 أجنادين، من كورة الرملة بفلسطي وبا كانت معركة أجنادين بي السلمي والروم، عام )(3

.157، ص1. وينظر : البلذري، فتوح البلدان، ج103، ص1الموي، معجم البلدان، ج
 .157، ص1 البلذري، الصدر نفسه، ج)(4
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 ( بالسي إلوصلن كتابك تستشين إل أية ناحية أتوجه، وقد أشار ابن عم الرسول )
.(1)بيت القدس، فإن ال سبحانه وتعال يفتحها على يديك والسلم عليك

 فجهز أبو عبيدة عامر بن الراح قواته إل بيت القدس وكتب إل أهل القدس رسالة
 يذرهم فيها : "بسم ال الرحن الرحيم من أب عبيدة عامر بن الراح إل بطارقة إيلياء

 وسكانا السلم على من اتبع الدى وآمن بال ورسوله أما بعد : فإننا ندعوكم إل شهادة
 أن ل إله إل ال وأن ممداk رسول ال. وان الساعة آتية ل ريب فيها. وان ال يبعث من ف

 القبور. فإن شهدت بذلك حرمت علينا دماؤكم و أموالكم وذرياتكم وكنتم لنا إخواناk، وإن
 أبيتم فأقروا لنا بأداء الزية عن يد وأنتم صاغرون. وإن أبيتم سرت إليكم بقوم هم أشد حبا

 للموت منكم لشرب المر واكل لم النـزير. ث ل رجعه عنكم إن شاء ال تعال أبدا
.(2)حت أقتل قاتليكم وأسب ذرياتكم"

 وبعد مرور ثلثة أيام على ماصرة السلمي لهال بيت القدس عرضـوا عليه
 شروط-ثلثة وبعد فشل الفاوضات شن السلمون هجماتم، وظلوا ياصرونم ويقاتلونم
 أربعة أشهر ول ينقطعوا عن الصار والقتال. وعندما رأى أهل بيت القدس شدة الصار

 من قبل السلمي توجهوا متوسلي إليه، ث اتفقوا على إجراء الفاوضات مع القائد أب عبيدة
.(3)عامر بن الراح

 ث طلـب أهال القـدس الصلـح من أب عبيدة بشرط وجود الليفة عمر بن
 ( بذلك فأخـذ، وكتب أبو عبيدة إل الليفة عمر بن الطاب )(4)(الطاب )

.(5)( باستشارة الصحابة بالسي إل بيت القدسالليفة عمر )

 واختلفت الروايات التاريية حول من أعطى المان من جانب السلمي لهل ايلياء –
 القدس – وحول من قام من أهل ايلياء بأخذ المان، فلم تتلف بعد ذلك ف مضمون العهد

.229، ص1. وينظر : الطبي، تاريخ الرسل واللوك، ج229، ص1 الواقدي، فتوح الشام، ج)(1
 هـ(، كتاب الفتوح، دار الندوة الديدة، )بيوت،374 أبن العثم، أبو ممد أحد بن أعثم الكوف، )ت، )(2

.298، ص1م(، ج1968
.233، ص1 الواقدي، الصدر السابق، ج)(3
.235، ص1 الواقدي، فتوح الشام، ج)(4
.236، ص1 الواقدي، الصدر نفسه، ج)(5
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 وشروط المان. فقد قيل إن العهد قد أعطي على يد القادة السلمي ف بلد الشام، وقيل
 ( وكذلك عن مكان العهد فقيل : صال عمر)إنه كان على يد الليفة عمر بن الطاب 

 . لكن ما(1)أهل ايلياء بالابية – منطقة الشام وكتب لم فيها الصلح، ومن ث فتحوهـا له
 تمع عليه غالبية الصادر التاريية إن الذي أعطى المان وكتبه لم هو الليفة عمر ابن

. (2)(، وأشهد عليه قادة السلميالطاب بنفسه )

 هذا وقد وفد مع الفتـح العرب السلمي مع القدس عـدد كبي من صحابـة
 ، ومن الصحابة من اشترك بالفتح السلمي ومنهم(3)( وأبناء القبائل العربيةرسول ال )

 من آثر أن يزور القدس ومنهم آثر أن يزورها ويسكن فيها ومنهم من آثر أن يزورها
.(4)ويسكن فيها ويدفن فيها وهؤلء من اشترك ف الفتح العرب السلمي

.هـ(18، )ت، ( مؤذن الرسول )(5)بلل بن رباح-1

.609، ص3 الطبي، تاريخ الرسل واللوك، ج)(1
، ص2. ابن البطريق، تاريخ، ج167 ،ص2. اليعقوب، تاريخ، ج167، ص1 الواقدي، الصدر السابق، ج)(2

. 609، ص3. وينظر : الطبي، الصدر نفسه، ج124. ابن الوزي، فضائل القدس، ص16
.385، ص 1م، ج1999 العليمي، النس الليل، ط )(3
.96- 95. وينظر : العارف، الفصل، ص412، ص1 العليمي، النس الليل، الرجع نفسه، ج)(4
.148 ابن الفقيه، كتاب البلدان، ص)(5
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هـ(.18، )ت، (1) أبو عبيدة عامر بن عبد ال أبن الراح-2
هـ(.18، )ت، (2) معاذ بن جبل النصاري-3
هـ(. ويقال إنه بن ف بيت القدس حاماk.20، )ت، (3) عياض بن غنم-4
هـ(. بطل معركة اليموك وشهد فتح دمشق.21، )ت، (4) خالد بن الوليد-5
هـ(.32، )ت، (5) أبو ذر الغفاري جندب بن جنادة-6
هـ( وهو أول من تول القضاء ف بيت القدس.34، )ت، (6) عبادة بن الصامت-7
هـ(.36، )ت، (7) سلمان الفارسي-8
 ، دخل القدس وكان أمياk عليها يقضي للناس بإذن عمر(8) تيم بن أوس الداري-9

( ،41(، )ت.)هـ
 ، )ت، نيف وأربعي هجرية، وقيل بعد الربعي(9) عمرو بن العاص السهمي-10

هجرية(.
  قيل إنه إسرائيلي الصل وكان اسه الصب(10) عبد ال أبن سلم أبو الارث-11

هـ(.43وغيه إل عبد ال وشهد فتح القدس، )ت، 

.163 البلذري، فتوح البلدان، ص)(1
.387، ص7 ابن سعد، الطبقات، ج)(2
.99، ص5. وينظر : الزركلي، العلم، ج311 القدسي، مثي الغرام، ص)(3
.84، ص1 ابن حبيش، الغزوات، ج)(4
.302 القدسي، الصدر السابق، ص)(5
.357، ص4. وينظر : الذهب، سي أعلم النبلء، ج386، ص7 ابن سعد، الطبقات، ج)(6
.303 القدسي، الصدر السابق، ص)(7
.87، ص2. وينظر : الذهب، الصدر السابق، ج318 القدسي، الصدر السابق، ص)(8
.173 البلذري، الصدر السابق، ص)(9

.313 القدسي، الصدر السابق، ص)(10
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هـ(.51 أبن نفيل، )ت، (1) سعيد بن زيد بن عمر-12
هـ(.55 وهو مالك بن وهب، )ت، (2) أبو اسحق سعد بن أب وقاص-13
هـ(.55، )ت، (3) سعد بن أب وقاص أبو الدرداء عوير-14
هـ(.57، )ت، (4) مرة بن كعب الضمري-15
هـ(.58، )ت، (5) شداد بن أوس-16
هـ(.58، )ت، (6) أبو مسعود النصاري عقبة بن عامر البدري-17
هـ(.59، )ت، (7) أبو هريرة عبد الرحن بن صخر-18
هـ(.60، )ت، (8) معاوية بن أب سفيان-19

: kومن الذين حضروا فتح القدس أيضا
هـ(.11، شعون القرظي النصاري، )ت، قبل (9) أبو ريانة-1
هـ(.15، )ت، (10) عبد ال بن أب الدع التميمي الكنان-2

هـ(.18، )ت، (11)يزيد بن أب سفيان-2

.388، ص1 العليمي، النس الليل، ج)(1
.388، ص1 العليمي، النس الليل، ج)(2
.300 القدسي، مثي الغرام، ص)(3
.315 القدسي، الصدر نفسه، ص)(4
.385، ص1. وينظر : العليمي، الصدر السابق، ج316 القدسي، الصدر نفسه، ص)(5
.240، ص3. وينظر : الذهب، سي أعلم النبلء، ج313 القدسي، الصدر نفسه، ص)(6
.578، ص2. وينظر : الذهب، الصدر نفسه، ج312 القدسي، الصدر نفسه، ص)(7
.311 القدسي، الصدر نفسه، ص)(8
.131 ابن الوزي، فضائل القدس، ص)(9

.323 القدسي، الصدر السابق، ص)(10
.311 القدسي، الصدر السابق، ص)(11
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هـ(.20 – الهنمي- الزاعي، )ت، (1) ذو الصابع اليمن-4
  وقيل حبيب بن سباع وقيل أبن وهب وهو أبو جعة(2) جندب بن سباع-5

هـ(.42النصاري، )ت، 
هـ(.42، )ت، (3) صفوان بن أمية-6
هـ(.43، )ت، (4) غضيف بن الارث-7
هـ(.43، )ت، قبل (5) أبو ممد البجاري النصاري البدري-8
هـ(.50، )ت، (6) صفية بنت حب-9

  ويقال له، أبو عبد ال، أبو عبد الرحن، أبو الضحاك الميي،(7) فيوز الديلمي-10
هـ(.52)ت، 

هـ(.53، )ت، (8) سلم بن قيصر-11
هـ(.61، )ت، (9) عبد ال بن عمرو بن العاص السهمي-12
هـ(.62، )ت، (10) علقمة بن حكيم-13
هـ(.64، )ت، (11) الشريد بن سويد-14
هـ(.68، )ت، (12) عبد ال بن عباس-15

.130 ابن الوزي، الصدر السابق، ص)(1
.390، ص1 العليمي، النس الليل، ج)(2
.102 العارف، الفصل، ص)(3
.330 القدسي، مثي الغرام، ص)(4
.130 ابن الوزي، فضائل القدس، ص)(5
.329 القدسي، الصدر السابق، ص)(6
.324 القدسي، الصدر السابق، ص)(7
.130 ابن الوزي، فضائل القدس، ص)(8
.301 القدسي، الصدر السابق، ص)(9

.103 العارف، الرجع السابق، ص)(10
.323 القدسي، الصدر السابق، ص)(11
.390، ص1 العليمي، الصدر السابق، ج)(12
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هـ(.73، )ت، (1) عبد ال بن عمر بن الطاب-16
هـ(.73، )ت، (2) عوف أبن مالك أبن عوف الشجعي-17
هـ(.77، )ت، (3) أبو جعة النصاري-18
هـ(.83، )ت، (4) وائلة بن السقع الوازن-19
هـ(.86، )ت، (5) أبو امامه صدى بن عجلن الباهلي-20
  سكن بيت القدس وهو آخر من مات فيها من الصحابة،(6) عبد ال بن كعب-21

هـ(.98هـ أو 97)ت، 
هـ(.99، )ت، (7) أبو نعيم ممود بن الربيع-22
هـ(.108، )ت، (8) الارث بن هشام-23
هـ(.108، )ت، (9) سهيل بن عمر-24

.310 القدسي، مثي الغرام، ص)(1
.314 القدسي، الصدر نفسه، ص)(2
.32، ص4. وينظر : ابن حجر، الصابة، ج314 القدسي، الصدر نفسه، ص)(3
.327 القدسي، الصدر نفسه، ص)(4
.313 القدسي، الصدر نفسه، ص)(5
.326 القدسي، الصدر نفسه، ص)(6
.334 القدسي، الصدر نفسه، ص)(7
.161، ص3الطبي، تاريخ الرسل واللوك، ج)(8
.161، ص3الطبي، الصدر نفسه، ج)(9
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القدس ف العهد الموي :

 ، وزارها معاوية بن أب(1)وف عصر بن أمية أبدى اللفاء اهتماماk خاصاk ببيت القدس
 هـ( والوليد بن عبد اللك )ت،86هـ( وعبد اللك بن مروان )ت، 60سفيان )ت، 

 ،(2)هـ(101هـ(، وعمر بن عبد العزيز )ت، 99هـ( وسليمان بن عبد اللك )ت، 95
 وقد أقام من خلفاء بن أمية ف القـدس كل من معاوية بن أب سفيان، وعبد اللك ابن

 . وكانت مآثر(3)مروان، وسليمان بن عبد اللك الذي هم بالقامة بالقدس واتاذها منلk له
 المويي ف بيت القدس قد تلت ف البنية الت شادوها ف ساحة الرم الشريف ومنها،

 هـ و)السجد القصى( الذي بدأ بناؤه72)قبة الصخرة( الت بناها عبد اللك بن مروان سنة 
 هـ واكتمل بناؤه ف عهد الوليد بن عبد اللك عام86ف عهد عبد اللك بن مروان عام 

 هـ. ونشي إل تعظيم المويي لبيت القدس إل أن الليفة )ل يعد من إل من م لßك90
 السجدين، السجد الرام ومسجد بيت القدس(. وهذا تأكيد على أهية الدينة القدسة

 . وكان الليفة عبد اللك قد أوقف على نفقة قبة الصخرة والسجد القصى خراج(4)لديهم
.(5)مصر سبع سني

 . وف(6) ول تكن القدس ف العهد الموي مركزاk إدارياk لفلسطي، وإنا كانت الرملة
 ( ومكثArculfusبداية الكم الموي، زار مدينة القدس الطران الفرنسي )أركولوفوس 

 م( واستطاع خلل مدة إقامته أن يطلع على كافة العال البارزة670فيها تسعة أشهر سنة )
 للمدينة وما ييط با وكتب مذكراته عن رحلته، وما كتبه عن القدس )كان لسور بيت

 القدس يومئذ أربعة وثانون برجاk وله ستة أبواب ثلث منها فقط تستعمل للدخول
.(7)والروج، واحد منها غرب الدينة، والثان شالا، والثالث شرقها(

.150. العارف، الفصل، ص162، ص5 الطبي، الصدر نفسه، ج)(1
.116. العارف، الرجع نفسه، ص167، ص1 الواقدي، فتوح الشام، ج)(2
.412، ص1م، ج1999 العليمي، النس الليل، ط )(3
.85. الزبدة، عبلة، القدس تاريخ وحضارة،ص4، ص5 السعودي، مروج الذهب، ج)(4
.24. العسلي، الرجع السابق، ص24 ابن الوزي، فضائل القدس، ص)(5
.36 الدوري، عبد العزيز، القدس ف السلم، ص)(6
.320، ص1 الشيخ بدران، تذيب تاريخ دمشق، ج)(7

452 من 72صفحة 



القدس ف العهد العباسي :

 هـ، اتاذهم بغداد145بعد ناح العباسيي ف انتزاع الكم من المويي سنة 
 عاصمة لم فيما بعد، ومنذ ذلك التاريخ خضعت فلسطي لكمهم ومن ضمنها مدينة بيت
 القدس. لقد كان العباسيون على اتصال بفلسطي وعلى معرفة بأهلها وبقاعها قبل تسلمهم
 السلطة. فجدهم العلى هاشم كان يسافر ال هذه البقاع وقد توف ف مدينة غزه ودفن فيها

 . واستشهد الفضل بن العباس بن عبد الطلب ف معركة(1)ولذلك سيت )بغزة هاشم(
 أجنادين بفلسطي أيام وقائع التحرير السلمي، وضم تراب فلسطي رفاته عند )بلدة

 . وف عهد الليفة الموي الوليد بن عبد اللك جاء علي بن عبد(2)عجور( ف ضواحي الليل
 ال بن العباس إل الشام فأقطعه الليفة الميمة وهي من جند فلسطي فبن له بيتاk ف القرية

 وأقام فيه بكان ينل عنده أقاربه ومعارفه من الجاز والشام أثناء مرور قوافلهم بالميمة
 . وقيل إن القائد العباسي الذي دخل فلسطي(3)لكونا على الطريق الوصل بي القليمي

 )صال بن علي( عم السفاح ف الوقت الذي كان فيه )الكم بن ضبعان بن روح ابن
 زنباع( زعيماk لفلسطي فانرط تت لواء اللفة العباسي، وأن الكم هذا هو الذي ثار مع

 . ويذكر عمر فوزي ويقول لقد واجه(4)جاعته على مروان بن ممد ف ناية اللفة الموية
 العباسيون الكثي من حركات التمرد ف فلسطي اتاه اللفة، فقامت كثي من القلئل

 والضرابات ضد الوال )عبد ال بن علي العباس( الذي اتبع على ما يبدوا سياسة الشدة
 والعنف ف أحيان كثية فقد أثارته الثورات العديدة حيث ل يكن يفرغ من ثورة حت تبدأ

 ، إل أن العباسيي اهتموا بفلسطي حيث أن ولتا كانوا من العائلة العباسية مثل(5)أخرى
 صال بن علي، وعبد الوهاب بن إبراهيم المـام، وإبراهيم بن صال، ويزيد بن صال،

 وسليمان بن النصور، وعبد اللك بن صال، أو من رجال الدعوة العباسية الوثوقي مثـل :
 هرثة بن السي، ومعيوف بن يي، وابنه حيد. وف هذا العصر ظهرت عوائل فلسطينية

.206 الدباغ، مصطفى، بلدنا فلسطي، ص)(1
.444 الدباغ، الرجع نفسه، ص)(2
.784، ص3 البلذري، أنساب الشراف، ج)(3
.118. العارف، عارف، الفصل ف تاريخ القدس، ص342، ص1 الطبي، تاريخ الرسل واللوك، ج)(4
 . فوزي، فاروق عمر، الوسيط ف تاريخ فلسطي، دار الشروق، )عمان،329 السعودي، التنبيه والشراف، ص)(5

.74م(، ص1999
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 كبية لعبت دوراk كبياk ف اللفة العباسية أمثال )آل زنباغ( ف الدولة الموية ونفوذ )آل
 .(1)الربيع( ف الدولة العباسية فكل البيتي كان لما من التأثي السياسي حيث ل مال إل إنكاره

 وتأثي )آل الربيع( كان قوياk وأمتد إل فترة طويلة وقد برز اسم هذه العائلة الفلسطينية مع
 الربيع ابن يونس بن أب فروة كيسان من الليل، وكان يونس بن أب فروة من موال عثمان

 بن عفان ث اعتقه فأصبح كاتباk لعيسى بن موسى العباسي، وقد أنبت له إحدى الواري
 )الربيع بن يونس( الذي أهداه إل الليفة العباسي الول أبو العباس فأصبح من خدم بلطه

 ، إذ أصبح موضع إعجاب الليفة وتول الوزارتي الوزارة(2)ث خدم أبا جعفر النصور
 والجابة، وعمل ف وزارة الهدي، ث أصبح وزيراk مرة أخرى ف عهد الفضل وصار وزيرا

.(3)للهادي فكان )للب والولد( الثقل السياسي الكبي ف العصر العباسي الول

  لكن ل بد أن نذكر أن العباسي استمروا ف تعظيم بيت القدس وخاصة ف فترة
الزدهار والقوة كما استمر تعظيم الدينة ف العصور التية.

القدس ف عهد الطولونيي :

 هـ وهو مؤسس الدولة271هـ – 254الطولونيي نسبة إل )أحد بن طولون( 
الطولونية. 

 دخلت القدس تت حكم الطولونيي بعد أن عي أحد بن طولـون على مصر،
 وكان جزء من بلد الشام مرتبطاk بصر إداريا،¶ وقد تيزت هذه الفترة بإحلل المن

.(4)والستقرار ف القدس

 ويشي ابن الثي هنا إل أن : ديار مصر كان قد أقطعها )بايكباك( – قائد تركي –
 وهو من أكابر قواد التراك، وكان طولون والد أحد بن طولون أيضاk من التراك ونشأ

 بسية حسنة، وتول مصر ف حي كان با ابن الدبر فلما قدمها أحد كف يد ابن الدبر
.75. فوزي، الرجع نفسه، ص146 الهستاري، الوزراء والكتاب، ص)(1
.75. فوزي، الرجع نفسه، ص296، ص1 الطبي، تاريخ الرسل واللوك، ج)(2
. 76. فوزي، الوسيط ف تاريخ فلسطي، ص283، ص1 العليمي، النس الليل، ج)(3
 . وينظر : الياري، مصطفى، القدس ف زمن الفاطميي والفرنة،187، ص7 ابن الثي، الكامل ف التاريخ، ج)(4

.15م(، ص1994)عمان، 
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 واستول على البلد، فلما قتل الهتدي )بايكباك( وصارت مصر )لياركوج( التركي كان بينه
 وبي أحد بن طولون مودة متأكدة استعمله على ديار مصر جيعها فقوي أمره وعل شأنه

.(1)ودامت أيامه

 ويذكر هنا أن أحد بن طولون وبعد مضي عشر سنوات على حكمـه لصر توجه
 هـ للسيطرة على فلسطي، ومن ضمنها بيت القدس وعد� هذه الناطق جزءا265عام 

.(2)متمماk لوليته، فعمل على تنصيب العمال والولة فيها ونظم أمورها التجارية والربية

 هـ تول بعده ابنه )خارويه( وأصبح أمياk على270وبعد وفاة أحد بن طولون عام 
  وتابع سياسة أبيه ف بلد الشام، فوقعت واقعة )الطواحي( بينه وبي(3)هـ270الشام عام 

 أحد بن الوفق – اللقب بالعتضد بال – وبعد ذلك أرسل )خارويه( وفداk إل بغداد إل
 .(4)هـ282العتضد بال ومعهم الراج والدايا فثبته ف الكم لدة ثلثي سنة إل أنه قتل عام 

 وعند مقتل )خارويه( عي ابنه )جيش( اللقب بأب العساكر فلم يلق تاييداk من أهل الشام،
 هـ لكن الناس283. وبعدها عي أخاه )هاروناk( عام (5)ول مصر فثار الميع عليه وقتلوه

 عصوه وثاروا عليه برئاسة )طغج بن جف – صاحب الشام( ويقال إن أحد أفراد اليش
 . وتسلم بعده(6)قتل ) هارون – أبو موسى ( ويقال أن عمه شيبان بن أحد هو الذي قتله

 هـ وأعاد إل292الكم )ممد بن سليمان( الذي أرسله العتضد على رأس جيش إل الشام عام 
 ، وعادت تت حكم(7)اللفة العباسية هيبتها، وانتهى بذلك حكم الطولونية ف القدس

.(8)اللفة العباسية

.188، ص7 ابن الثي، الصدر نفسه، ج)(1
.100 الزبدة، عبلة، القدس تاريخ وحضارة، ص)(2
.409، ص1 ابن الثي، الكامل ف التاريخ، ج)(3
.126. العارف، الفصل، ص47، ص3 ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج)(4
 هـ(، الولة والقضاة، مطبعة الباء اليسوعيي، )بيوت،350 الكندي، أبو عمر ممد بن يوسف، )ت، )(5

.126. العارف، الرجع نفسه، ص204م(، ص1908
 هـ(، أسرة أحد بن طولون، تقيق : ممد كرد330 البلوي، أبو ممد عبد ال بن ممد بن عمر الدين، )ت، )(6

.126. العارف، الرجع نفسه، ص52هـ(، ص1358علي، مطبعة دمشق، )دمشق، 
.535، ص7 ابن الثي، الصدر السابق، ج)(7
.101. الزبدة، عبلة، القدس تاريخ وحضارة، ص133، ص3 ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج)(8
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القدس ف عهد الخشيديي :

 عندما عادت مصر والشام وفلسطي تت سد�ة اللفة العباسية، ظن العباسيون أنم
  على أبناء طولون، لكن ظهرت لم )الدولة الخشيدية((1)نوا من يناصبهم العداء يوم قضوا

 ، وقد تول حكم(2)بزعامة ممد الخشيد بن طغج بن جف بن بلتكي بن خوري بن خاقان
 30البلد ولة مرسلون من قبلهم فعرفت تلك الفترة بعهدة الولة والت استمرت ما يقارب 

.(3)هـ(323هـ – 292سنة )

 هـ الذي لقبه الليفة316فقد ول الليفة القتدر مدينة الرملة إل ممد ابن طغج عام 
 ،(4)هـ ف دمشق وحل ليدفن بالقدس334العباس القاهر  بال بـ)الخشيد( إل أن مات سنة 

 .(5)هـ، وبعدها أقام دولته ف الشام على غرار الدولة الطولونية318ث تول الشام ف العام 
  عاماk إل أن14وتول ابنه ممد بن طغج الخشيدي – )آنو جور( – وتول الكم وعمره 

.(6)هـ349مات ودفن بدينة القدس سنة 

القدس ف حقبة التسلط الجنب :

 ودخلت القدس تت القوى الت حاولت أن تكم باسم السلم وكذلك تت
 السيطرة الجنبية، وتناوب على حكمها القوى الارجية، حالا ف ذلك كما هو الال ف

 كثي من الناطق الخرى. ول نوض ف ذلك لن هذا المر يتطلـب استقصاء¶ كبيا
 يرجنا عن الوضوع الذي نن بصدده، ولكننا نشي إل أن مدينة القدس كانت ف أول

 الهام الت يقوم با هؤلء الكام لدعم توجهاتم وإحكام القبضة السياسية والدارية
والعسكرية، باسم الدين والسلم ، وباسم حاية الرض القدسة.

 . وينظر :183، ص1، ج1. علي، ممد كرد، خطط الشام، م1 ابن القلنسي، ذيل تاريخ دمشق، ص)(1
.358الميلي، د. رشيد، دراسات ف تاريخ اللفة العباسية، ص

.127. العارف، الرجع السابق، ص103، ص10 الطبي، تاريخ الرسل واللوك، ج)(2
.102 الزبدة، عبلة، القدس تاريخ وحضارة، ص)(3
.128 العارف، الفصل، ص)(4
.180، ص1، ج1 علي، ممد كرد، خطط الشام، م)(5
.128 العارف، الرجع السابق، ص)(6
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 هـ، وظهر من358وكان الفاطميون قد تكنوا من الستيلء على الكم ف مصر سنة 
 هـ( الذي اظهر من المور411-386هـ(، ث الاكم بأمر ال )386-365زعمائهم العزيز بال )

 . وتول بعده فعالية(1)والبدع والور الكثي ، ما سبب مصائب لسكـان البيت القدس
 ،(2)هـ( الذي عمل على ترميم مسجد الصخرة 425- 411الكم أخته ث تلت لبنه الظاهر )

 هـ، وقع زلزال آخر أصاب مدينة425، وف عام (3)هـ407بعد أن أصابا زلزال ف سنة 
 k427.ث جاء بعده الستنصر بال )(4)القدس، وخرب السجد القصى، فعمره الظاهر أيضا-

 هـ( الذي وثق علقته مع إمباطور القسطنطينية بشأن ترميم كنيسة القيامة وبناء487
. (5)مسجدين للمسلمي ف القسطنطينية

 وف عهد السيطرة السلجوقية عندما تكنوا من إناء النفوذ البويهي ف العراق سنة
هـ، وتطلعوا إل السيطرة على بلد الشام ومصر  والقضاء على الكم الفاطمي.447

 هـ بلد462فأرسل )ملكشاه بن ألب أرسلن( حلة عسكرية بقيادة )إتسز بن أوق( سنة 
 هـ، ث سار إل القدس463الشام ث استول مع طبية ف فلسطي، وعلى مدينة الرملة سنة 

 ، وبقيت الصراعات قائمة بي(6) هـ 464واستول عليها، ث  سيطر على غزة وعكا سنة 
 .وعندها(7)هـ492الفاطميي والسلجقة بي مد وجزر حت احتلل الصليبيي القدس سنة 

 بدأ تول جديد ف السيطرة على بلد الشام، وإحكام القبضة على مدينة القدس لسباب
كثية جاء الغزاة من أجلها.

.178، ص4. وينظر : ابن تغرى بردى، النجوم الزاهرة، ج9،40، ج592، ص5 ابن الثي، الكامل، ج)(1
.135 العارف، الفصل، ص)(2
.305، ص1م، ج1999 العليمي، النس الليل، ط )(3
.136 العارف، الرجع السابق، ص)(4
.109 الزبدة، عبلة، القدس تاريخ وحضارة، ص)(5
 . وينظر : ممد142. العارف، الرجع السابق، ص166 عزمي عبد ممد، القدس بي الحتلل والتحرير ، ص)(6

.264، ص1، ج1كرد علي، خطط الشام، م
. ممد كرد علي، الرجع نفسه، م283، ص10. ابن الثي، الكامل، ج201 ابن شداد، العلق الطية، ص)(7

.168، صالرجع نفسه. وينظر : عزمي عبد ممد، 265، ص1، ج1
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 فكانت معاناة القدس، ومعاناة الماكن القدسة فيها عندما دمر الغزاة مراكز العلم ف
 ، ف ماولة(2) (). وكذلك دخولم الليل وهدم الشاهد وقب الليل إبراهيم (1)هذه الدينة

 منهم لتدمي كل اثر إسلمي ف فلسطي . إل أن القيادة العربية السلمية  كانت ترصد كل
 مرياk الحداث السياسية والعسكرية الت كانت تر با المة، وهذا ما ظهر  ف إنازات

 هـ( على582 – 570القائد التاريي صلح الدين اليوب الذي عمل خلل السنوات من )
 رسم الطط الكفيلة بإعادة الق العرب الغتصب، وإعادة الياة للمدينة القدسة من خلل
 نظرة صادقة أمينة حشد من خللا كل إمكانيات العرب والسلمي بروح جهادية أعادت
 للمة كرامتها، وحققت لبنائها الثقة بالنفس، فكان النصر البي ف سلسة معارك خالدة

  رجب من سنة27سجلها التاريخ، وتتوجت ف ترير بيت القدس من الغزاة الصليبيي ف 
.(3)هـ583

 وبعدها بدأ القائد صلح الدين اليوب بإعادة عرى السلم إل الدينة القدسة، فأمر
 بإصلح الساجد والدارس ، وترميم قبة الصخرة والسجد القصى، وترميم مراب السجد

.(4)القصى، وعي�ن خطيباk وإماماk للمسجد، وأقام النشآت الدينية والتعليمية

.3م(، ص1986 الميلي، د. رشيد، دور العراق ف التصدي للتحديات ف العصر الوسيط، )بغداد، )(1
 ، دار1. وينظر : البيشاوي، د. سعيد، نابلس ف الروب الصليبية، ط137 ابن القلنسي، ذيل تاريخ دمشق، ص)(2

.26م(، ص1991اللل، )عمان، 
 . الياري، مصطفى، القدس82. وينظر : ابن شداد، النوادر السلطانية، ص91، ص2 أبو شامة، الروضتي، ج)(3

 . التكريت، ممود ياسي، اليوبيون، دار اللود،40م(، ص1989تت حكم الصليبيي، مطبعة الدن، )عمان، 
.178م(، ص1981)بيوت، 

 . د. شفيق جاسم أحد، القدس تت الكم الصليب ودور465، ص1م، ج1999  العليمي، النس الليل، ط )(4
 . وينظر : صبيح عبد اللطف عبد ال، الدرسة الصلحية من معاهد العلم ف بيت74صلح الدين ف تريرها، ص

م(.1999القدس، اتاد الؤرخي العرب، )بغداد، 
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الباب الول - الفصل الثالث

 أهمية القدس وفضائلها ف التاث العربي

السلمي
 اكتسبت القدس مكانتها الدينية والتاريية منذ القب التقدمة وكان اسم هذه الدينة
 ماثلk ف الياة العربية، وقلما نقف على مصدر من مصادر التاريخ العرب إل وند  لا ذكرا

بصور شت، فهي ماثلة ف أذهان العلماء وف ميلة الشعراء، وف مدونات الؤرخي…

 وارتبط تاريخ بيت القدس بتاريخ الديان السماوية الثلثة اليهودية والنصرانية
 والسلمية، ولا مكانتها الروحية عند جيع معتنقي هذه الديان، فهي موضع تقديس لدى

 الليي ف جيع أناء العمورة وف جيع العصور والقب الزمنية، فكان لا وقع شديد التأثي
.(1)ف النفوس

  التكريت، د. بجت كامل عبد اللطيف، بيت القدس ف كتب الغرافيي والرحالة العرب والسلمي، من بوث)(1
.1م(، ص2000مؤتر القدس، )جامعة تكريت، 
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 وبسبب هذه الكانة الاصة الت احتلتها ف الصدور فإنا أصبحت هدفاk لعاناة كبية
 تلت من خلل قسوة العتاة، فقد د¢مáرت مرات عديدة تدمياk كاملk وأبيد أهلها، وقدر لا

.(1)سبحانه وتعال أن تنهض ف كل مرة من جديد

 فاستأثرت مدينة القدس باهتمام كبي من قبل الؤرخي والكتاب، وذلك لكانتها
التاريية، فضلk عن الكانة الدينية الت أشار إليها القرآن الكري والسنة النبوية الطهرة.

 إن القدس، خلل تاريها الطويل، ل تكن عاصمة لدولة كبية ول تكن مركزاk تاريا
 أو صناعياk متميزاk ف النطقة، ولكنها استمدت مكانتها من كونا مركزاk دينياk له قدسيته عند

. (2)السلمي وسائر العتقدات الخرى

 فالدور الدين للقدس جعلها مور الصراع العرب السلمي مع كل القوى الغازية
 ،واهتموا با بوصفها عايشت أحداثا(3)الخرى  لكن السلمي اعتنوا عناية شديدة بالقدس

 إسلمية مهمة اقترنت بالبعثة المدية وقد خصها ال سبحانه وتعال بالعديد من النبياء
 (هـ( أن الرسول )75. فقد روي عن إبراهيم بن عبد الرحن الزهري )ت، (4)وطهرها بم

.(5)قال : )ل يبعث ال عز وجل نبياk إل جعل قبلته صخرة بيت القدس(

 ومن الحداث التاريية الهمة بالسلم حادثة السراء والعراج الت ورد ذكرها ف
 . فكانت قبة الصخرة الشرفة القبلة الول للمسلمي فارتبطت بالعقيدة(6)القرآن الكري

.(7)السلمية وبتاريـخ السلم ارتباطاk وثيقا

.2 التكريت، الرجع نفسه، ص)(1
.25 العسلي، كامل جيل، معاهد العلم ف بيت القدس، ص)(2
.80م(، ص1994 قسيس، حنا، الصراع السلمي-الفرني على فلسطي، )بيوت، )(3
 ، )بغداد،49 أبو ليل، أمي، دور العال العرب السلمي ف الدفاع عن القدس، ملة الؤرخ العرب، العدد )(4

.82م(، ص1994
.328، ص1 النويري، ناية الرب، ج)(5
.1 سورة السراء، الية )(6
.64، ص4 أحد بن حنبل، السند، ج)(7
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 ( ف الفترة الكية من الرسالةلقد بدأ الهتمام بالقدس ف حياة الرسول ممد )
 ، وقد جاءت الشارة إل ذلك ف قولـه سبحانه وتعال : }سبحان الذي(1)السماوية

 . وقالوا :(2)أسرى بعبده ليلk من السجد الرام إل السجد القصا الذي باركنا حوله{
 ( من السجد الرام إل السجد القصى، وهو مسجد بيت القدس،وأسري برسول ال )

k(3)قبل الجرة بسنة. ويقال : بثمانية عشر شهرا.

 وما أن بدأت الدعوة السلمية حت ظهرت مكانة القدس العظيمة ف السلم،
 وجاءت معجزة السراء والعراج ربطاk من ال سبحانه وتعال بي السجد الرام والسجد

 ( وللمة السلمية من بعده، وأمراk منه بوجوب انضواءالقصى، وتكرياk للرسول )
.(4)القدس تت راية السلم، والرباط والهاد فيها ومن حولا

 وف روايات عن قصة السراء والعراج عندما بعث ال سبحانه وتعال رسوله الكري
 ( وأنزل عليه الوحي وأمره بإظهار دينه وأيده بالعجزات الظاهرة واليات الباهرة،ممد )

 أسري به ليلk من السجد الرام إل السجد القصى الذي باركنا حوله وهو بيت القدس
 . وكان السراء ليلة سبع عشر(5)ومن ث انتشر السلم وجوهر الرسالة بي القبائل العربية

  : وقد قيل : كان ليلة السابع والعشرين(6)من ربيع الول قبل الجرة بسنة. وقال ابن الوزي
 (. فقيل : إنا كان جيع ذلك ف الناممن رجب، واختلف الناس ف السراء برسول ال )

 والق الذي عليه أكثر الناس ومعظم السلف وعامة التأخرين من الفقهاء والدثي
 ( يقظةk، لن قوله تعال : }وما جعلنا الرؤيا الت أرينك إلوالتكلمي إنه أسري بسده )

  تدل على ذلك ولو كانت الرؤيا نوم ما افتت با الناس حت ارتد كثي من(7)فتنة للناس{

 م(،1993، الشركة الديدة للطباعة، )الزرقاء، 1 أبو عليان، عزمي عبد ممد، القدس بي الحتلل والتحرير، ط)(1
.9ص

.1 سورة السراء، الية )(2
 ، دار الفكر1هـ(، أنساب الشراف، تقيق : د. سهيل زكار، ط279 البلذري، أحد بن يي بن جابر، )ت، )(3

.299، ص1م(، ج1996للطباعة، )بيوت، 
.10 أبو عليان، القدس بي الحتلل والتحرير، ص)(4
.293، ص1م، ج1999 العليمي، النس الليل، ط )(5
.293، ص1 العليمي، الرجع نفسه، ج)(6
.60 سورة السراء، الية )(7
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 ( أتى بيت القدس ورجع إل مكة ف ليلة واحدةأسلم. وقال الكفار : يزعم أن ممد )
 .(1)والعي تطرد إليه شهراk مقبلة وشهراk مدبرة، ولو كانت رؤيا نوم ل يستبعدوا ذلك منه

 ، وقوله تعال : }ما كذب(2)وقيل هي رؤيا عي لقوله تعال : }ما زاغ البصر وما طغى{
 ( هل كلم ربه عز وجل ليلة السراء، فذكر. وقد اختلفوا ف أن نبينا )(3)الفؤاد ما رأى{

 هـ( أنه قال : أوحي إليه148عن  جعفر بن ممد بن علي زين العابدين بن السي )ت، 
 . وقد اختلف ف الكان الذي أسرى به ربه منه فمنهم من قال : )بينما أنا بي(4)بل واسطة

.)(5)النائم واليقظان وكانت ليلة الثني إذ هبط عليÂ المي جبيل 

 وتأخذ أخبار فتح القدس مكانة متميزة ف روايات الفتوح بالقياس لية مدينة وذلك
 ( لاالاصة. كما أن حرمة الدينة هي سبب زيارة الليفة الراشد عمر بن الطاب )لنلتها 

 ، فضلk عن قصص أهل الكتاب وحرمة الدينة لديهم، وسعيهم(6)وصلته ف موقع الرم
 لياد سوابق تعزز وضعهم فيها وف الدولة العربية السلمية. فنظراk للمكانة القدسة لبيت

 القدس ف قلوب السلمي، وقدسية الرم القدسي الـذي ورد ذكره ف القرآن الكري
 والسنة النبوية الشريفة، فقد كانت القدس أحد الهداف الهمة الت ت قßر ر  تريرها لهيتها

 الدينية، فضلk عن الوقع الغراف للقدس خاصة وفلسطي عامة، الت تثل مفتاح شبه الزيرة
.(8)، وف ذلك قال العماد الصفهان : وكيف ل يهتم ف افتتاح البيت القدس(7)العربية

  والنتصار الكبي الذي حققه العرب السلمون(9)هـ(15فبعد معركة اليموك )سنة 
 على الروم، توجه الفاتون نو دمشق وحص ومن ث لتحرير بيت القدس وكان على رأس

.36، ص2م(، ج1998، دار الفكر للطباعة، )بيوت، 3 ابن هشام، السية النبوية، ط)(1
.17 سورة النجم، الية )(2
.11 سورة النجم، الية )(3
.294، ص1م، ج1999 العليمي، النس الليل، ط )(4
.36، ص2 ابن هشام، السية النبوية، ج)(5
  عن )الرم وهو610، ص3. وينظر : الطبي، ج367، ص1  العليمي، النس الليل، الرجع السابق، ج)(6

(.مراب  داود 
.38 الموشي، د. فارس ممود ذنون، القدس ف القرن الامس للهجرة، ص)(7
.40 الصفهان، الفتح القسي، ص)(8
.194، ص1 الواقدي، فتوح الشام، ج)(9
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 اليوش )أبو عبيدة عامر بن الراح( قائد اليش العرب السلمي، وبعد ماصرة الدينة
  ول يستجÉب(1)أرسل أبو عبيدة رسولk إل أهال القدس يدعوهم إل الدخول ف السلم

 حكام القدس إل ما جاء بكتاب أب عبيدة بن الراح، فقاتلهم وبقي على حصارهم أربعة
.(2)أشهر

 إن القائد العرب السلم أبو عبيدة بن الراح بقي ياصر القدس هذه الدينة القدسة
 لسبب عدم السعي لراقة دماء أهال القدس، وكانوا يفضلون الدخول بالطرق السلمية ما

 أشعروا الميع بصداقية أهداف العرب السلمي وخلقهم وتسكهم بدينهم وتعاليمه
 السمحة، فاضطروا إل طلب الصالة والضوع للمسلمي وأداء الزية لم على أن يتول

 ،(3)( عقد التفاق معهم ويأت بنفسه ليتسلم الدينة منهمأمي الؤمني  عمر بن الطاب )
 (، فوافق على ذلك بسببفكتب الصحاب أبو عبيدة للخليفة الراشد  عمر بن الطاب )

.(4)ما لدينة القدس من حرمة وقدسية ومكانة عالية ولعظم أهية الدينة الدينية

 ، أو(5)واختلف الؤرخون عن مكان عقد التفاق سواء ف منطقة الابية ف دمشق
 ، اليعقوب )ت،(6)هـ(207مكان آخر وهناك روايات كثية ذكرها الواقدي )ت، 

 ، والموي )ت،(9)هـ(374، وابن العثم )ت، (8)هـ(310، الطبي )ت، (7)(284
 هـ( عن عهد المان927، والعليمي )ت، (11)هـ(630، وابن الثي )ت، (10)هـ(626

.(12)وكذلك اختلف الؤرخون ف نص كتاب المان )العهدة العمرية(

.222، ص1 ابن العثم، الفتوح، ج)(1
.198، ص1 الواقدي، فتوح الشام، ج)(2
.606، ص3 الطبي، تاريخ الرسل واللوك، ج)(3
.368، ص1م، ج1999  العليمي، النس الليل، ط )(4
.607، ص3 الطبي، الصدر السابق، ج)(5
.198، ص1 الواقدي، الصدر السابق، ج)(6
.141، ص2 اليعقوب، تاريخ البلدان، ج)(7
.607، ص1 الطبي، الصدر نفسه، ج)(8
.222، ص1 ابن العثم، الصدر السابق، ج)(9

.171، ص5 ياقوت الموي، معجم البلدان، ج)(10
.500، ص2 ابن الثي، الكامل ف التاريخ، ج)(11
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 وروي عن خالد وعبادة، قال : صال عمر أهل إيلياء بالابية، وكتب لم فيها الصلح
.(1)لكل كورة كتاباk واحداk، ما خل أهل إيلياء

 ( كتب لكل إقليم من فلسطي كتاباk واحداk ما عداويذكر أن عمر بن الطاب )
.(2)أهل القدس حيث كتب لم كتاباk خاصاk بم

واختلف الؤرخون ف ذكر سنة التحرير لبيت القدس، لكن على الرجح كان عام )
 هـ( وهو العام الذي حاصر به القائد السلم )أبو عبيدة بن الراح( إيلياء16هـ أو 15

  إيلياء، فسألوه أن يصالهم فصالهمفنل، وقيل إن )أبا عبيدة( أتى فلسطي (3))بيت القدس(
.(4)( فينفذ ذلك ويكتب لم بهف سنة سبع عشرة على أن يقدم  عمر بن الطاب )

 ونذكر هنا أن نص معاهدة المان )العهدة العمرية( تعطينا دللة واضحة على تسامح
 السلم وأهله واحترامهم لقوق النسان لنا أعطت أهال القدس الرية الدينية، والماية،

 ، وهو دفع(5)وحق القامة، وحق الجرة، مقابل اللتزام بنظام الدولة العربية السلمية
الزية، لن النظام ينص على أن السلم يدفع الزكاة وغي السلم يدفع الزية.

 ونلحظ أن هناك خطراk لليهود على سكان إيلياء )بيت القدس( بسبب تواطئهم مع
 ، فذكر ذلك ف العهدة العمرية بناءاk على طلب )أهـل(6)الفرس أثناء احتلل بلد الشام

.(7)إيلياء – بيت القدس( وعم المن والمان ف الدينة وسادت أخلق الدولة العربية السلمية

 . وينظر : نص العهدة ف ملحق40 الموشي، د. فارس ممود ذنون، القدس ف القرن الامس للهجرة، ص)(12
الطروحة.

.609، ص3 الطبي، تاريخ الرسل واللوك، ج)(1
.610-609، ص3 الطبي، الصدر نفسه، ج)(2
.163، ص1 البلذري، فتوح البلدان، ج)(3
.164، ص1 البلذري، الصدر نفسه، ج)(4
م(، ص1983، )بغداد، 23 الشبل، عبد ال يوسف، القدس ف عهد الحتلل الصليب، ملة الؤرخ العرب، العدد )(5

14.
.183م(، ص1995، )بغداد، 49 العقيلي، ممد رشيد، فتح بيت القدس، ملة الؤرخ العرب، العدد )(6
.42 الموشي، د. فارس ممود ذنون، القدس ف القرن الامس للهجرة، ص)(7
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 ومن الروايات الت ذكرت على لسان الؤرخي عن صيغة كتاب المان عمر بن
 ( ما أورده ابن عساكر من الكتب الت أرسلها نصارى أهل الشام إل  عمرالطاب )

  كلها يطلبوا فيها المن والمان(2). وكتب أخرى من مدينة كذا وكذا(1)(ابن الطاب )
وأنم سيؤدون الزية.

 ( إل عن قصة صلح إيلياء وقدوم عمر بن الطاب )(3)وكذلك رواية ابن حبيش
 الشام، فعندما أخذ )أبو عبيدة عامر بن الراح( اليان الغلظة على أهل إيلياء فحلفوا

 (، ونزل بم فأعطاهم المان على أنفسهمبأيانم لئن قدم عليهم عمر بن الطاب )
  وكتب لم على ذلك كتاباk، ليقبلن ذلك وليؤدن الزية، وليدخلن فيما دخل فيه(4)وأموالم

 (  أن أهل إيلياءأهل الشام، فلما فعلوا ذلك كتب أبو عبيدة إل  عمر بن الطاب )
،kيقبلوا الصلح على أن يقدم عليهم أمي الؤمني، فيكون هو الؤمن لم والكاتب لم كتابا 

 ( ذلك جع رؤوس السلمي فقرأ عليهم كتاب أب عبيدةفلما رأى  عمر بن الطاب )
.(5)(واستشارهم بالذي كتب إليه أبو عبيدة )

 ( إل بيت القدس يقول : ث سار  عمر بن الطاب )(6)وف رواية أخرى لبن الثي
 من الابية )ف ضواحي دمشق( وفتحت إيلياء )بيت القدس( وأهلها على يديه وقيل كان

.(7)فتحها سنة ستة عشرة وقد صال أهل إيلياء على الزية

 هـ(، تاريخ مدينة دمشق571 ابن عساكر، أبو القاسم علي بن السن ابن هبة ال بن عبد ال الشافعي، )ت، )(1
.173، ص2م(، ج1995العروف بتاريخ ابن عساكر، دار الفكر للطباعة، )بيوت، 

.174، ص2 ابن عساكر، الصدر نفسه، ج)(2
 ، دار الفكر2هـ(، غزوات ابن حبيش، ط584 ابن حبيش، عبد الرحن بن ممد بن عبد ال بن يوسف، )ت، )(3

.304، ص1م(، م1992للطباعة والنشر، )بيوت، 
.305، ص1، جالصدر نفسه ابن حبيش، )(4
.306، ص1 ابن حبيش، الغزوات، ج)(5
  ابن الثي، العلمة عز الدين أب السن علي بن أب الكرم ممد بن ممد بن عبد الكري الشيبان، الكامل ف)(6

.499، ص2م(، م1965التاريخ، دار صادر للطباعة، )بيوت، 
.501، ص2 ابن الثي، الصدر نفسه، م)(7
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 ( حت أتى الردن قال : ث سار أبو عبيدة بن الراح )(1)وف رواية عن العليمي
 فعسكر با وبعث الرسل لهل إيلياء يطلب منهم أداء الزية ويدعوهم إل شهادة أن ل إله

 إل ال ممد رسول ال. فأبوا أن يأتوه وأن يصالوه فحاصرهم فخرجوا إليه وقالوا :
 نصالك وأرسل إل خليفتكم فيكون هو الذي يعطينا هذا العهد ويكتب لنا المان فقبل أبو

 . وعندما فرغ  عمر بن الطاب من كتاب الصلح بينه وبي أهل القدس قال(2)(عبيدة )
 لبطريقها : دلن على مسجد داود. فأدخله البطريك إل الكنيسة الت يقال   لا : القمامة.

 ( وتأمل وقال له : كذبت. ث ساروا إل مسجدقال : هذا مسجد داود. فنظر  عمر )
 (بيت القدس حت انتهوا إل بابه وقال : ال أكب هذا والذي نفسي بيده مسجد داود )

 ( أنه أسري به إليه. ووجد على الصخرة زبلk كثياk ما طرحتهالذي أخبنا رسول ال )
 الروم غيظاk، فبسط  عمر رداءه وجعل يكنس ذلك الزبل، ومضى نو مراب داود فصلى فيه

.(3)ث قرأ سورة )ص( وسجد

 ( بتعييوتبز منلة القدس من خلل اهتمام الليفة الراشد  عمر بن الطاب )
 ، ليكون أول قاضã لبيت القدس وقيل(4 )هـ(34الصحاب الليل عبادة بن الصامت )ت، 

إنه توف ف بيت القدس.

 وكانت حرمة الدينة كبية ف هذه القبة البكرة كما يتبي من خلل الوقوف على
 . ولا أراد الليفة(5)أساء كثي من أعلم الصحابة والتابعي الذين زاروا القدس أو أقاموا فيها

 ( من الدينة وخي�ره ابتداء¶ أن( أن يسي أبا ذر الغفاري )الراشد  عثمان بن عفان )
 يلتحق بأي أرض شاء، جعل مكة أولk فقال له : ل، قال : فبيت القدس، قال : ل، قال :

 ف أحد الصرين )أي الكوفة والبصرة(، قال : ل ولكن مسيك إل الربذة – على طريق
 -.(6)الكوفة الدينة النورة

.370، ص1م، ج1999 العليمي، النس الليل، ط )(1
.372، ص1 العليمي، الرجع نفسه، ج)(2
.380، ص1 العليمي، الرجع نفسه، ج)(3
 هـ(، الصابة ف تييز الصحابة، مطبعة852 ابن حجر، شهاب الدين أب الفضل أحد بن علي العسقلن، )ت، )(4

.322، ص5، ج3م(، م1907الاني، )القاهرة، 
.86، ص1  السيوطي، إتاف الخصا، ج)(5
.167، ص6 البلذري، أنساب الشراف، ج)(6
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 هذا وقد أول اللفاء الراشدون ومن جاء بعدهم من أمويي وعباسيي اهتماماk كبيا
 . وقد حرص بعض اللفاء المويي على أخذ البيعة لم ف بيت القدس اعترافا(1)بالقدس

 وتبكاk بقدسيتها وحالة معنوية لم. فقد بويع للخليفة معاوية بن أب سفيان باللفة بالقدس
.(2)هـ ودفن ف دمشق61سنة إحدى وأربعي وتوف ف 

 هـ،72وكذلك فعل الليفة عبد اللك بن مروان الذي بن قبة الصخرة الشرفة سنة 
 وشرع عبد اللك بن مروان ف بناء السجد القصى ولكنه توف قبل أن يكمله، فأكمله ابنه

.(3)هـ90الليفة الوليد بن عبد اللك وانتهى منه سنة 

 (، خلق كثي منهم أبو عبيدة بن الراح وهوودخل بيت القدس من الصحابة )
 هـ(،18هـ(، والصحاب معاذ بن جبل النصاري )ت، 18أحد العشرة البشرة بالنة )ت، 

 ( شهد فتح بيت القدس مع  عمر بنوالصحاب بلل بن رباح وهو مؤذن الرسول )
 هـ( ف دمشق، والصحاب عياض بن غنم وهو ابن عم أب عبيدة )ت،18الطاب )ت، 

 هـ(، والصحاب أبو21هـ(، والقائد الصحاب خالد بن الوليد سيف ال السلول )ت، 20
 هـ(،34هـ(، والصحاب عبادة بن الصامت دفن ف بيت القدس )ت، 32ذر الغفاري )ت، 

 هـ(، وعبد الرحن بن صخر –58هـ(، وشداد بن أوس )ت، 36وسلمان الفارسي )ت، 
.(4)( جيعا)kهـ( 50هـ(، وصفية بنت حب أم الؤمني )ت، 59أبو هريرة )ت، 

 وانتقل مركز اللفة إل الشام، ومن النتظر أن يفكر معاوية برمة القدس وأن يد
 هـ : قال : أخبنا40فيها سنداk أدبياk للفته. ويذكر الطبي أن معاوية بويع ف ايلياء سنة 

 k(5)إساعيل ابن راشد – وكان قبل يدعى بالشام أميا.

.611، ص3 الطبي، تاريخ الرسل واللوك، ج)(1
 هـ(، مروج الذهب، الكتبة العصرية، )بيوت،346 السعودي، أب السن علي بن السي بن علي، )ت، )(2

.11، ص3م(، ج1987
.133، ص24م(، العدد 1983 الدوري، عبد العزيز، فكرة القدس ف السلم، شؤون عربية، )تونس، )(3
.394-385، ص1م، ج1999 العليمي، النس الليل، ط )(4
.161 ص 5 الطبي، تاريخ الرسل، ج )(5
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 وروى الدائن عن عوانه قال : قدم صعصعه بن صوحان على معاوية فقال : قدمت
 خي مقدم أرض الشر، فقال صعصعة : إن خي القدم لن قدم على ال آمناk يوم القيامة،

.(1)وأما أرض الشر فليس ينفع الكافر قÁرب¢ الشر ول يضر الؤمن بعده

 وبعد أن استتب المر للمويي ف الشام، بدؤوا ف تشييد الساجد وغيها، وأهم ما
 قاموا به ف بيت القدس بناء قبة الصخرة والسجد القصى البارك داخل الرم القدسي

.(2)الشريف

 وتعد� قبة الصخرة من أهم ما أبدعته آثار المويي، وهي أقدم أثر إسلمي ف تاريخ
 العمارة السلمية، وتعد� هذه القبة عند مؤرخي الفنون السلمية من أعظم العمارات

  هـ على مكان الامع70السلمية، ف المال والفخامة وإبداع الزخرفة. ت بناؤها سنة 
.(3)(البسيط الذي أقامه الليفة عمر بن الطاب )

 والصخرة الشريفة الت يعتقد أن قبتها صممت على شكل الثمن، وتدل عناصرها
 الفنية على تأثر العمارة ف فجر السلم بالساليب الفنية الت كانت سائدة ف سورية

 . وقد اعتمد السلمون ف أول المر على صناع وفناني من(4)وبيزنطة والدولة الرومانية
 السيحيي والسوريي الذين تتلمذوا عليهم، ونشأ على يد الميع الطراز الموي ف الفن
 السلمي، ويرجع الفضل ف انتشار أصول هذا الطراز ف حوض البحر التوسط كما ف
 شال أفريقيا والندلس إل الكام والقواد المويي وأتباعهم، حيث ظهرت دولة أموية
 عريقة ف الندلس، احتفظت بأغلب الساليب الفنية ف الطراز الموي الشرقي كما ف

 . ورمم السجد بعد ذلك بنحو قرن(5)مسجد قرطبة بالندلس ومسجد القيوان ف تونس
 وربع ف عهد الليفة العباسي الأمون، فاستبدل العمال اسم الليفة الموي باسم الليفة

.(6)الأمون، ولكن  فاتم أن يغي�روا السنة فبقيت على حالا تشهد للبان الول للحرم

.38 ص 5 البلذري، أنساب الشراف، ج )(1
.24 العسلي، د. كامل، مكانة القدس، ص )(2
.119، ص2،ق9 الدباغ، بلدنا فلسطي، ج)(3
.19(، ص1964 كمال الدين، سامح، العمارة ف صدر السلم، وزارة الثقافة والرشاد القومي، )القاهرة، )(4
.11، صالرجع نفسه كمال الدين، )(5
.12، ص2، ق9، جالرجع السابق الدباغ، )(6
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السجد القصى :

  م إل النوب من مسجد الصخرة الشريفة، ويبدو أن90السجد الواقع على بعد 
 الليفة عبد اللك بن مروان شرع ف بنائه بعد أن أت البناء ف مسجد الصخرة، وبعدها ت

 . ومن الذين وصفوا السجد القصى : الرحالة أبن(1)بناؤه ف عهد ابنه الوليد بن عبد اللك
 هـ فقال : "هو من الساجد الرائعة، العجيبة الفائقة725، الذي قام برحلته سنة (2)بطوطة

 المال والسن، ويقال إنه ليس هنالك على وجه الرض مسجد أكب منه. وأن طوله من
 شرقه إل غربه سبعمائة واثنان وخسون ذراعاk وعرضه من القبلة إل الوف أربعمائة وخس
 وثلثون ذراعا… وله أبواب كثية ف جهاته الثلث، أما من الهة القبلية منه فل أعلم با

 إل باباk واحداk، وهو الذي يدخل منه المام والسجد كله فضاء وغي مسقف إل السجد
.(3)القصى، فهو مسقف ف النهاية وفيه من إحكام العمل وإتقان الصنعة"

 (Arculfusوقد زار بيت القدس ف زمن معاوية السقف الفرنسي )أركولفوس 
  وقضى فيها تسعة أشهر وكتب مذكرة عن رحلته يصف فيها القدس.(4)هـ51سنـة 

  برجاk، وستة أبواب، يستعمل منها ثلثة فقط وتكون840يقول : "كان على سور القدس 
 القدس مكتظة بالزوار وف تلك البقعة الميلة بن السلمون مسجداk مربع الضلع، وأن

 ( الذي بن سنةهذا السجد يتسع لثلثة آلف من الصلي – ويعن به مسجد  عمر )
.(5)هـ"15

.400م، ص1999 العليمي،  النس الليل، ط )(1
   .57م(، ص1985 ابن بطوطة، رحلة أبن بطوطة، دار بيوت للطباعة والنشر، )بيوت، )(2
 .58 ابن بطوطة، الرحلة، ص)(3
.106. وينظر : العارف، الفصل، ص4، ص5 السعودي، مروج الذهب، ج)(4

.The Pilgrimage of Arculfus, Translated by: Rev-James Roseوينظر : 
 . وينظر : الضري، ممد بك، الدولة الموية، الكتبة التجارية، )مصر،4، ص5، جالصدر نفسه السعودي، )(5

.108، ص2م(، ج1969
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 ، ومن(2)، ومن ث معاوية الثان(1)وبعد وفاة معاوية، تول اللفة كل من ابنه يزيد
 ، لكنهم جيعاk ل تقع ف عهودهم أية حوادث هامة ف مدينة القدس(3)بعده مروان بن الكم

 (4)تستحق الذكر حت كان عهد عبد اللك بن مروان لتشهد الدينة القدسة أزهى عصورها

 وهو الذي بن مسجد الصخرة والسجد القصى، وها من أعظم آثار بن أمية ف فلسطي
.(5)ل بل من مفاخر العرب ف الشرق كله

هـ.60 تول الكم بعد والده عام )(1
 .107هـ وتوف بعد شهر ونصف من الكم. وينظر : العارف، الفصل، ص64 تول الكم بعد أخيه عام )(2

.189م(، ص1987وينظر : أحد أمي، فجر السلم، مكتبة النهضة الصرية، )مصر، 
 هـ(، مؤرخ نسبته إل بيت القدس. دلå تقيق الستشرق )كليمان355 القدسي، مطهر بن طاهر، )ت، بعد )(3

 هوار( على إنه مصنف كتاب )البدء والتاريخ( ستة أجزاء، مع ترجتها إل الفرنسية، وله بقية ما زالت مطوطة، وكان
 هـ وكتاب )البدء والتاريخ( ص¢نف سنة322العروف أنه من تأليف أب زيد )احد بن سهل( البلخي توف سنة 

 ، بايع أهل الشام مروان بن الكم عام6، ص6هـ(، مكتبة الثن، ج340هـ، كتاب البدء والتاريخ،  )ت،355
.39. دكسن، اللفة الموية، ص159، ص8هـ وتوف بعد سنة. ينظر : الزركلي، العلم، ج64

 . تول الكم بعد وفاة والده مروان عام39. وينظر : دكسن، اللفة الموية، ص107 العارف، الفصل، ص)(4
.84هـ. وللتفصيل ينظر : الزبدة، القدس تاريخ وحضارة، ص65

.107، صالرجع نفسه العارف، )(5
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مسجد الصخرة )قبة الصخرة( :

 بناه الليفة الموي عبد اللك بن مروان بعد أن استشار السلمي، ورصد لبنائه خراج
  ها : )رجاء بن حيوة بن جود(1)مصر لسبع سني. وعهد بإدارة العمل إل اثني من رجاله

 هـ( وهو أحد العلماء112الكندي( – أصله من بيسان ف فلسطي، يكن أبا القدام )ت، 
.(3). والثان هو )يزيد بن سلم( من أهل بيت القدس(2)العلم ف صدر السلم

 إن صخرة بيت القدس الشرفة هي إحدى صخور الرتفعات ف الدينة وهي شبه
 مستديرة، ويتجه جانبها النحدر إل الشرق بينما يتجه جانبها الستقيم إل الغرب، وترتفع

 مx 3م x 7م 5ف بعض نواحيها عن سطح الرض حوال متراk واحداk فهي تبلغ من الداخل )
.(4)م السمك(x 2م x 13.50م 17.50الرتفاع( ومن الارج )

 وهذه الصخرة هي صخرة العراج الشرفة وأقيم عليها قبة الصخرة الشرفة الت تعد
 أقدم معلم من معال العمارة السلمية، وتشكل أعلى بقعة ف الرم الشريف ويتكون البن

 4 شباكاk وترتكز على 16م( متكئة على اسطوانة تشتمل على 20.44من قبة خشبية )
.(5)( أعمدة بي كل دعامتي(3 عموداk منظمة ف شكل دائري يوجد )12دعامات، )

م(، وارتفاعه )20.59وتقع قبة الصخرة ف مركز ثان الشكل  يبلغ طول ضلعه )
 م( ويوجد ف الزء العلوي2.60م( وهناك صيوانه فوق الدران يبلغ العرض ارتفاعها )9.50

خسة شبابيك، كما هناك أربعة أبواب ف أربعة جدران خارجية يبلغ )من كل جدار 
.(6)م(4.35الرتفاعم العرض و2.55

 والصخرة الشرفة هي مقدسة منذ أقدم الزمنة. ومن هذه الصخرة الشرفة عرج
 ( إل السماء وعاد إليها وكانت قبلة السلمي ف الصلة لي نزلت اليةالرسول الكري )

.400، ص1م، ج1999 العليمي، النس الليل، ط )(1
.336، ص7 ابن سعد، الطبقات، ج)(2
.241، ص1 السيوطي، إتاف الخصا، ج)(3
.72 نم، كنوز القدس، ص)(4
.108، صالرجع السابق. وينظر : العارف، 71 نم، الرجع نفسه، ص)(5
.72 نم، كنوز القدس، ص)(6
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 الكرية بتوجيه القبلة إل الكعبة الشرفة : }فßلßن¢و لÉين�ك  قبلةk ترضاها فßو لæ وجهك  شطر  السجد
.(1)الرام{

 وقيل إن الليفة عبد اللك بن مروان كان يهدف من بناء مسجد قبة الصخرة
 للستعاضة با عن الكعبة الشرفة بسبب ثورة عبد ال الزبي على المويي واستقلله عنهم

 هـ، هذا ما رواه اليعقوب وهذه الرواية مدسوسة لن الج ركن61ف بلد الجاز سنة 
 . ورواية أخرى أنه أراد با أن يضاهي با بناء الكنائس، وهذا ما رواه(2)من أركان السلم

 . وقد استمر الليفة الموي الامس عبد اللك بن مروان ف بناء قبة الصخرة من(3)القدسي
  ويوجد كتابة مزخرفة تقول : "بن هذه القبة عبد اللك بن مروان(4)هـ(72هـ – 68)

 . واستعمل ف بناء القبة(5)أمي الؤمني ف سنة اثنتي وسبعي تقبل ال منه ورضى عنه آمي"
 ، فجاء مسجد قبة الصخرة بصورته الميلة(6)النسب الندسية فكان بناء متجانس الجزاء

.(7)وبنائه التي وهو آية من الندسة العمارية

قبة السلسلة :

 .(8)تقع شرقي قبة الصخرة، وملصقة لا وتصغرها حجماk والزخرفة سداسية الشكل
 هـ شرع ببناء قبة الصخرة والسجد القصى،65وعندما ول اللفة عبد اللك بن مروان 

 فجمع الصناع لعمله ومنهم القدسي يزيد بن سلم، فصنعوا له الت هي شرقي قبة الصخرة

.144 سورة البقرة، من الية )(1
 . ينظر : د. عبد المي دكسن، ملحظات حول سياسة عبد اللك بن مروان261، ص2  اليعقوب، التاريخ، ج)(2

ـلk ف الصفحات 1972ف اختيار عماله، ملة كلية الداب، مطبعة العارف، )بغداد،    حول43-23م(، مفص
كافة الروايات.

.159 القدسي، أحسن التقاسيم، ص)(3
.272، ص1م، ج1999 العليمي، النس الليل، ط )(4
.108 العارف، الفصل، ص)(5
.71، صالرجع السابق نم، )(6
.72 نم، الرجع السابق، ص)(7
73 نم، كنوز القدس، ص)(8
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 (2) فأعجبه تكوينها فأمر كهيئتها وما يذكر أن )الدرسة التنكرية((1)الت يقال لا )قبة السلسة(

 هـ( نائب الشام، وهي بط باب السلسة ولا ممع729واقفها المي تنكر الناصري )
راكب على الروقة القريبة بالسجد.

السجد القصى البارك :

 كان اسم السجد القصى يطلق فيما مضى على الرم القدسي الشريف كله با فيه
 السجد الال الذي ندعوه بالقصى وقبة الصخرة وما بينهما، أي جيع الماكن والعابد

 ، وهو ما جاء ذكره ف القرآن الكري. }سبحان(3)السلمية القائمة ما بي أسوار القدس
 . كما(4)الذي أسرى بعبده ليلk من السجد الرام إل السجد القصى الذي باركنا حوله{

 ( وصف لقومه السجد القصى ليلة إسرائه ومعراجه. وأصدر علماءأن الرسول الكري )
  وقد بن(5)السلمي فتوى دينية على أن )القصى اسم لميع الساجد ما دار عليه السور(

  وذلك بعد أن ت بناء(6) هـ72السجد القصى الليفة الموي عبد اللك بن مروان سنة 
.(7)مسجد قبة الصخرة

  هو(8)هـ(96هـ – 86وروي إن الوليد بن عبد اللك بن مروان الذي حكم من )
 الذي بن السجد القصى، هذا ما ذهب إليه )أبن البطريق( و)أبن الثي(، واستدلوا على

108. وينظر : العارف، الفصل، ص401، ص1م، ج1999العليمي، النس الليل، ط )(1
 هـ.729 وهي من الدارس الت أنشأت ف العصر  الملوكي أنشـأها المي تنكر الناصري نائب الشام عام )(2

 ،العارف. وينظر : 241، ص1. السيوطي، إتاف الخصا، ج25، ص1، جالرجع نفسهالعليمي، النس الليل، 
.245الفصل، ص

.92. الزبدة، عبلة، القدس تاريخ وحضارة، ص111، صالرجع نفسه العارف، )(3
.1 سورة السراء، الية )(4
 . وأقر ذلك بفتوى دينية بؤتر ممع البحوث47 السائح، الشيخ عبد الميد. أهية القدس ف السلم، ص)(5

 م استناداk إل نصوص دينية تاريية وف هذه اليام يطلق اسم السجد القصى1968السلمية ف الزهر الشريف عام 
 .181على السجد الواقع جنوب قبة الصخرة من الرم القدسي الشريف. زايد ، د. عبد الميد، القدس الالدة، ص

.92، صالرجع السابقوينظر : الزبدة، عبلة، 
.40. وينظر : د. دكسن، اللفة الموية ص172 القدسي، مثي العزام، ص)(6
.203، ص2. السيوطي، إتاف الخصا، ج402، ص1 العليمي، النس الليل، الرجع السابق، ج)(7
.431، ص2. أبن الثي، الكامل ف التاريخ، ج199 ابن قتيبة، العارف، ص)(8
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 ذلك با جاء ف الرسائل الكتوبة على أوراق البدي ما بي )قرة بن شريك / عامل المويي
 هـ و90على مصر ف عهد الليفة الوليد بن عبد اللك إل أحد حكام الصعيد بي عامي 

 . وهذا يدل أن(1)هـ وتتضمن ذكر نفقات العمال الذين تولوا بناء السجد القصى(96
 هـ، ولذا السبب يعتقد أن السجد90العمل ف بناء السجد كان جارياk حوال سنة 

 القصى أكمل بناؤه ف عهد الليفة عبد اللك بن مروان بعد أن انتهى من بناء قبة الصخرة
 ، وهو من اللفاء(2)هـ وشرع ببناء السجد القصى، إل أن ابنه الوليد أت بناءه72عام 

 الذين اشتهروا ببناء الساجد والرافق كما ف بنائه وتوسيع وترميم الساجد ف الدن العربية
والسلمية الخرى ف عهده.

وقيل إن السجد القصى ت بناؤه مكان السجد الذي بناه الليفة عمر بن الطاب )
)(3)وإن عبد اللك بن مروان بن السجد ف الوضع الذي كان يقوم عليه مسجد عمر . 

 من الناحية الشرقية، وت بناؤه ف السنة الثامنة عشر أو السنة الادية والعشرين للهجرة،
.(4)وكان يتسع لثلثة آللف من الصلي

 (، بن�ى عند الصخرةوهناك رواية تقول : إن السجد الذي بناه عمر بن الطاب )
  وذهب بعض الؤرخي إن(5)الت نظفها بيده من الوساخ، لكن ل يرد ما يؤيد هذه الرواية

 السجد القصى بن ف الوضع الذي كانت تقوم عليه الكنيسة الت بناها المباطور البيزنطي
.(6 )م(543)جوستنيان عام 

  :(7)أنكـر هذه الرواية وقال ويقول العلرف ف الفصل بأن : الؤرخ )جيمس فرغون(
 إن السجد القصى ليس بكنيسة جوستنيان، ول صحة للقول القائل إنه بن ف الوضع الذي

كانت تقوم عليه تلك الكنيسة.

.94. الزبدة، القدس تاريخ وحضارة، ص75. نم، كنوز القدس، ص111 العارف، الفصل، ص)(1
.94 الزبدة، الرجع نفسه، ص)(2
.94. وينظر : الزبدة، الرجع نفسه، ص111، صالرجع السابق العارف، )(3
.110 العارف، الرجع السابق، ص)(4
.112 العارف، الفصل، ص)(5
6)( James Fergson, An Essay on the Ancient Topography of Jerusalem P.118 
.112، صالرجع السابق العارف، )(7

452 من 95صفحة 



 53متراk( ويقوم الن على )55متراk( وعرضه )80ويبلغ طول السجد القصى البارك )
 . وكانت أبوابه زمن المويي مصفحة(1)( سارية مربعة الشكل49عموداk ( من الرخام و)

 بالذهب والفضة لكن الليفة أبا جعفر النصور أمر بلعها وصرفها دناني تنفق على السجد.
.(2)وف أوائل القرن الادي عشر أصلحت بعض أجزائه وصنعت قبته وأبوابه الشمالية

 م( جعلوا قسماk منه كنيسة،1099هـ/492ولا احتل الصليبيون بيت القدس )سنة 
 واتذوا القسم الخر مسكناk لفرسان اليكل ومستودعاk لذخائرهم. لكن البطل صلح الدين

 هـ( منهم، أمر بإصلح السجد وجدد مرابه583اليوب عندما استرد بيت القدس عام )
 وكسا قبته بالفسيفساء واتى بالنب الرصع بالعاج والبنوس من حلب ف الشام ووضعه على

م.11/8/1969، وبقي إل أن احرقه اليهود ف (3)يي الراب

75 نم، كنوز القدس، ص)(1
.75 نم، الرجع نفسه، ص)(2
.75 نم، الرجع نفسه، ص)(3
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القصور الموية :

 ، فكان من ضمن نشاط(1)ومن إنازات المويي ف بيت القدس بناء )دار المارة(
 حركة العمران ف مدينة بيت القدس، وتتطابق مع القصور الموية الت اكتشفت ف الردن
(2)وفلسطي من حيث التخطيط والسلوب ف البناء. وتشي الصادر إل أن عددها ثلثة قصور

.

الباب الذهب )باب الرحة وباب التوبة( :

 تشي الروايات إل أن هذا الباب ت بناؤه ف العصر الموي ودليل ذلك إن تصميم هذا
 الباب وهيئته العمارية، مثل تصميم البواب الموية وهيئتها العمارية والت صممت بالدار

 . وف رواية )أن هذا الباب أسس ف عهد هيودوت الكبي لكن(3)الشمال للحرم الشريف
 ل يبق منه إل الوقع والتخطيط العام، وأعيد بناؤه مرات عديدة. ومن ذلك ما ت تشييده
 عند جلء الفرس عن القدس، ودخول المباطور هرقل إليها، ث ما ت إنازه ف العصر

.(4)الموي(

 ويتكون هذا الباب من بابي قديي يعرفان )بباب الرحة( و)باب التوبة(. وقد أغلق
 ، وذكر ابن(5)( أمر بإغلقهما عندما حرر القدسهذان البابان. ويقال إن  عمر بن الطاب )

 فضل ال العمري إنه كان يقوم فوق هذا الباب مسجد يطلق عليه اسم )مسجد باب
الرحة(.

.82 نم، كنوز القدس، ص)(1
  للتفصيل ينظر : العابدي، د. ممود، الثار السلمية ف فلسطي والردن، جعية عمال الطابع، )عمان،)(2

، باب القصور الموية ف جنوب القصى.124م(، ص1973
.84، صالرجع السابق نم، )(3
.84 نم، الرجع السابق، ص)(4
.27، ص2 نم، الرجع السابق، ج)(5
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 هـ( أقام ف زاوية فوق الباب الذهب فسميت505ويذكر أن المام الغزال )ت، 
 ، نقش(2). وقد صك المويون النقود والسكوكات ف بيت القدس(1)"الزاوية الغزالية" نسبة إليه

 على وجهها ممد رسول ال، ورسم سيف، وعلى اللف إيلياء وفلسطي وحرف )م(
.(4) ف عهد عبد اللك بن مروان(3)واللل

 واهتم عبد اللك بن مروان بالنواحي العمرانية ف بيت القدس، فقد اعتن بفتح الطرق
 (6)، وكذلك اهتم بالنصارى(5)وتعبيدها، حيث قام بتعبيد الطرق بي بيت القدس والشام

 حيث أولهم الثقة ف معاملته وولهم خدمة السجد القصى، فذكر إنه كان بذا السجد
.(7)عشرة خدام من النصارى يتوارثون خدمته وكنس القناة الت يري فيها الاء

 ،(8)هـ( أول بيت القدس اهتماماk كبيا96kهـ – 86وف زمن الوليد بن عبد اللك )
 ، وبلغت الدولة الموية ف عهده أقصى(9)وقيل إنه تقبل بيعة الناس له ف مسجد قبة الصخرة

  الذي شرع والده ف بنائه(10)درجات العز والمن والستقرار وقد أت بناء السجد القصى
  من مسجد قبة الصخرة الذي تدم بتأثي(11)قبل وفاته، فضلk عن ترميمه القسم الشرقي

.(12)العوامل الطبيعية، فأمر بترصيعها بالذهب

   :  (  13  )  هـ(  99  –هـ    96  وف زمن سليمان بن عبد اللك )

.28، ص2م، ج1999 العليمي، النس الليل، ط )(1
.402، ص1 العليمي، النس الليل، الرجع نفسه، ج)(2
.472 البلذري، فتوح البلدان، ص)(3
.402، ص1 العليمي، النس الليل، الرجع السابق، ج)(4
.114 العارف، الفصل، ص)(5
.249، ص1، جالرجع السابق العليمي، النس الليل، )(6
.153، ص1 علي، ممد كرد علي، خطط الشام، ج)(7
 116، صالرجع السابق العارف، )(8
.274، ص1 العليمي، النس الليل، الرجع السابق، ج)(9

.116 العارف، الرجع السابق، ص)(10
.115 العارف، الرجع السابق، ص)(11
.95. الزبدة، عبلة، القدس تاريخ وحضارة، ص273، ص1 العليمي، النس الليل، الرجع السابق، ج)(12
.412، ص1م، ج1999 العليمي، النس الليل، ط )(13
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 (، وكان1بعد أن أخذ البيعة ف منطقة الردن سار إل بيت القدس فأتته الوفود بالبيعة)
 يلس ف قبة صحن مسجد بيت القدس ويبسط البسط بي يدي قبته وإل جانبه الموال
 وكتاب الدواويي، وقد ه مÂ بالقامة ف بيت القدس واتاذها منلk وجع الموال والناس

(.2فيها)
  هـ :  101  –هـ    99  وف عهد عمر بن عبد العزيز  

  اليهود من بيت(3)تول اللفة بعد وفاة ابن عمه سليمان بن عبد اللك، وقام بإخراج
 بعد أن أحس بنواياهم البيثة تاه الكان القدس.(4)القدس

 أما عهد خلفاء بن الموية ما جاءوا بعد عمر بن عبد العزيز، فإن الدراسات التاريية ل
 تشر إل جوانب الهتمام ببيت القدس من قبل خلفاء هذه القبة بعكس ما كان ف عهد

 خلفاء الدولة الموية الوائل، ولعل هذه بسب الحداث والصراعات السياسية حول اللفة
الت بدأت تظهر بقوة آنذاك .

القدس ف عهد العباسيي :

 هـ بدأت إدارة  بيت القدس من قبل خلفاء بن العباس الذين أولوا القدس132منذ عام 
 هـ –132أهية خاصة كما هو ف عهد أب العباس عبد ال بن ممد اللقب بالسفاح )

 هـ ورد إل عبد ال بن علي كتاب أمي الؤمني بتعيي صال بن133هـ(، ففي عام 136
 علي حاكماk على فلسطي ويبقى تت إمارة عبد ال بن علي وقد دام حكمه أربع

.(5)سنوات

.116 العارف، الفصل، ص)(1
.412، ص1 العليمي، النس الليل، الرجع السابق، ج)(2
.412، ص1، جالرجع السابق العليمي، النس الليل، )(3
.413، ص1 العليمي، النس الليل، الرجع السابق، ج)(4
 . وينظر : دكسن، د. عبد المي وآخرون، دراسات ف تاريخ الضارة العربية، مطبعة119 العارف، الفصل، ص)(5

.131م(، ص1979جامعة بغداد، )بغداد، 
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 هـ(، اهتم بدينة القدس وبيت القدس158هـ – 136وف عهد أب جعفر النصور )
  وعمل(1)هـ154هـ و 140والرم القدسي الشريف اهتماماk بالغاk، فزار القدس عام 

 . وقيل لا طلب منه(2)على ترميم وإصلح السجد القصى بعد حدوث الزلزال الول
 الصلح للمسجد ل يكن لديه أموال فأمر بقلع الصفائح الفضية والذهبية الت كانت على

 . وكان تاريخ إعادة(3)البواب، فقلعت وضربت دناني ودراهم ف القدس وأنفقت عليه
.(4)هـ ف الزلزال الثان158إعمار السجد القصى ف عام 

وعندما تول اللفة  أبو عبد ال ممد بن عبد ال النصور اللقب بالهدي )
  ويقول(5)هـ(، أمر بإعادة بناء السجد القصى الذي تدم على أثر الزلزال169هـ – 158

 العليمي: "ولا قدم الهدي يريد بيت القدس دخل مسجد دمشق ومعه أبو عبد ال الشعري
 كاتبه فقال له : يا أبا عبد ال سبقتنا بنو أمية بثلث. فقال : وما هي يا أمي الؤمني؟ فقال
 : بذا البيت – يعن السجد – ل أعلم على ظهر الرض مثله، ونيل الوال فإن لم موال

 ليس لنا مثلهم، وبعمر بن عبد العزيز ل يكون فينا وال مثله أبدا. ث أتى بيت القدس ودخل
 هـ(193-170.وف عهد هارون الرشيد )(6)الصخرة فقال : يا أبا عبد ال وهذه رابعة"

 بلغت علقته مع مسيحي أوربا ذروتا من التبادل الود�ي فقد سح لشارلان بترميم الكنائس
 و أرسل له مفاتيح كنيسة القيامة وتعهد له بماية الجاج السيحيي الذين يأتون لزيارة

.(7)القدس

 هـ(، زار بيت القدس سنة218هـ – 198وعندما تول اللفة عبد ال الأمون )
  وأمر بترميم قبة الصخرة، وقد غي الصناع اسم الليفة عبد اللك بن مروان(8)هـ215

 ، النهضة الصرية،7. وينظر : أحد أمي، ضحى السلم، ط129، ص3 الطبي، تاريخ الرسل واللوك، ج)(1
.11، ص1م(، ج1933)مصر، 

.168 القدسي، أحسن التقاسيم ف معرفة القاليم، ص)(2
.413، ص1م، ج1999 العليمي، النس الليل، ط )(3
.414، ص1 العليمي، النس الليل، الرجع نفسه، ج)(4
.204، ص4م(، م1984 أحد الرعشلي وآخرون، الوسوعة الفلسطينية، )دمشق، )(5
.181، ص2. السيوطي، إتاف الخصا، ج414، ص1 العليمي، النس الليل، الرجع السابق، ج)(6
.120 العارف، الفصل، ص)(7
.121 العارف، الرجع نفسه، ص)(8
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 هـ –218.و ف عهد العتصم بن الرشيد )(1)بكتابة اسه على الفسيفساء الوجودة على القبة
 هـ رجلk من رجاله يدعى )رجاء بن أيوب الفاري( لقتال224هـ(،أرسل ف العام 227

 ، واحتربا ف منطقة الرملة(2)تيم اللخمي الذي خلع الطاعة والروج على السلطة العباسية
 .وف خلفة  الواثق بال(3)هـ وكانت الغلبة للقائد العباسي وأسر تيم226بفلسطي عام 

 ف عهد التوكل على ال. و(4) جعفر هارون على نج سلفه ف مواجهة تيم اللخميأبو
 هـ(، ول أبناءه  إدارة ملكته ومنهم الؤيد إل247هـ – 232جعفر بن العتصم )

.(5)دمشق وحص والردن وفلسطي

 هـ(، بايعه الميع باللفة279هـ – 256وف عهد العتمد على ال بن التوكل )
 .و ف خلفة(6)ما عدا ابن شيخ زعيم فلسطي فقلده أرمينيا مع بلد الشام، فدعا له وبايعه

 . وف(7)هـ( أنفذ جيشاk إل الشام فتملكها295هـ – 292الكتفي بال بن العتضد )
 هـ(، كانت القدس من ضمن أعماله،297هـ – 295خلفة القتدر بال بن جعفر )

.(8)هـ297وعندما توف حل إل القدس ودفن فيها عام 

 هذا وقد استمرت حرمة الدينة وقدسيتها عند العباسيي، وحرصوا على سيادة المن
.(9)والنظام فيها، فضلk عن موقعها التميز بوصفها حلقة وصل بي مصر والشام والعراق

 وهذا الهتمام بالدينة القدسة ل يكن مقتصراk على السلطة السياسية التمثلة بشخص
 الليفة فقط، إنا انسحب هذا الهتمام على بقية أفراد أسرته، فنلحظ اهتمام )أم القتدر

.99 الزبدة، القدس تاريخ وحضارة، ص)(1
.121 العارف، الرجع السابق، ص)(2
.121 العارف، الرجع السابق، ص)(3
.121 العارف، الرجع السابق، ص)(4
.101، ص1 ابن خلكان، وفيات العيان، ج)(5
.123. العارف، الرجع السابق، ص165، ص1، ج1  علي، ممد كرد، خطط الشام، م)(6
.123 العارف، الرجع السابق، ص)(7
.123. وينظر : العارف، الرجع السابق، ص156، ص3 ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج)(8
.43 الموشي، د. فارس ممود ذنون، القدس ف القرن الامس للهجرة، ص)(9
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 هـ بإصلح سقف مسجد قبة301بال الليفة العباسي( بساجد القدس، حيث قامت سنة 
.(1)الصخرة وتديد أبواب السجد

 وما يشار إليه إل أن بعض الثار السلمية الت أنشئت ف العصر العباسي ث جدد
 :(2)جزء منها ف العصر الفاطمي هي

 . البائكة النوبية ف السجد القصى : وتتكون من دعامتي بينهما ثلثة أعمدة1
 ( وت تديدها ف12رخامية تعلوها أقواس حجرية مدببة الشكل كما هو ف الرفق رقم )

هـ.1311عام 

 . البائكة الشرقية ف السجد القصى : وجددت ف العصر الفاطمي وتتكون من2
دعامتي بينهما أربعة أعمدة رخامية تعلوها أقواس حجرية نصف دائرية.

 هـ وجدد بناؤها ف العصر340. البائكة الغربية ف السجد القصى : أÁنشئت عام 3
الفاطمي.

  : تضم قبور المراء الخشيديي ف القدس وهم أبو بكر(3). تربة المراء الخشيديي4
 هـ(، وأبو349هـ(، وأبو القاسم أنو جور بن ممد           )ت، 334الخشيدي )ت، 

هـ(.355السن علي بن ممد )ت، 

 هـ ف العصر الفاطمي ف412. البائكة الشرقية ف السجد القصى : أÁنشئت عام 5
 عهد الليفة الظاهر لعزاز دين ال، ث جددت ف العصر اليوب ف عهد اللك العظم عيسى

هـ.608على يد المي عز الدين بن عمر بن يعقوب عام 

 . مهد عيسى ومسجده : ت بناء هذا الثر ف فترة بناء قبة الصخرة الشرفة والسجد6
 القصى وأشار إليه الرحالة ناصر خسرو والعليمي ويقع ف الزاوية النوبية الشرقية

 لسور الدينة وفيه قبة صغية. وتقوم هذه القبة على أربعة أعمدة وتتها حوض
 (، وأمام الهد مراب حجري يقال إنه مكان تعبديقال إنه مهد  عيسى )

.169 القدسي، أحسن التقاسيم، ص)(1
.46 نم، كنوز القدس، ص)(2
.46 نم، الرجع نفسه، ص)(3
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 (، ويوجد بابمري عليها السلم. وف ركنه موضع يقال له موضع  جبيل )
 حديدي ف الدار النوب يؤدي إل ما يعرف بإسطبل سليمان ومساحة هذا الثر

 مربعة، وتشكل جدرانه الشرقي الزاوية الشرقية لسور القدس وسور الرم
.(1)الشريف

 هـ تت حكم الطولونيي وبعد أن ارتبط الزء264ودخلت القدس بعد سنة 
 هـ توجه أحد بن طولون إل265النوب من بلد الشام بصر إداريا. وف مطلع عام 

فلسطي وبيت القدس ث دمشق.

 هـ توف أحد بن طولون تاركاk حكم مصر وفلسطي وجنوب الشام270وف عام 
  سنة ث حكم أبو موسى هارون الذي22.واستمر حكم الطولونية بعد ذلك (2)لبنه خارويه

 هـ، وبذلك رجعت السيادة العباسية على الشام وفلسطي ومصر وانتهى283قتل عام 
.(3)حكم الطولونيي لبيت القدس

.61-60. وينظر : سفرنامة، ص15، ص2م، ج1999  العليمي، النس الليل، ط )(1
.187، ص7 ابن الثي، الكامل ف التاريخ، ج)(2
.100 الزبدة، القدس تاريخ وحضارة، ص)(3

452 من 103صفحة 



 هـ( عهد الولة أي الذين أرسلتهم323هـ – 292ودخلت القدس بعد سنة )
  وف عهد(1) سنة30اللفة العباسية إل الشام وفلسطي واستمر هذا العهد ما يقارب من

 هـ إل ممد بن طغج واليا321الليفة العباسي القاهر بال بن العتضد، فقد عهد ف سنة 
.(2)على الشام وكان بداية الدولة الت عرفت بالخشيدية

 هـ توف334هـ دخلت القدس تت حكم الخشيديي وف عام 323وبعد سنة 
 ، وبعد وفاته(3) عاما14kالخشيدي ممد بن طغج وجاء ابنه أبو القاسم ممد وكان عمره 

.(4)حاول سيف الدولة المدان دخول دمشق بيشه

 وف تلك الفترة أيضاk زار بيت القدس )إبراهيم بن ممد الصطخري( و)ناصر
خسرو(.

 وعند وفاة أب السن الخشيدي تول الكم )كافور الخشيدي( فقد ولå على مدينة
 ، وف زمنه حصلت فتنة طائفية ف القدس ما(5)بيت القدس )ممد بن إساعيل الصنهاجي(

  وقد توف كافور الخشيدي قبل إعادة بناء الكنيسة ودفن(6)أدى إل حرق كنيسة القيامة
.(7)بالقدس

 وبعد وفاة كافور الخشيدي نشب خلف بي الخشيديي وتكنت القوات الفاطمية
 هـ وألقت با جنوب الشام باحتلل عسقلن والقدس وطبية358من احتلل مصر سنة 

.(8)ث دمشق فدخلت بيت القدس تت الكـم الفاطمي

القدس ف مصادر التاث العربي السلمي  :

.457، ص8 ابن الثي، الكامل ف التاريخ، ج)(1
.314، ص4 ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج)(2
.216م(، ص1979 الميلي، د. رشيد وآخرون، تاريخ الدويلت العربية السلمية ف العصر العباسي، )بغداد، )(3
.128 العارف، الفصل، ص)(4
.56 الصطخري، مسالك المالك، ص)(5
.232 ممد، د. شفيق، تاريخ القدس، ص)(6
.131، صالرجع السابق العارف، )(7
.104 الزبدة، القدس تاريخ وحضارة، ص)(8
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 ارتبطت صورة القدس ارتباطاk وثيقاk ف جيع دراسات التراث العرب السلمي سواء
 كانت الدراسات التاريية أو الدينية أو الدبية، أو الغرافية واحتلت مكانتها ف تفكي كل

من كتب عن الدن العربية والمصار السلمية.

 لذلك ونن نتابع القدس ف الصادر العربية، فإنا كانت ماثلة أمام من يكتب ف أي
 علم من العلوم، ما جعلها تقدم عطاء حضارياk ثقافياk عظيماk ظهرت آثاره فيما قدمه العلماء

من جهود بقيت آثارها شاخصة تكي قصة هذه الدينة وعظمتها وأهيتها.

الؤسسات التعليمية :

 تعددت روافد الركة الفكرية ف القدس وتثلت ف إنشاء العديد من الراكز العلمية
 سواء كانت ف الساجد والدارس والزوايا والكتبات والوانق والبيمستانات. وهناك عدة
 علوم متلفة ازدهرت ف بيت القدس لسيما ف القرني الرابع والامس الجريي كالعلوم

  ف رحلته إل(2)، وهذا ما أكده الرحالة ابن العرب(1)الدينية وعلوم اللغة وبعض العلوم العقلية
 بيت القدس ف القرن الرابع الجري عندما شاهد ازدهاراk لعلوم متلفة من أبرزها علم

الكلم وأصول الفقه ومسائل اللف.

ويكن تصنيف تلك العلوم إل :

:    : العلومالدينية  أول

 تتصل العلوم الشرعية بالقرآن الكري، والسنة النبوية الشريفة، وما يتفرع منها من
 علوم كالتفسي، والقراءات، والفقه، وعلم الديث. وكانت هذه العلوم الشرعية على رأس

العلوم الت اشتهرت ف القدس. وتشمل :

1-: القراءآت  

.116 عبد الهدي، د. عبد الليل، الركة الفكرية، ص)(1
.30. العسلي، كامل جيل، معاهد العلم، ص61، ص2 ابن العرب، العواصم من القواسم، ج)(2
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 وهو أحد علوم القرآن الهمة، علم يبحث فيه صور ونظم كلم ال سبحانه وتعال
.(1)من حيث وجوه الختلفات التواترة

 وبسبب الفتوحات السلمية وترير بلد الشام وترير بيت القدس على يد الليفة
 هـ، وانتشار السلم ف ربوع الدولة العربية السلمية،16( عام عمر بن الطاب )

احتاج الداخلون ف السلم إل من يعلمهم قراءة القرآن الكري فأرسل  عمر بن الطاب )
 ،(2)هـ( إل فلسطي ليعلمهم القراءآت18( الصحاب معاذ بن جبل )ت.

 :*ومن اشتهر ف ميدان القراءات القرآنية

 هـ( كان يعلم قراءة القرآن ف بيت414أبو العباس أحد بن زيدان القرئ )ت، -
.(3)القدس

 هـ( من أهل البصرة قرأ ف462أبو الغنائم ممد بن ممد بن الفراء القرئ )ت، -
.(4)القدس وتوف فيها

 هـ(. كان465أبو القاسم يوسف بن علي بن جبارة الذل اليشكري القرئ )ت، -
.(5)ف بيت القدس يدرس علم الكلم

 هـ( من أهل468أبو بكر أحد بن السي بن أحد القدسي القطان القرئ )ت، -
.(6)القدس وقرأ القرآن ف الرم القدسي

 هـ( قرأ ف الرم القدسي489أبو بكر أحد بن ممد بن علي الروي القرئ )ت، -
.(7)وتوف ف القدس

.318، ص1م(، ج1957 الزركشي، ممد بن عبد ال، البهان ف علوم القرآن، )القاهرة، )(1
.40م(، ص1982 عطوان، حسي، القراءات القرآنية ف بلد الشام، )بيوت، )(2
 . الموشي، القدس ف القرن الامس54-46 للتفصيل أكثر ينظر : العسلي، كامل جيل، معاهد العلم، ص*

.136-112الجري، ص
.301، ص1 الذهب، معرفة القراء الكبار، ج)(3
.238، ص18 الذهب، سي أعلم النبلء، ج)(4
.249، ص1 الذهب، معرفة القراء الكبار، ج)(5
.350، ص6 الصفدي، الواف بالوفيات، ج)(6
.70، ص2 الشيخ بدران، تذيب تاريخ دمشق، ج)(7
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 هـ( كان يعلم الناس القراءات569علي بن أحد الكتان القرطب القرئ )ت، -
.(1)بالقدس

2-: علمالحديث   

 ، وقد اهتم السلمون(2)(كل ما يشمل من قول وفعل وتقرير عن الرسول )
 بالديث وعلومه، اهتماماk كبياk باعتباره الصدر الثان ف التشريع السلمي بعد القرآن

.(3)الكري

 وقد كانت القدس إحدى الراكز الهمة ف العال السلمي ف دراسة الديث
 :*وعلومه، ومن الذين تواجدوا ف بيت القدس للدراسة أو تدريس علوم الديث، منهم

.(4)هـ(414ابن أب كامل العدل السند السي بن عبد ال العبسي البصري )ت، -
.(5)هـ(424أبو العلء أيوب بن نصر بن علي الشامي القدسي الشافعي )ت، -
.(6)هـ(449أبو عثمان إساعيل بن عبد الرحن الصابون )ت، -
.(7)هـ(456أبو ممد عبد العزيز بن ممد )ت، -
.(8)هـ(459أبو نصر أحد عبد الباقي الربعي اليان القدسي )ت، -
.(9)هـ(462عبد ال بن السن بن طلحة بن البصري )ت، -

.350، ص6 الصفدي، الواف بالوفيات، ج)(1
.7هـ(، ص1342 الوارزمي، مفاتيح العلوم، )مصر، )(2
.7 الوارزمي، الصدر نفسه، ص)(3
  هناك خلق كثي من الدثي سواء من أبناء مدينة القدس أو من وفد إليها للدراسة والتدريس أو من غادرها لنشر*

هـ(، الثار، تقيق : باسم فيصل، ط189علومه خارجها وللتفصيل أكثر ينظر : الشيبان، ممد ابن السن، )ت، 
 . زعيتر، أكرم،30. العسلي، معاهد العلم، ص46م(، ص1990، الركز الوطن للطباعة، دار الراية، )الرياض، 1

.30م(، ص1955القضية الفلسطينية، مطبعة دار العارف، )مصر، 
.339، ص17 الذهب، سي أعلم النبلء، ج)(4
.400، ص17 الذهب، الصدر نفسه، ج)(5
.6، ص8 السمعان، النساب، ج)(6
.220، ص1 السمعان، النساب، ج)(7
.230، ص5 السمعان، الصدر نفسه، ج)(8
. 366، ص7 الشيخ بدران، تذيب تاريخ دمشق، ج)(9
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 :*الفقه -3

 . ويقوم الفقه على(1)هو العلم بالحكام الشرعية. العملية الكتسبة من أدلتها التفصيلية
 . وكانت القدس تثل إحدى الدن العربية(2)أصول أربعة : القرآن والسنة والجاع والقياس

 السلمية الهمة ف دراسة الفقه وأصوله. بطريقة تمع بي طريقة أهل العراق وطريقة أهل
. ومن أبرز فقهاء بيت القدس من قام بالتدريس :(3)الغرب

.(4)هـ( د رÂس  الفقه ف القدس470ممد بن السن بن السن النفي )ت، -

.(5)هـ( وهو أحد شيوخ الطرطوشي ف القدس476أبو بكر الشاشي )ت، -

 هـ( د رÂس  الفقه ف480أبو الي سلمة بن إساعيل بن جاعة القدسي )ت، -
.(6)القدس

 هـ( درس ود رÂس  الفقه490أبو الفتح نصر بن إبراهيم بن نصر القدسي )ت، -
.(7)والديث ف القدس

 هـ( فقيه مدث492أبو القاسم مكي عبد السلم الرميلي القدسي الشافعي )ت، -
.(8)ف بيت القدس

  للتفصيل أكثر ينظر : د. مزاحم عشيش، مدرسة بيت القدس الفقهية، ملة صدى التاريخ، اتاد الؤرخي العرب،*
.3م(، ص1999)بغداد، 

.96 الرجان، علي بن ممد، التعريفات، )بغداد، د. ت.(، ص)(1
.39 الشافعي، الرسالة، ص)(2
.32 عبد الهدي، د. عبد الليل، الركة الفكرية، ص)(3
.29 العسلي، معاهد العلم، ص)(4
.29 العسلي، الرجع نفسه، ص)(5
.412، ص2 السنوي، طبقات الشافعية، ج)(6
.136، ص19الذهب، سي أعلم النبلء، ج)(7
.167، ص6 السمعان، النساب، ج)(8
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.(9)هـ(553أبو السن علي بن عساكر بن سرور القدسي الشاب )ت، -

4-: التصوف  

 هـ( رحه ال : التصوف الخذ بالقائق200قال الشيخ معروف الكرخي )ت، 
 هـ( التصوف بأنه578. وعرف الشيخ أحد الرفاعي )ت، (2)والعراض عن اللئق

.(3)العراض عن غي ال تعال

 والتصوف هو تذيب النفس وصقل الخلق ث تطور ف قيامه إل الب اللي حت
.(4)أدى إل تأسيس فرق وطرق منظمة للصوفية ف القرن الثالث الجري

 وازدهرت الصوفية ف القدس مع بداية التحرير السلمي للمدينة القدسة الت كانت
.(5)مركز جذب روحي للكثي من التصوفي الذين اعتكفوا بالسجد القصى

.154، ص4 ابن خلكان، وفيات العيان، ج)(9
  النقشبندي، الشيخ امي الشيخ علء الدين، ما هو التصوف، ترجة : د. ممد شريف احد، تقدي : العلمة الشيخ)(2

.48م(، ص1988عبد الكري الدرس، الدار العربية، )بغداد، 
.98 الرفاعي، أحد، البهان الؤيد، )دمشق، د. ت.(، ص)(3
.298 العسلي، معاهد العلم، ص)(4
.167 القدسي، أحسن التقاسيم، ص)(5
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 ،(1)ومن أقدم الرجال التصوفي بالقدس وله زاوية وأتباع )الشيخ إبراهيم بن أدهم(
  وهناك الكرامية(2)ويتواجد أتباع الدهية قرب )مقبة الساهرة( بانب سور الرم القدسي

 هـ( وكان اتباعه ف القدس ، وله ملس عند مهد عيسى255نسبة إل ممد بن كرم )ت،
(ف السجد القصى واستمر اتباعه حت الغزو الصليب للقدس )(3).

 وشاع التصوف ف القدس ف القرن الامس الجري وعملوا على توطيد الفكر
 . وذكر الرحالة خسرو الذي زار بيت القدس ف القرن الرابع الجري أنه(4)السلمي فيها

 . ومن أشهر الزهاد والصوفية من أهل بيت(5)لحظ صومعتي للصوفية ف السجد القصى
القدس :

.(6)هـ(364كرية بنت أحد بن ممد الروزية )ت، -

.(7)هـ(409ممد بن إبراهيم بن ممد الطرسوسي )ت، -

.(8)هـ(493أبو القاسم عبد البار بن أحد الرازي الشافعي )ت، -

.(9)هـ(499أبو عبد ال ممد بن إبراهيم القرشي الندلسي )ت، -

.(10)هـ(512سلمان بن ناصر بن سلمان )ت، -

.(11)هـ(512أبو روح ياسي بن سهل القابسي الشاب )ت، -

.32، ص1 هو الشيخ أبو إسحاق إبراهيم بن منصور العجلي. ينظر : ابن خلكان، وفيات العيان، ج)(1
.144 العسلي، أجدادنا ف ثرى بيت القدس، ص)(2
.179 القدسي، أحسن التقاسيم، ص)(3
.203 عبد الهدي، عبد الليل، الركة الفكرية، ص)(4
.59 سفرنامة، ص)(5
.234، ص18 الذهب، سي أعلم النبلء، ج)(6
.343، ص4 ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج)(7
.299، ص1م، ج1999 العليمي، النس الليل، ط )(8
.65 القدسي، مثي الغرام، ص)(9

.179 العسلي، الرجع السابق، ص)(10
.300، ص1م، ج1999 العليمي، النس الليل، ط )(11
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:    : العلومالعربية  ثانيا

 اهتم السلمون باللغة العربية وعلومها لصلتها بالقرآن الكري والعلوم الشرعية وهي
 تساعد على فهم علوم الدين، فكان اهتمام علماء السلمي با ومنهم علماء القدس. ومن

أشهرهم :

.(1)هـ(487أبو منصور ساتكي بن أرسلن الديب النحوي الالكي )ت، -

 أبو ممد فضائل بن رضوان القدسي الدمشقي، الشاعر الذي غادر القدس عند الغزو-
.(2)هـ(492الصليب، )ت، 

:     : العلومالخرىالمختلفة  ثالثا

 ازدهرت ف القدس علوم أخرى كان لا أثرها ف إغناء الركة الفكرية، لكنها ل تكن
بستـوى ازدهار وتطور العلوم الشرعية بسبب الطابع الدين للمدينة. ومن هذه العلوم :

 علم الكلم : الذي كان من العلوم البارزة ف القدس كون القدس مركزاk للديان-
 السماوية الثلثة، وما تبع ذلك من صراعات حضارية وفكرية وبالتال انعكس هذا

.(3)الصراع على تطور الفكر العرب السلمي

 علم التاريخ : ازدهر من خلل اهتمام عدد من العلماء والؤرخي بوضع تصانيف عن-
.(4)تاريخ الدينة وتاريخ الرم القدسي

 العلوم العقلية وخاصة علم الطب الذي كان يدرس ف الستشفى الفاطمي ف-
.(6) وقد ذكر خسرو أثناء رحلته عن مشاهداته لطباء تلك الستشفى(5)القدس

الصنفات :
.144 عبد الهدي، عبد الليل، الركة الفكرية، ص)(1
.295 العسلي، معاهد العلم، ص)(2
.32 عبد الهدي، عبد الليل، الرجع السابق، ص)(3
.3، ص1 السيوطي، إتاف الخصا، ق)(4
.296 العسلي، معاهد العلم، ص)(5
.57 سفرنامة، ص)(6
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 صنف علماء القدس العديد من الكتب ف شت فروع العلم ول سيما ف العلوم الدينية
 . وكان لا أثرها ف إغناء الفكر السلمي حيث نقلت إل باقي(1)كل حسب اختصاصه

أقاليم العال السلمي لتكون مناراk يهتدي به الدارسون. ومن هذه التصانيف :

    : فيالحديثالنبويالشريف   :(2)أول

 هـ(. وله507كتاب )أطراف الكتب السنة( للحافظ ممد بن طاهر القدسي )ت، -
أيضاk كتاب )تذكرة الوضوعات(، وكتاب )المع بي الصحيحي(.

:    : ثانيافيالنساب 

  وقرابته( للشيخ أبو الفتح نصر بن إبراهيم القدسي    )ت،كتاب )ف نسب النب -
.(3)هـ444هـ(، ألفه سنة 490

:     : فيالفقهوأصوله  ثالثا

 كتاب )التبصرة ف أصول الدين( للفقيه أبو الفرج عبد الواحد القدسي ) ت،-
.(4)هـ(486

.(5)هـ(490كتاب )الكاف( للشيخ أبو الفتح نصر القدسي )ت، -

 هـ(، بدأ تصنيفه505كتاب )إحياء علوم الدين( للفقيه أبو حامد الغزال )ت، -
.(6)بالقدس

:     : فيالزهدوالتصوف  رابعا

.133. الموشي، القدس ف القرن الامس الجري، ص382 العسلي، الرجع السابق، ص)(1
.27 عبد الهدي، عبد الليل، الركة الفكرية، ص)(2
.18 عبد الهدي، عبد الليل، الرجع نفسه، ص)(3
.395، ص3، ج2 ابن العماد، الشذرات، م)(4
.298، ص1م، ج1999 العليمي، النس الليل، ط )(5
.169، ص9 ابن الوزي، النتظم، ج)(6
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 هـ(، صنفه529كتاب )منهاج العابدين( للشيخ عبد ال بن ممد الوري )ت، -
.(7)هـ445بالقدس سنة 

:    : علمالتاريخ  خامسا

 هـ(،544كتاب )فضائل بيت القدس( للشيخ أبو بكر ممد بن أحد الواسطي )ت، -
.(2)هـ410الذي وضعه ف القدس عام 

:    : فيالتفسير  سادسا

.(3)هـ(486كتاب )الواهر( للفقيه عبد الواحد القدسي )ت، -

.262، ص5 السمعان، النساب، ج)(7
.33، ص1 السيوطي، إتاف الخصا، ق)(2
.60 القدسي، مثي الغرام، ص)(3
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الباب الثاني

 القضاء ف الدولة العربية

 السلمية وبلد الشام

 وبيت القدس والراكز

العلمية
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الباب الثاني
القضاء ف الدولة العربية السلمية وبلد الشام وبيت القدس

 كان النظام القضائي ف السلم موضع اهتمام الكثي من العلماء والباحثي، فكتبوا ف
القضاء وأدبه وأدب القاضي ووظيفة القضاء وأسس القضاء ف السلم.

 وكان للقضـاة ف السلم شأن وحرمة ومهابة، فعن القدمون بم أيا عناية وأفردوا
 لم على اختلف العصور والمصار تآليف ضمت أخبارهم وحفظت سيهم، ومن أقدم

 هـ( ف أخبار قضاة البصرة،209هذه الؤلفات، كتاب أب عبيدة معمر بن الثن )ت، 
 هـ( القضاة352هـ( ف أخبار قضاة المصار، وكتاب الكندي )ت، 306وكتاب وكيع )ت، 

 هـ( ف قضاة361الذين ولوا قضاء مصر، وكتاب الشن )هو ممد بن حارث القيوان، ت، 
 هـ(578هـ(، وكتاب البابشكوال )ت، 387قرطبة، وذيل كتاب الكندي لبن زولق )ت، 

 هـ( ف أخبار قضاة بغداد،  وذيل674ف أخبار قضاة قرطبة، وكتاب ابن الساعي )ت، 
 هـ(، ث ذيل كتاب852كتاب الكندي )رفع المر عن قضاة مصر( لبن حجر العسقلن )ت، 

.(1)هـ( وغيها كثي902الكندي )بغية العلماء( للسخاوي )ت، 

 هـ( كتاب )الروض البسام693وف بلد الشام مؤلفات كثية منها أحد الويي )ت، 
 هـ( كتاب )أخبار قضاة دمشق(، وأبو الفضل748فيمن ول قضاء الشام(، والذهب )ت، 

 هـ(927القدسي ف القرن الثامن كتاب )الزهر البسام ف نشر قضاة الشام(، والنعيمي )ت، 

 هـ(، الولة وكتاب القضاة، مطبعة الباء اليسوعيي، )بيوت،352 الكندي، أبو عمر ممـد بن يوسف، )ت، )(1
 . ابن طولون، شس الدين، قضاة دمشق، الثغر البسام ف ذكر من ول قضاء الشام، المع العلمي،5-4م(، ص1908

.3م(، ص1956)دمشق، 
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 هـ( فألف كتاب )الثغر البسام ف ذكر953كتاب )القضاة الشافعية(، وجاء ابن طولون )ت، 
 من ول قضاء الشام( وكتاب )إعلم العلم بن ول قضاء الشام( ث تبعه ابن جعة القار ف

.(1)كتابه )الباشات والقضاة( ف العهد العثمان

 ونشي هنا إل أن كتاب ممد بن علي اللقب ابن طولون يتعلق بتراجم رجال بلد
 الشام على اختلف مذاهبهم من الفتح السلمي إل القرن العاشر الجري، وكانت مدينة
 القدس أو بيت القدس، تعد� من أعمال فلسطي أي جنوب بلد الشام، وسنتحدث بنهاية
الطروحة عن هذا بعد أن نتناول القضاء ف الدولة العربية السلمية ف عصورها الختلفة.

 والقضاء ف اللغة هو القاطع ف المور ويعن اصطلحاk )الفصل بي الصومات(.
 وكان العرب قبل السلم يلتجئون إل شيوخهم للفصل ف النازعات أو إل الكهنة

والعرافي من اشتهروا بالكمة والتجربة.

 ونتيجة للتقاليد القبلية، فقد كانت الرية تشمل أفراد التمع القبلي، لن التكافل
 والتضامن القبلي هو العيار، وكانت قريش لا تتمتع به من مكانة موضع ثقة ف احتكام

 القبائل إليها فيما يقع بينهم من خصومات. وقد قضى قبل السلم ف قريش هاشم بن عبد
مناف، وقس بن ساعدة، وأمية بن أب لب، وعبد ال بن جدعان.

 ( بالرسالة المدية، أولوعندما جاء السلم، وجاء خات النبيي الرسول ممد )
العدالة أهية خاصة وألزم بتطبيقها والكم بوجبها بي الناس ف منازعاتم وخصوماتم.

 ففي العصر النبوي، ظهرت عناية السلمي بالقضاء، وتطور القضاء لنه قام على
 .(2)مفاهيم جديدة جاء با السلم النيف من أبرزها مبدأ }ول تزر وازرة وزر أخرى{

 (( يفصل ف النازعات وكان يقضي ف الدينة فكان يلس )فكان الرسول الكري ممد )

.4 ابن طولون، شس الدين، قضاة دمشق، ص)(1
 . وسورة النعام،15 وردت هذه الية ف القرآن الكري ف عدة مواضع وكما يأت : سورة السراء، من الية )(2

 . ينظر : ممد فؤاد عبد الباقي، العجم7. وسورة الزمر، من الية 18. وسورة فاطر، من الية 164من الية 

.364م(، ص1987الفهرس للفاظ القرآن الكري، مطبعة دار العرفة، )بيوت، 
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 ( بيف مسجد الدينة يقضي بي الناس ويفض منازعاتم، وضمت الوثيقة الت وضعها )
 الهاجرين والنصار واليهود بنوداk لتحقيق العدالة وتنظيم القضاء. وأحياناk كان ينيب بعض
 أصحابه للفصل ف الصومات، ولا انتشرت الدعوة السلمية خارج الجاز أذن لبعض

 ( قضاء اليمن وكان حديث السنأصحابه بالفصل ف الصومات، وقد ول سيدنا علي )
.(1)فعلمه وأدبه لتول القضاء

 ( وعبد ال بن مسعود وزيد بنواشتهر من الصحابة سيدنا عمر بن الطاب )
 ثابت رضوان ال عليهم. وكان الراشدي امتداداk للعصر النبوي واتصف بالتمسك بالكتاب

 ( وقد( القضاء إل سيدنا عمر بن الطاب )والسنة الطهرة، وأسند سيدنا أبو بكر )
.(2)مكث سنتي ل يأتيه خصمان

 ( ما أدى إلوتوسعت الدولة العربية السلمية ف عهد سيدنا عمر بن الطاب )
 ، ورسالة علي بن أب طالب(3)استقلل القضاء عن الولة. وتعد رسالته لب موسى الشعري

(لالك بن الشتر أهم وثيقتي ف توضيح أدب القضاء وأحكامه )(4).

 وعلى الرغم من العناية الواضحة بالقضاء ف عصر النبوة واللفاء الراشدين، إل أن
 نطاق القضاء اتسع ف العصور السلمية اللحقة بعد تغيي الوضاع السياسية والجتماعية

 واتساع أركان الدولة والتمع العرب السلمي. ومع هذا التغيي، ظهرت الؤسسات
 القضائية الواسعة ف العصر الموي والعصر العباسي، فقد ظل القضاء ف العصر الموي

 مستقلk ل يتأثر بالتيارات السياسية، حيث ل يتدخل اللفاء ف أحكام القضاة، وكان معاوية
  يلس للقضاء وينظر ف الظال، وتتميز هذه الفترة بظهور سجلت القضاة(5)بن أب سفيان

.(6)لتسجيل الحكام بسجل خاص

.86، ص1 وكيع، أخبار القضاة، ج)(1
.318، ص3 ابن عبد الب، الستيعاب ف معرفة الصحاب، ج)(2
.77، ص1 وكيع، الصدر السابق، ج)(3
.145م(، ص1997هـ(، الوائل، دار الكتب العلمية، )بيوت، 395 العسكري، أب هلل السن، )ت، )(4
.30، ص3 السعودي، مروج الذهب، ج)(5
.78 الاوردي، الحكام السلطانية، ص)(6
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 ، وقد أدت(1)وف العصر العباسي، كان القضاء يعتمد على مصادر التشريع السلمي
 هذه الفاهيم الفقهية والقضائية إل الستنباط ف الحكام، وأصبح كل قاضã يكم بذهب
 أهل دياره، ولعل أبرز مظاهر هذا العصر ظهور منصب )قاضي القضاة( الذي توله لول

 . وكذلك ظهر منصب )أقضى(2)مرة أبو يوسف وكانت من سلطته تعيي القضاة ف القاليم
 . وأصبح الليفة يتدخل ف القضاء ما(3)القضاة( وهو نائب قاضي القضاة ف مرافعة القضاة

.(4)سبب لكثي من القضاة طلب التنحي والعتذار عن تول القضاء

 فقد اهتم المويون والعباسيون بالقضاء واعتنوا به عناية خاصة حت أنم اهتموا ف
 توسيع تشكيلت القضاء بعد ظهور منصب )قاضي القضاة( و)أقضى القضاة( وأصبح
 الستشارون والكتاب والعوان يساعدون القاضي ويشاركونه ف أعمال القضاء. وعد

 القضاء من الظاهر الضارية ف الدولة العربية السلمية، ومن الناصب الهمة جداk حيث
 كان القاضي يعي من قبل الليفة أو الوال أو قاضي القضاة، ول تنحصر سلطته على

 واجباته القضائية فحسب بل تتد لتشمل إقامة الصلة والطبة والشراف على الماكن
 الدينية والتدريس بالدارس الفقهية، فضلk عن إشراف القاضي على معايي الوزان وولية
 الج. وكان القاضي يتار من بي الفقهاء والعلماء، ويترأس ملس القضاء ويرتدي لباسا

ييزه عن غيه كما هو ف العصر العباسي.

 وكتب الكتاب والؤرخون والباحثون العاصرين عن القضاء، مستمدين ما كتب عن
 القضاء ف عصر النبوة والموي والعباسي. وتناول بعضهم القضاء ف الغرب العرب،

والبعض الخر ف الشرق العرب.

 ونن ف صدد بلد الشام وتديداk جنوب بلد الشام أي فلسطي الت كانت تعد� من
 أعمالا. ونظراk للهية الدينية الت تتمتع با القدس – بيت القدس – وأهيتها التاريية،
 فكانت مط أنظار اللفاء والقادة ف الدولة العربية السلمية فمنهم من كان يزورها،

.141، ص1 وكيع، أخبار القضاة، ج)(1
.162 السيوطي، تاريخ اللفاء، ص)(2
.52، ص15 ياقوت الموي، معجم الدباء، ج)(3
.78 الاوردي، الحكام السلطانية، ص)(4
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 ومنهم من يقيم با، ومنهم من كان يبقى ساكناk فيها إل أن يتوفاه ال، ومنهم من يوصي أن
يدفن فيها أو ينقل جثمانه بعد وفاته خارجها ليدفن ف ثراها الطاهر.

 وستكون حدود دراستنا مكانياk ف الرض الطاهرة – الطهور، أرض القدسات
 والنبياء، أرض العلم والنور، أرض السراء والعراج، أرض البكة والتبيك، أرض الصخرة
 الشرفة، أرض الديانات السماوية الثلث، أرض الشر والنشر، أرض قبلة السلمي، أرض

التسامح الدين الذي نصت عليه الشرائع السماوية.

 إنا أرض بيت القدس، وقدس القداس، أرض القدس الشريف، الرض الت كان
 يتبارك فيها العلماء والفقهاء، فمنهم من كان يتلقى العلم فيها، ومنهم من كان ي د¡ر¢س

 وي¢د رáس با. فكانت أعظم مدينة لعاهد العلم ف الدولة العربية السلمية، وعلى الرغم من
 أن هذا النور قد انطفأ لفترة وجيزة وهي القبة الظلمة الت احتلها الغزاة الصليبيون ف القرن

 الامس الجري، ولكن سرعان ما أن استعادت هيبتها وبزغ إشعاعها من جديد بعد أن
 حررها القائد العرب السلم صلح الدين اليوب وطرد الغزاة الصليبيي ف رجب عام

هـ وردت إل حظية السلم لتأخذ دورها التاريي.583

 فبعد أن نتناول الؤسسات القضائية ف الدولة العربية السلمية – بدراسة سريعة
 متصرة – سنتناول الدارس ومعاهد العلم ومراكز الفتاء والقضاء ف بيت القدس، للحقبة

 هـ وحت التحرير العرب السلمي ف عام16المتدة من التحرير العرب لبيت القدس عام 
هـ.583

 ونظراk لهية بيت القدس ف تاريخ وحضارة الدولة العربية السلمية، فقد كانت مط
 اهتمام العلماء والفقهاء والقضاة والفكرين والدباء، وبرز فيها طائفة كبية من العلماء

الذين ساهوا ف إغناء الركة الفكرية والعلمية.
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الباب الثاني - الفصل الول

القضاء ف بلد الشام وبيت القدس
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الباب الثاني - الفصل الول

نشوء القضاء ف بيت القدس
 اهتمت مؤسسة القضاء بإقرار المن والمان وإرساء قواعد العدل والساواة بي أفراد

 التمع النابعة من روح الشريعة السلمية، فأصبحت أرض بيت القدس لا دور كبي ف
 تثبيت قواعد علوم الفقه والقضاء ف التطبيق والتنفيذ، فكانت منارة علم يؤمها الناس من

 كافة أرجاء الدولة العربية السلمية من صدر السلم وعلى مر العصور وحت عصر
اليوبيي.

 وكانت وما زالت الرض القدسة الت ترسي قواعد العدل وتطبيق النظم القضائية
 السلمية، وميداناk للدراسة والتدريب ف هذه النظم وظهور الدارس القضائية الت هي جزء
 من مدارس التعليم كافة، وإل جانبها الزوايا والانقاه والدارس ف الساجد فظهر أعيان من

القضاة والفقهاء ومنهم من دفن بعد وفاته ف ثراها الطاهر.

 هو القاطع ف المور الكم لا. ويقال : قضى له القاضي وعليه. القضاء ف اللغة :
.(1)وعدل ف قضائه وقضيته

 هـ(، أساس البلغة، دار صادر538 الزمشري، أبو القاسم ممود بن عمر بن ممد بن عمر الوارزمي، )ت، )(1
.512هـ(، )مادة قضى(، ص1385للطباعة، )بيوت، 
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 . ويقال قضى يقضي(1)وقاضاه وأقضيته، وقضاء ال ترد له القضية. وقاضيته : حاكمته
.(2)مقضاء فهو قاضي إذا حكم وفصل

.513 الزمشري، الصدر نفسه، )مادة قضى(، ص)(1
، )مادة قضى(.112، ص3 ابن منظور، لسان العرب، ج)(2
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 ، ويقال القضاء ف اللغة عبارة عن اللزوم(1)والقضاء عبارة عن إبرام المر والفراغ منه
.(3) ومنها قوله تعال : }فاقضÉ ما أنت قاض{(2)أي انقطاع الشيء وتامه

 أما ف الصطلح : فإن كلمة القضاء ترد لفصل الكم بي الناس، وقال تعال :
 أي الفصل بينهم.(4)}ولول كلمة سبقت من ربك إل أجل مسمى لقضي بينهم{

 وتأت الكلمة بعن إحكام الشيء والفراغ منه لقوله تعال : }فقضاهن سبع ساوات
.(5)ف يومي{

 ولو دققنا ف هذه العان كلها لكلمة )قضى( لمكننا إرجاعها إل معن واحد هو
.(6)النقطاع، وذلك لن الكم هو قطع للناع والداء قطع للدين، والقتل قطع للحياة

 ولـو تتبعنا معان كلمة )قضى( ومشتقاتا لوجدناها كثية، وعلى وجوه كثية منها
.(7): الوجوب – والتام للعمال – والعهد واليصاء – والمر – والعمل – والداء

 وقضى ال : أمر واجب لقوله تعال : }وقضى ربك أل تعبدوا إل إياه وبالوالدين
.(8)إحسانا{

.296، ص10 الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، تقيق : عبد الستار أحد فرج، ج)(1
.296، ص10 الزبيدي، الصدر نفسه، ج)(2
.72 سورة طه، من الية )(3
.14 سورة الشورى، من الية )(4
.12 سورة فصلت، من الية )(5
  الفؤادي، كمال ناصر ذهب، النظام القضائي ف العهد الراشدي، رسالة ماجستي، الامعة الستنصرية، )بغداد،)(6

2م(، ص1990

.11م(، ص1984، مطبعة العان، )بغداد، 1 زيدان، عبد الكري، نظام القضاء ف الشريعة السلمية، ط)(7
.23 سورة السراء، من الية )(8
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 وقضى إليه : أنى إليه أمره وأمضاه لقوله تعال : }وقضينا إل بن إسرائيل ف الكتاب
.(9)لتفسدن ف الرض مرتي{

 وتأت كلمة القضاء بعن إحكام الشيء والفراغ منه ومنه قوله تعال : }وقضاهن سبع
.(2)ساوات ف يومي{

 ويتفق جهور السلمي على أن القضاء هو : )الفصل بي الناس ف الصومات حسما
.(3)للتداعي وقطعاk للنـزاع بالحكام الشرعية التلقاة من الكتاب والسنة(

 وعرف ابن خلدون القضاء : )وأما القضاء فهو من الوظائف الداخلة تت اللفة لنه
 منصب الفصل بي الناس ف الصومـات حسماk للتداعي وقطعاk للتنازع إل أنه بالحكام
 الشرعية التلقاة من الكتاب والسنة فكان لذلك من وظائف اللفة ومندرجاk ف عمومها.
.(4)وكان اللفاء ف صدر السلم يباشرونه بأنفسهم ول يعلون القضاء إل من سواهم…(

 وعلى الرغم من أن ابن خلدون يناقض نفسه ف موضع آخر عندما تدث عن رسالة
 ( إل أب موسى الشعري عندما وله مهمـة القضاء ف الكوفة فيقولعمر بن الطاب )

 ، وهذا دليل واضح أن القضاء(5)فيها : )إنه عندما أسند مهمة القضاء ف الدينة إل أب الدرداء(
كان يعهد به إل بعض الصحابة وإل بعض التقاة من الناس.

فقد ع¢ر�ف بتعاريف كثية منها : أما القضاء ف الصطلح الشرعي :

.4 سورة السراء، من الية )(9
.12 سورة فصلت، من الية )(2
 م(،1984 الرصفاوي، جال صادق وآخرون، نظام القضاء ف السلم، مطابع جامعة ممد بن سعود، )السعودية، )(3

.8ص
 م(،1958هـ(، مقدمة ابن خلدون، دار الكتاب اللبنان، )بيوت، 808 ابن خلدون، عبد الرحن بن ممد، )ت، )(4

.200ص
.220 ابن خلدون، الصدر نفسه، ص)(5
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  لقوله تعال : }ولول كلمة سبقت من ربك إل(1)الفصل والكم بي الناس•
.(3) أي الفصل بينهم(2)أجل مسمى لقضي بينهم{

.(4)الخبار عن حكم شرعي على سبيل اللزام•
(.5الكم بي خصمي فأكثر بكم ال)•
(.6الفصل ف الصومات وقطع النازعات على وجه خاص)•
(.7القضاء قول ملزم يصدر عن ولية عامة)•

(.8فالقضاء ف اللغة هو التقان والحكام، وف الصطلح الشرعي فصل الصومات)
مشروعية القضاء :

 القضاء ضرورة اجتماعية ف حياة الفرد. يتاجها كل متمع إسلمي أو غي إسلمي، با
.(9)تنطوي عليه الطبيعة البشرية من أنواع الصومات

 . وقد باشره النب(10)ولذا أمر السلم بالقضاء لقوله تعال : }وأن أحكم بينهم با أنزل ال{
(بنفسه الشريفة حيث قضى ف خصومات الناس، ولذا أجع العلماء على مشروعية ) 

 هـ(، شرح أدب القاضي، مطبعة الرشاد، )بغداد،536 ابن مازة، الشيخ حسام الدين عمر بن عبد العزيز، )ت، )(1
.126، ص1م(، ج1978

.14 سورة الشورى، من الية )(2
.112، ص3 ابن منظور، لسان العرب، ج)(3
.12، ص1هـ(، تبصرة الحكام ف أصول القضية ومناهج الحكام، ج799 ابن فرحون الالكي، )ت، )(4
 هـ(، مغن التاج إل معان ألفاظ النهاج، مطبعة مصطفى الباب،977 الشربين، الشيخ ممد بن أحد، )ت، )(5

.332، ص4م(، ج1958)القاهرة، 
.352، ص5هـ(، رد التار على الدر الختار، شرح تنوير البصار، ج1252 ابن عابدين، الشيخ ممد أمي، )ت، )(6
.307، ص3 جاعة من علماء الند، الفتاوي العالكيية العروفة بالفتاوي الندية، ج)(7
 ، الدار العربية للموسوعات، )بيوت،1 النباري، د. عبد الرزاق علي، منصب قاضي القضاة ف الدولة العباسية، ط)(8

.22م(، ص1987
.13 زيدان، عبد الكري، نظام القضاء ف الشريعة السلمية، ص)(9

.49 سورة الائدة، من الية )(10
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 القضاء وقالوا إن القيام به من فروض الكفايات معللي ذلك بأن أمر الناس ل يستقيم بدونه،
.(1)فيكون واجباk كفائياk كالهاد والمامة

 وللقضاء فضل كبي لنه وسيلة للمر بالعروف والنهي عن النكر، نصرة الظلوم وردع
 الظال عن ظلمه، وإيصال الق إل أهله وإصلح بي الناس وحكم بالق. وال سبحانه

  : }وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن ال(2)وتعال يب من يقضي بالق لقوله تعال
.(3)يب القسطي{

القضاء ف القرآن الكريم :

 لقد ورد لفظ الكم والقضاء ف كتاب ال سبحانه وتعال ف عدة مواقع متلفة وبعان
 متعددة ف عدة آيات من السور. ومن خلل تتبعها لحظنا أن مواضيع التشريع والمر

 . ول ترد(4)والنهي قد وردت ف مادة )حكم( ومشتقاتا ول ترد ف مادة )قضى( ومشتقاتا
 مادة )قضى( إل ف آية واحدة من سورة النسـاء بقوله تعال : }فل وربك ل يؤمنون حت

 (5)يكموك فيما شجر بينهم ث ل يدوا ف أنفسهم حرجاk ما قضيت ويسلموا تسليما{

 ( من ال سبحانه وتعال. وقد وضعت قاعدة أصلية فوهي موجهة إل الرسول الكري )
.(6)تنظيم القضاء، هي إلزام التقاضي بكم القاضي

 وال سبحانه وتعال وصف نفسه با هو أهل له ف صدد القضاء بقوله عز وجل : }وال
 ، وكذلك قوله تعال : }ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولم قضي بينهم(7)يقضي بالق{

.(8)بالقسط وهم ل يظلمون{

 هـ(، الغن والشرح الكبي، دار الفكر620 ابن قدامة، الشيخ موفق الدين أب ممد عبد ال بن أحد، )ت، )(1
.35، ص9م(، ج1994للطباعة، )بيوت، 

.35، ص9 ابن قدامة، الصدر نفسه، ج)(2
.42 سورة الائدة، من الية )(3
.38م(، ص1978، دار النقاش، )بيوت، 1 القاسي، ظافر، نظام الكم ف الشريعة والتاريخ السلمي، ط)(4
.65 سورة النساء، الية )(5
.38 القاسي، الرجع السابق، ص)(6
.20 سورة غافر، من الية )(7
.47 سورة يونس، الية )(8
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 أما لفظ )حكم( ومشتقاته، فقد جاء فيه المر بالعدل والق وف مواضع كثية، منها قوله
 تعال : }يا داود إنا جعلناك خليفة ف الرض فاحكم بي الناس بالق ول تتبع الوى

 ، فقال وكيع : فاستخلفه ف أرضه لقامة حكمـه، واتباع سبيله،(1)فيضلك عن سبيل ال{
.(2)وحذره اتباع الوى، والضللة عن القصد

 ( بقوله تعال : }إنا أنزلنا إليك الكتاب بالق لتحكم باومنها ما وجه إل الرسول )
.(3)أراك ال ول تكن للخائني خصيما{

 كذلك يمل الطاب صفة العموم، وهذا واضح من آية تكررت ثلث مرات بسورة واحدة
 ،(5)، ث قال }الفاسقون{(4)ف قوله تعال : }ومن ل يكم با أنزل ال فأولئك هم الظالون{

والقرآن يفسر بعضه بعضا.
 ومن اليات ما وجه إل الناس كافة لقوله تعال : }إن ال يأمركم أن تؤدوا المانات إل

.(6)أهلها وإذا حكمتم بي الناس أن تكموا بالعدل{

.26 سورة ص، من الية )(1
.1، ص1هـ(، أخبار القضاة، عال الكتب، )بيوت، د. ت.(، ج306 وكيع، ممد بن خلف بن حبان، )ت، )(2
.105 سورة النساء، الية )(3
.45 سورة الائدة، من الية )(4
.47 سورة الائدة، من الية )(5
.58 سورة النساء، من الية )(6
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 ما تقدم من آيات يظهر لنا أن )القضاء( يفيد قطع الصومة، وأن )الكم( هو القضاء
 . ولا كان القضاء من مهمات الرسل والنبياء عليهم الصلة والسلم، وأن اللفة(1)بالعدل

 هي نيابة عن صاحب الشرع ف حفظ الدين وسياسة الدنيا. فقد أصبح القضاء مندرجاk فيها
 شأنه ف ذلك شأن الوليات الدينية الخرى كالصلة وإمارة الج وجباية الراج وهذه

 المور الكبية يتعذر أن يقوم با شخص بفرده، فمن الطبيعي أن يقوم با من ذوي البة
 والكفاءة والمانة عليها، وأن يقوم صاحب الولية أي من ولå منصب القضاء أن ياسب

.(2)من وله
 واليات السابقة والحكام وغيها ما ورد ف القرآن الكري توضح الصورة الثالية لتطبيق
 العدالة أي الكم بالعدل، وأن ترد المانات إل أهلها حت تسود السياسة العادلة ويكون

.(3)القضاء قد ت تأدية وظيفته على أفضل طريق وأسلم طريق تقق للبشر الصلحة العامة
مشروعية القضاء ف السنة النبوية الطهرة :

 ( تبي مشروعية القضاء ولا دللت عدة منهالقد رويت أحاديث كثية عن رسول ال )
 خطورة القضاء، والترهيب من الجتراء على القضاء، ومنها أجر التهد، ومنها ف أصول

.(4)الاكمات
 ( : )من ول القضاء فقد ذبح بغي... فقد روي عن الرسول )بطورة القضاءبا يتعلق 
.(5)سكي(

 ( قال :... فقد روي عن رسول ال )بالترهيب من الجتراء على القضاءوبا يتعلق 
 )القضاة ثلثة : فقاضيان ف النار، وقاض ف النة، فأما الذي ف النة : فرجل عرف الق

.39 القاسي، نظام الكم ف الشريعة والتاريخ السلمي، ص)(1
.4 ابن تيمية، تقي الدين، السياسة الشرعية ف إصلح الراعي والرعية، دار الكتاب العرب، )القاهرة، د. ت.(، ص)(2
.5 ابن تيمية، الصدر نفسه، ص)(3
.40 القاسي، ظافر، الرجع السابق، ص)(4
 هـ(، سنن أب داود، دار إحياء التراث، )بيوت، د.275 أبو داود، سليمان بن الشعث السجستان الزدي، )ت، )(5

.3571، رقم الديث 298، ص3ت.(، م
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 فقضى به. وأما اللذان ف النار : فرجل عرف الق، فجار ف الق، ورجل قضى على جهل،
.(1)فهما ف النار(

 ... حث السلم النسان، ف القرآن والسنة، على البحث والدرسبأجر التهدوبا يتعلق 
 والستنباط والجتهاد، والتهد لبد أن تتوفر فيه شروط منها العلم بالكتاب والسنة،

 . ولذا قال رسول ال(2)وبأقوال السابقي، وقوة العقل الت تؤدي إل القدرة على الجتهاد
(إذا حكم الاكم، فاجتهد، فأصاب، فله أجران، وإذا حكم فاجتهد، فأخطأ، فله( : ) 

.(3)أجر(
…kومن دللت مشروعية القضاء ف السنة النبوية الطهرة أيضا

 ... ويراد با الطرائق الت ينبغي أن تتبع منذ بداية الاكمة حت نايتها وقدأصول الاكمات
 . وهناك أحاديث نبوية شريفة كثية(4)سيت )ضواحن العدل( بالنسبة للفريقي التخاصمي

منها...
 ( إل اليمن قاضياk، فقلت : يا( قال : بعثن رسول ال )(  علي )قول رسول ال )

 رسول ال ترسلن وأنا حديث السن ول علم ل بالقضاء؟ فقال : )إن ال سيهدي قلبك
 ويثبت لسانك، فإذا جلس بي يديك الصمان فل يقضي حت تسمع من الخر كما سعت

 من الول، فإنه أحرى أن يتبي لك القضاء(. قال : فما زلت قاضياk، أو ما شككت ف
.(5)قضاء بعد

.3573، رقم الديث 299، ص3 أبو داود، سنن أب داود، م)(1
.44 القاسي، نظام الكم ف الشريعة والتاريخ السلمي، ص)(2
.3574، رقم الديث 299، ص3 أبو داود، الصدر السابق، م)(3
.45 القاسي، ظافر، الرجع السابق، ص)(4
.3582، رقم الديث 301، ص3 أبو داود، الصدر السابق، م)(5
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القضاء من وظائف اللفة الشرعية :

 ، وهو من الوظائف الداخلة تت(1)اتفق الفقهاء على أن القضاء من فروض الكفايات
 اللفة الشرعية، لنه منصب للفصل بي الناس ف الصومات بوجب الحكام الشرعية الت

نزلت بالقرآن الكري وجاءت با السنة النبوية الطهرة.
 لذا السبب كان اللفاء ف صدر السلم يباشرون القضاء بأنفسهم ول يعلونه بيد

.(2)غيهم
 ( عندما ول أبا الدرداء معه بالدينة وول شرياوأول من فوضه للغي  عمر بن الطاب )

بالبصرة وول أبا موسى الشعري بالكوفة. 
 والسبب ف ذلك أن اللفاء يباشرون العمل السياسي وغيه من العمال بعد الفتوحات

.(3)العربية السلمية، فكانوا يعينون لم نواباk، والنائب الÁع�ي هو القاضي
القضاء ف الشريعة السلمية :

  وهي من أشرف العبادات(4)القضاء من أجل الفرائض ف الشريعة السلمية بعد اليان بال
 . وقـد أمر ال سبحانه(6). فالقضاء من عمل الرسل والنبياء عليهم السلم(5)وأفضل القربات

 وتعال جيع رسله عليهم السلم بالقضاء. فقال عز وجل : }ومن ل يكم با أنزل ال
.(7)فأولئك هم الكافرون{

.34، ص9 ابن قدامة، الغن، ج)(1
.35، ص9 ابن قدامة، الصدر نفسه، ج)(2
.3، ص7هـ(، بدائع الصنائع ف ترتيب الشرائع، ج587 الكاسان، المام علء الدين أب بكر بن مسعود، )ت، )(3
 هـ(، أدب القضاء، تقيق642 ابن أب الدم الموي الشافعي، شهاب الدين أب إسحاق إبراهيم بن عبد ال، )ت، )(4

.35م(، ص1975: ممد مصطفى الرحيلي، ممع اللغة العربية، )دمشق، 
.59، ص16، دار العرفة، )بيوت، د. ت.(، ج2هـ(، البسوط، ط490 السرخسي، شس الدين، )ت، )(5
.9 عرنوس، ممود ممد، تاريخ القضاء ف السلم، الطبعة الصرية الهلية، )القاهرة، د. ت.(، ص)(6
.44 سورة الائدة، الية )(7
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 وأجع فقهاء السلمي على مشروعية القضاء، وقالوا إن القيام به فرض من فروض الكفايات
 . وأنه(1)معللي ذلك بأن أمر الناس ل يستقيم بدونه فيكون واجباk كفائياk، كالهاد والمامة

 من الوظائف الداخلة تت اللفة الشرعية، لنه منصب للفصل بي الناس ف الصومات
 بوجب الحكام الشرعية النلة بكتاب ال سبحانه وتعال وجاءت با السنة النبوية

.(2)الطهرة
 ، فالقاضي يستمد معينه(3)وأثبتت مشروعية القضاء بالكتاب الكري والسنة النبوية والجاع

 ( ومن اجتهاده الشخصيالفكري والعقائدي من كتاب ال تعال وسية رسوله الكري )
 الذي يتوصل إليه من استيعاب أحكام العدالة من كتاب ال والسنة النبوية الطهرة )سواء

.(4)القولية أو الفعلية(
 ( ف إسناد مهمة القضاء إل الولة وإل الصحابة فوكانت رسائل اللفاء الراشدين )

.(5)القاليم لا من الهية الكبى وكذلك العهود والواثيق الت كان يكتبها اللفاء للولة

.18 الفؤادي، كمال ناصر، النظام القضائي ف العهد الراشدي، ص)(1
 هـ(، مقدمة ابن خلدون، مطبعة مصطفى ممد،808 ابن خلدون، عبد الرحن بن ممد بن خلدون، )ت، )(2

.220)القاهرة، د. ت.(، ص
 هـ(، مغن التاج إل معرفة ألفاظ النهاج، مطبعة مصطفى الباب،977 الشربين، ممد الشربين الطيب، )ت، )(3

.272، ص4م(، ج1958)القاهرة، 
 الباجي، ممود ممد، نظام القضاء ف السلم ضمن كتاب الرصفادي، جال صادق، نظام القضاء ف السلم، ص)(4

205.
.52م(، ص1962 العكيكي، توفيق، الراعي والرعية، مطبعة أسعد، )بغداد، )(5
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وما يتعلق بشروعية القضاء بالجاع :
 ( قال : )إن ال عز وجل مع القاضي ما ل ير، فإذا جار برئفقد روي عن رسول ال )
.(2). وف رواية أخرى… )يد ال مع القاضي حي يقضي((1)ال منه، ولزمه الشيطان (
 ( مهد لبعض الصحابة من القضاء بي الناس ف حياته، فقد أتكما أن الرسول ممد )

(، وعتاب بن أسيد )(، ومعاذ بن جبل )(، علي بن أب طالب )عمر بن الطاب )
جيعهم قاموا بأعمالم القضائية الت جاءت متطابقة ومكملة مع تلك الوصايا الت ) 

ذكرناها.
 ( تذر من يتول هذه الولية وهو ليسكما وردت جلة أحاديث نبويـة عن الرسول )

.(3)( قال : )من ول القضاء فقد ذبح بغي سكي(أهل لا، فقد روي عنه )
 ( : )ما من حاكم يكم بي الناس إل جاء يوم القيامة وملك أخذ بقفاه، ث يرفعوقوله )

.(4)رأسه إل السماء، فإن قال ألقه، ألقاه ف مهواة أربعي خريفا(
 وتشي الحاديث الشريفة السابقة إل خطر القاضي الذي يكم بالور والعال الذي يفت عن

.(5)جهالة، ف هذين الصنفي جاء الوعيد بالحاديث الشريفة
 ولطورة هذا النصب، منصب القضاء، جعلت الكثي من الفقهاء والصحابة يكفون عن هذا

 النصب ويرفضون توليه، مافةk ورهبةk وخوفاk لن فيه خطراk عظيماk لا ياف فيه على من
 يتوله أن ل يبذل كل جهده الستطاع للوصول إل الق ف حكمه، أو ل يكون أهلk لولية

 ( عندما(، إل الليفة عثمان بن عفان ). كما هو ف اعتذار عبد ال بن عمر )(6)القضاء
.(7)أراده لنصب القضاء

 هـ(، السنن الكبى، دار الفكر للطباعة، )بيوت، د. ت.(،458 البيهقي، أبو بكر أحد بن السي بن علي، )ت، )(1
.200747، رقم الديث 34، ص15ج

 ، دار إحياء التراث العرب،3هـ(، مسند المام أحد، ط241 السند، أحد بن حنبل أب عبد ال الشيبان، )ت، )(2
.414، ص5(، ج1994)بيوت، 

.3571، رقم الديث 298، ص3 أبو داود، سنن أب داود، م)(3
 هـ(، سنن ابن ماجة، دار الفكر للطباعة، )بيوت، د.275 ابن ماجة، أبو عبد ال ممد بن يزيد القزوين، )ت، )(4

.2311، رقم الديث 775، ص2ت.(، ج
.77 الفؤادي، كمال ناصر، النظام القضائي ف العهد الراشدي، ص)(5
.17 زيدان، عبد الكري، نظام القضاء ف الشريعة السلمية، ص)(6
.73 الفؤادي، النظام القضائي ف العهد الراشدي، ص)(7
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 ( القرآن النل عليه من الواللصة… إن مصادر التشريع السلمي ف عصر الرسول )
 . وف عهد اللفاء الراشدين كان القرآن الكري والسنة(1)سبحانه وتعال عن طريق الوحي

النبوية الطهرة سواء التقريرية أو الفعلية وأضيف الجاع ث لأوا إل القياس.
 فالقرآن الكري جاء بأحكام كثية ومتنوعة، منها ما جاء متعلقاk بالعقيدة، ومنها ما جاء
 متعلق بالعبادات كالصيام والصوم، وجاء بأحكام تنظيم علقـة الفرد بالفرد، وأحكام

 قرآنية جاءت تتعلق بتنظيم الكم، وقد جاءت أحكام القرآن الكري لسعاد البشرية بالدنيا
.(2)والخرة

 .(3)( غي القرآن من قول أو فعل أو تقريرأما السنة النبوية، ما صدر عن الرسول الكري )
 وقد وردت ف القرآن الكري أدلة على أن السنة مصدر من مصادر التشريع السلمي كما

.(4)إن هو إل وحي يوحى{ف قوله تعال : }وما ينطق عن الوى 
 والجاع… هو وجوب الخذ بالحكام الت جاءت با السنة النبوية الطهرة وضرورة
 (الرجوع إليها لعرفة الحكام الشرعية والعمل با. وقد بدأ الجاع بعد وفاة الرسول )

 ، ويشترط بالتهدين أن يكونوا(5)كمرحلة تشريعية طبيعية لبد منها مع تدد الوقائع
.(7) وأن يكون التفاق على حكم شرعي(6)مسلمي وأن يكون الجاع ف عصر من العصور

 أما القياس… فهو أن الوقائع الت جاء با نص من كتاب ال أو سنة رسوله أو تناولا إجاع
 ل تتناول واقعة معينة. ث توجد واقعة معينة ورد با نص ولكنها تتساوى مع الواقعة الول

 . وبعض الفقهاء يطلقون كلمات مرادفة للقياس مثل اللاق أو التسوية،(8)ف العلة والكم
، ص1م(، ج1951، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى الباب اللب، )القاهرة، 3 السيوطي، التقان ف علوم القرآن، ط)(1

.107-85م(، ص1999. وينظر : كتابنا، عقوبة جرية الزنا، مطبعة شركة الشمس، )بغداد، 50
.242، ص1م(، ج1970 عودة، عبد القادر، التشريع النائي السلمي، مطبعة النعمان، )النجف، )(2
.241، ص1 الموي، الحكام ف أصول الحكام، ج)(3
.4-3 سورة النجم، اليتان )(4
 ، مطبعة1 ابن القيم، شس الدين أبو عبد ال، أعلم الوقعي عن رب العالي، تقيق : ممد ميي عبد الميد، ط)(5

.63، ص1م(، ج1955الكتبة التجارية الكبى، )القاهرة، 
 ، دار الرية لطباعة، )بغداد،1 الكبيسي، حد عبيد، أصول الحكام وطرق الستنباط ف التشريع السلمي، ط)(6

.79م(، ص1975
.87م(، ص1966، دار العارف، )القاهرة، 1 متول، عبد الميد، مبادئ نظام الكم ف السلم، ط)(7
، ص2م(، ج1937، الكتبة التجارية، )القاهرة، 1هـ(، الستصفى، ط505 الغزال، ممد بن ممد الغزال، )ت، )(8
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 وبذا يكون القياس ل يثبت حكماk وإنا يكشف عن حكم كان ثابتاk للمقيس، فالقياس
.(1)مظهر للحكم وليس مثبت له

  الذي هو أول أعضاء ديوان القضاء( :  شروط القاضي )

 اتفق جهور الفقهاء ف تديد الشروط الواجب توفرها فيمن يتول القضاء ومن هذه
  : أن يكون مسلماk، بالغاk، عاقلk، حراk، عدلk، متهداk، عالاk بالحكام الشرعية(2)الشروط

.(3)ليكون أهلk لذه الوظيفة الطرة

.42م(، ص1970، دار القلم للطباعة، )الكويت، 9 خلف، عبد الوهاب، أصول الفقه، ط)(1
 هـ(، الحكام السلطانية، مطبعة مصطفى الباب،450 الاوردي، أبو السن علي بن ممد بن حبيب، )ت، )(2

.65م(، ص1960)القاهرة، 
.242م(، ص1969، )بغداد، 2 الناهي، د. صلح الدين، نصوص قرآنية وشرعية، ط)(3
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 السلم :-1
 فل يوز للكافر )غي السلم( أن يتول منصب القضاء بي السلمي باتفاق الفقهاء لقوله

 . ولن القاضي يطبق أحكام الشريعة(1)تعال : }ولن يعل ال للكافرين على الؤمني سبيل{
 ، ول يتلف(2)السلمية والوف من ال سبحانه وتعال ينعه من أن ييد عن تعاليم السلم

 الفقهاء ف هذا الشرط.وعلى الرغم من أن النفية أجازوا بتقليد الذمي القضاء على أهل
.(4)، غي أن الراجح قول الفقهاء ل يوز أن يتول القضاء ف دار السلم إل السلم(3)الذمة
 البلوغ والعقل :-2

 ، ول توز ولية القضاء للصغار(5)فقد يتاج القاضي إل أن يتوفر فيه رجاحة العقل الدرك
 ، وينعدم تول القضاء للمجنون، فضلk عن توفر الفطنة(6)لنه غي مكلف وغي مدرك

والنباهة والذكاء للتوصل لل الشكالت.
k(8)، إذ ل توز لن يكون فاقد الرية )العبد((7)ويشترط بالقاضي البالغ العاقل أن يكون حرا، 

.(9)لن القضاء من باب الوليات وليس للعبد أدن ولية، ول يلك الولية على نفسه

.141 سورة النساء، من الية )(1
.26 زيدان، عبد الكري، نظام القضاء ف الشريعة السلمية، ص)(2
.2، ص7 الكاسان، بدائع الصنائع، ج)(3
، ص8هـ(، اللى بالثار، دار الفكر للطباعة، )بيوت، د. ت.(، ج456 ابن حزم، علي بن أحد بن سعيد، )ت، )(4

163.
.37م(، ص1979 أبو فارس، د. ممد عبد القادر، القضاء ف السلم، مطبعة القصى، )عمان، )(5
.65 الاوردي، الحكام السلطانية، ص)(6
.25 زيدان، عبد الكري، الرجع السابق، ص)(7
.243 الناهي، د. صلح الدين، نصوص قرآنية وشرعية، ص)(8
.635، ص1 الاوردي، أدب القاضي، ج)(9
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 العدالة :-3
 أي أن يكون القاضي الذي يتول القضاء متنعاk عن ارتكاب الكبائر وعدم الوقوع ف

 ، فالشخص الفاسق ل يتول القضاء لقوله تعال :(1)الصغائر والترفع عما يقدح ف الروءة
 }يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماk بهالة فتصبحوا على ما

 . والفاسق ل يصح أن يكون شاهداk، كيف الال وأن يتول القضاء فل(2)فعلتم نادمي{
 . غي أن النفية ل تشترط هذا الشرط ف تول القضاء لنه من شروط الكمال(3)يوز هذا

 ، فقالوا بواز تقليد الفاسق القضاء وتنفيذ(4)وأحكامه نافذة إذا ل تعدو حدود الشرع
.(5)أحكامه إذا ل ياوز فيها حدود الشرع

 من شروط القاضي أيضاK سلمة الواس : السمع والبصر :-4
 (7) والشافعية(6)فالعمى والصم ل يصلحان للقضاء لفقدها الاستي، وعند جهور النابلة

 ل يوز وليتهما.(8)والنفية
 فل يوز تولية الصم لنه ل يسمع كلم الصمي، ول يوز تولية العمى لنه ل يعرف

 الدعي من الدعى عليه، ول القر ول القر� له، ول الشاهد من الشهود له أو عليه، ول يوز
تولية الخرس لنه ل يكنه النطق بالكم ول يفهم جيع الناس إشاراته.

 فإذا ول أحد من هؤلء، فل يصح قضاؤه ول ينفذ، واستدل المهور على تلك الشريطة،
 فضلk عما تقدم بأن هذه العاهات تنع من قبول الشهادة فتمنع من القضاء من باب أول،

.(9)لن الشهادة ولية خاصة والقضاء ولية عامة

.6 سورة الجرات، الية )(1
.4، ص9 ابن قدامة، الغن، ج)(2
.134، ص1 السرحان، مقدمة كتاب أدب القضاء لبن أب الدم، ج)(3
.226، ص8هـ(، بداية التاج إل شرح النهاج، ج1004 الرملي، شهاب الدين أحد، )ت، )(4
  ابن الطاب، عبد ال ممد، مواهب الليل لشرح متصر أب الضياء سيدي خليل، مطبعة النجاح، )ليبيا، د.ت.(،)(5

.87، ص6ج
 هـ(، العدة شرح العمدة ف فقه المام أحد بن حنبل،556 القدسي، باء الدين عبد الرحن بن إبراهيم، )ت، )(6

.621هـ(، ص1382الطبعة السلفية، )القاهرة، 
.4، ص9 ابن فرحون، تبصرة الكام، ج)(7
.4، ص9 الكاسان، بدائع الصنائع، ج)(8
.14م(، ص1984 الرصفاوي، جال صادق، نظام القضاء ف السلم، إدارة الثقافة والنشر، )السعودية، )(9
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kأي أن الميع اشترطوا ف(1)وقد جوز بعض فقهاء الشافعية أن يكون العمى قاضيا ، 
kبصيا kسيعا k(2)القاضي سلمة الواس فقالوا : يب أن يكون متكلما.

 شرط الجتهاد :-5
kمقلدا kول يوز أن يكون عاميا kوبذا قال المام(3)يشترط ف القاضي أن يكون متهدا ، 

 .(4)مالك والشافعي وابن حنبل واحتجوا بقول ال تعال : }وأن احكم بينهم با أنزل ال{
 ول يوز الفقهاء أن يكون القاضي مقلداk عامياk لن الفت ل يوز أن يكون مقلداk، والقاضي

.(5)وظيفته الفتاء، لذلك يب أن يكون متهدا
 وقال فقهاء النفية الجتهاد ليس شرطاk لتول القضاء، لنه يكن للقاضي غي التهد أن

 ، ولن الغرض من القضاء فصل(6)يقضي بعلم غيه بالرجوع إل فتوى غيه من العلماء
(7)الصومات فإذا أمكن ذلك بالتقليد جاز، وهو مكن بالرجوع إل فتاوي العلماء وأقوالم

.
 وقال بعض العلماء : يوز تقليد القضاء للمقلد عند الضرورة فيقضي بفتوى غيه الذي قلده

 ، لكن إذا وجد التهد فل يوز توليه القضاء لنه ل ضرورة لتوليه(8)أو بالشهور من مذهبه
.(9)مع وجود التهد

 شروط الذكورة :-6

.41، ص9 ابن قدامة، الغن، ج)(1
.31 زيدان، عبد الكري، نظام القضاء ف الشريعة السلمية، ص)(2
.29 زيدان، الرجع نفسه، ص)(3
.49 سورة الائدة، من الية )(4
.41، ص9 ابن قدامة، الصدر السابق، ج)(5
.3، ص7 الكاسان، بدائع الصنائع، ج)(6
.226، ص8 الرملي، ناية التاج إل شرح النهاج، ج)(7
.25، ص1 ابن فرحون، تبصرة الكام، ج)(8
.30 زيدان، عبد الكري، نظام القضاء ف الشريعة السلمية، ص)(9
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 ، وحجتهم الديث(1)الذكورة شرط عند جهور الفقهاء. إذ ل يوز تقليد الرأة القضاء
 . وبأن الرأة ل تصلح للمامة العظمى أي(2)النبوي الشريف : )ما أفلح قوم ولو�ا أمرهم امرأة(

 ( ول عن أحد من خلفائه. ولذا ل ينقل عن النب )(3)رئاسة الدولة ول الولية على البلدان
.(4)الراشدين من بعده أنم ولو�ا امرأة قضاءاk ول ولية بلد

 والقاضي يتاج إل مالطة الرجال من الفقهاء والشهود والصـوم، والرأة ف الصل منوعة
 . وقد(5)من مالفة الرجال لا ياف عليها من الفتنة بسبب هذه الخالفة الت ل ضرورة لا

 قال فقهاء النفية : بواز أن تكون الرأة قاضية ف غي الدود والقصـاص لنه ل شهادة
.(6)لا ف هذه النايات، ولا شهادة ف غيها وأهلية القضاء تدور مع أهلية الشهادة

 وقد جاء باللى : وجاز أن تلي الرأة الكم، وهو قول أب حنيفة، وقد روي أن  عمر بن
 ( : )لن( ول الشفاء – امرأة من قومه – السوق. فإن قيل قد قال رسول ال )الطاب )

 ( ف المر العام الذييفلح قوم اسندوا أمرهم إل امرأة(، قلنا : إنا قال ذلك رسول ال )
 ، كما جاء ف قوله تعال :(7)هو اللفة، ول يأت نص ف منعها أن تلي بعض المور

.(8)}الرجال قوامون على النساء{
 العلم بالحكام الشرعية :-7

 هـ(، بلوغ الرام، دار اليل،853 ابن حجر، أحد بن علي بن حجر بن أحد الشهاب الكنان العسقلن، )ت، )(1
.1298، رقم الديث 348)بيوت، د. ت.(، ص

 البخاري، أبو عبد ال ممد بن إساعيل، )ت، هـ(، صحيح البخاري، دار إحياء التراث العرب، )بيوت، د.)( 2
 ( إل كسرى وقيصر، وسبب الديث أن أهل فارس قد ملكوا عليهم، باب كتاب النب )10، ص5، ج3ت.(، م

 هـ(، السنن الكبى، دار الفكر، )بيوت،458بنت كسرى. وأورده : البيهقي، أبو بكر أحد بن علي، )ت، 
.100، ص15د.ت.(، ج

  الميلي، حيد رشيد عبد ال، الباديء القضائية وأصول الاكمات وصدر السلم، رسالة ماجستي، معهد التاريخ)(3
.3م(، ص1999العرب، )بغداد، 

.40، ص9 ابن قدامة، الغن، ج)(4
.30 زيدان، عبد الكري، الرجع السابق، ص)(5
.4، ص7 الكاسان، بدائع الصنائع، ج)(6
.429، ص9 ابن حزم، اللى، ج)(7
.34 سورة النساء، من الية )(8
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 ويشترط بالقاضي أن يكون عالاk بالكتاب والسنة والجاع والختلف والقياس ولغة العرب
 ، مع العقل والفهم والمانة، وأن يكون من أصحاب الجتهاد فل يكون(1)والفقه وغي ذلك

 …(2)جاهلk بالحكام الشرعية لقوله تعال : }هل يستوي الذين يعلمون والذين ل يعلمون{
 ، والاهل ل يستطيع أن يكم با أنزل ال(3)وقوله تعال : }وأن احكم بينهم با أنزل ال{

لنه ل يعلمه. 
 وأن يكون القاضي عالاk باللغة والكتابة، فل يصح أن يول القضاء المي حت يستطيع أن

.(4)يتحدث ويسمع لغة التخاصمي ف البلد الذي يكم فيه
 شروط أخرى :-8

 ،(5)هذه الشروط تتعلق بشخصية القاضي كأن يكون قوياk ف غي عنف، وليناk من غي ضعف
 ، وأن يكون من ذوي الفطانة(6)ل يطمع القوي ف باطله، ول ييأس الضعيف من عدله

 واليقظة، ل يؤتى من غفلة، ول يـدع لغرة، عفيفاk ورعاk بصياk، بعيداk عن الطمع، حاسا
.(7)للمور

 إن هذه الشروط الواجب توفرها فيمن يتول القضاء وكذلك لصاحب قرار من يول
 القضاء، كالوال أو قاضي القضاة لبد أن يعل الفاضلة بي من يريد أن يعي ف هذا

.(8)النصب حت يتم ترجيح من تتوفر فيه هذه الشروط الت أشرنا لا
 فهذا الهتمام بالشروط الطلوبة يبي لنا أهية منصب القاضي ف الدولة العربية السلمية،
 وكيف أن اللفاء والولة والقادة اهتموا بذلك لتحقيق وإرساء أسس العدالة الت نادت با

 ( من ال سبحانه وتعال لنه من يتولالشرائع السماوية، وما نزل على الرسول الكري )
أمر السلمي يسعى لتطبيق الحكام الشرعية ورفع الظلم.

 هـ(، كتاب أدب القضاء، تقيق :642 ابن أب الدم الشافعي، شهاب الدين أب إسحاق إبراهيم بن عبد ال، )ت، )(1
.134، ص1م(، ج1984د. ميي هلل السرحان، مطبعة الرشاد، )بغداد، 

.9 سورة الزمر، من الية )(2
.49 سورة الائدة، من الية )(3
.26، ص1 ابن فرحون، تبصرة الكام، ج)(4
.21، ص9 ابن قدامة، الغن، ج)(5
.32 زيدان، عبد الكري، نظام القضاء ف الشريعة السلمية، ص)(6
.226، ص8 الرملي، ناية التاج، ج)(7
.32 زيدان، عبد الكري، نظام القضاء ف الشريعة السلمية، ص)(8
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 فنرى ف التاريخ العرب السلمي، وف تاريخ القضاء السلمي كيف أن بعض العلماء
 والفقهاء ابتعدوا عن هذا النصب خوفاk ورهبةk من ال سبحانه وتعال، فيما أنه يستطيع

 تطبيق شرع ال أم أنه يطئ ف هذا ويصيب ف ذلك نتيجة أهواء شخصية، ورأينا اليات
 الكرية والحاديث النبوية الشريفة الت حذرت من خطورة منصـب القاضي وفيما من

يتول أمر السلمي.
 وقد يتاج القاضي إل أعوان لتسيي شؤون القضاء، ويتاج إل من يستشيهم من الفقهاء
 ويسمون مشاوروا ديوان القضاء، ويتاج القاضي إل بعض العوان من الكتبة والداريي

 ، كما هو ف اعتماد القضاة ف بيت القدس على الستشارين(1)والتنفيذيي لتنفيذ الحكام
.(2)وذوي البة ف إصدار أحكامهم وإقرار العدالة بجلسهم

.298، ص2م، ج1973 العليمي، النس الليل، ط )(1
.312، ص1، ق4 القريزي، السلوك، ج)(2
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أدب القضاء :

 مفهوم القضاء ف الشريعة السلمية هو تقيق العدل والساواة بي أفراد التمع ونصرة
 الظلوم على الظال، وإرجاع القوق إل نصابا ومستحقيها، وفض النازعات والصومات

بالرجوع إل الكتاب والسنة والجاع والقياس.
 وهذا كله ل يتحقق إل بعد أن يكون القاضي مكتملk للشروط الواجب توفرها فيه، ويكون

 القضاة نزيهي وعفيفي ف تريهم عن العدل، والبتعاد عن الظلم، والاباة، وبعدهم عن
.(1)الشبهات

 وقد أمر ال سبحانه وتعال ف كتابه العزيز بتحقيق العدل بقوله تعال : }إن ال يأمركم
.(3)… وقوله تعال : }وإذا حكمتم بي الناس أن تكموا بالعدل{(2)بالعدل والحسان{

 (والحاديث النبوية الشريفة تؤكد على تقيق العدل وعدم الظلم والور، قال الرسول )
 ( أيضاk : )القضاة… وقال )(4): )إن ال مع القاضي ما ل ير، فإذا جار وكله إل نفسه(

 ثلثة : إثنان ف النار وواحد ف النة. رجل علم الق فقضى به فهو ف النة. ورجل قضى
 للناس على جهل فهو ف النار. ورجل جار ف الكم فهو ف النار. لقلنا : إن القاضي إذا

.(5)اجتهد فهو ف النة(
 فكل قاضي يتجاوز لدود صلحياته وسلطته ويتعسف ف استعمال تلك السلطة ويكم

.(6)بالظلم، يعد جوراk وظلماk ول يصلح ذلك الور إل العدل

.218، ص1 الاوردي، أدب القاضي، ج)(1
.90 سورة النحل، من الية )(2
.58 سورة النساء، من الية )(3
.2312، رقم الديث 775، ص2 ابن ماجة، سنن ابن ماجة، دار الفكر، ج)(4
.2315، رقم الديث 776، ص2 ابن ماجة، الصدر نفسه، ج)(5
.66 الاوردي، الحكام السلطانية، ص)(6
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 فتطبيق العدالة بالتمع يتطلب نظاماk قضائياk قائماk على العدل والساواة، وقد أولت الشريعة
 السلمية النظام القضائي ف الدولة العربية السلمية كل الهتمام وكل العناية، وقد رفع

.(1)السلم من شأن القضاء وجعله ف أعلى الراتب
أدب القضاة :

 ، فليس من(2)إذا كان العلم والعقل واللل والوقار من الصفات الرئيسية الواجبة ف القاضي
 السهل على الناس أن يضعوا ف منازعاتم وخصوماتم لحكام إنسان مثلهم يأكل ويشرب
 ويلهو ويطرب ويزح ويلعب، ما ل يكن هذا النسان ذا هيبة وجلل ورفعة ووقار وله ف

 نفوسهم مكانة سامية واحترام كبي لن الكم بالعدل من صفات ال سبحانه وتعال
 … وقد عرف الرجان(3)ولذلك وجب على القاضي أن يتصف بالصفات العنوية السامية

.(4)أدب القاضي بأنه : التزامه لا ندب إليه الشرع من بسط العدل ورفع الظلم وترك اليل
 وأدب القاضي إذن هو الديث عن كل ما يتعلق بالقضاء السلمي، وما يعمله القاضي ف
 سبيل الوصول إل الغاية الت يطمح إليها التمع وهي بسط العدل ورفع الظلم وترك اليل.

 وقد تصدى القضاة والفقهاء لشرح هذه السس الت يقوم عليها النظام القضائي ف السلم
 ف كتب الفقه، باعتبار القضاء أحد فروع الفقه بعناه العام. لذا ل يوجد كتاب فقه إل وفيه
 باب خاص ف أدب القضاء. ولا كثر الكلم ف القضاء وتشعبت الراء، رأى بعض الفقهاء

.(5)إفراد التأليف ف أدب القضاء فكانت كتب أدب القضاء
  : أدباk للقضاة يب أن يتأدبوا(6)وذكر القاضي شهاب الدين أبو إسحاق إبراهيم بن أب الدم

 با، تساعد على تقيق الق، وإقامة العدالة ويستعينون با على فصل الصومات وبا تزداد

 هـ(، روضة القضاة وطريق النجاة، مطبعة أسعد، )بغداد،499 الرحب السمنان، أبو القاسم علي بن ممد، )ت، )(1
.219، ص1م(، ج1970

.204م(، ص1973، )بغداد، 2، العدد 2 فهد، بدري ممد، أدب القضاء، ملة الورد، اللد )(2
.122م(، ص1969 أرسلن، ممد شهي، القضاء والقضاة، دار الرشاد للطباعة، )بيوت، )(3
.204 فهد، بدري ممد، الرجع السابق، ص)(4
.218، ص1 الاوردي، أدب القاضي، تقيق : ميي هلل السرحان، ج)(5
.26، ص1 ابن فرحون، تبصرة الكام، ج)(6
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 ، منها صفات ف نفس القاضي، كأن يقدم إل القضاء وهو مستقر(1)مالس الكام هيبة
النفس مطمئن البال، ومنها آداب تص النواحي التشكيلية.

 وذكرت كتب الصحاح والسنن وذكر العلماء ف مصنفاتم آداب يب على القاضي
 :(2)رعايتها والتقيد با عند القضاء. منها

 عدم القضاء ف حالة الغضب :-1
 ، وف رواية أخرى ل(3)( قال : )ل يكم أحد بي اثني وهو غضبان(روي عن رسول ال )

.(4)يقضي القاضي بي اثني وهو غضبان
 لن الغضب ينشأ من غليان الدم فيعمى الرجل عن معرفة الق من الباطـل، وشريعة ال

 (، أن يقضيسبحانه وتعال قائمة على إحقاق الق وإبطال الباطل. فمنع الرسول )
القاضي وهو ل يلك نفسه فيحكم بالباطل.

 أن ل يقضي حت يسمع من الصم الخر :-2
 ( قال : )إذا تقاضى إليك رجلن فل تقضي للول حت تسمعروى عن رسول ال )

.(5)كلم الخر فسوف تدري كيف تقضي(

.136، ص1 ابن أب الدم، أدب القضاء، ج)(1
 هـ(، أقضية رسول ال، تقيق : ممد العظمي،497 ابن الطلع، الشيخ أب عبد ال ممد بن فرج الالكي، )ت، )(2

.20دار الكتاب اللبنان، )بيوت، د. ت.(، ص
.2316، رقم الديث 776، ص2 ابن ماجة، سنن ابن ماجة، دار الفكر للطباعة، )بيوت، د. ت.(، ج)(3
.2316، رقم الديث 776، ص2 ابن ماجة، الصدر نفسه، ج)(4
.3582، رقم الديث 300، ص3 أبو داود، السنن، ج)(5
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 التسوية ف جلوس الصمي بي يدي القاضي :-3
 ( ف سننه عن كيفية جلوس الصوم أمام ملس القضاء ول تايز بينهم.لقد سن الرسول )

 لن ذلك يؤدي إل عدم إكرام أحد الصمي وبالتال عدم تشجيعه ف الظلم والتعدي على
 ( أن الصمي يقعدان بيالخرين. روى عن عبد ال بن الزبي قال : قضى رسول ال )

.(1)يدي الكم
 التسوية ف النظر والشارة :-4

 ( قال : )من ابتلى بالقضاء بي السلمي فليعدل بينهم ف لظهروي عن رسول ال )
 . ذلك لئل يتوهم أحد الصمي أن القاضي ييل إل صاحبه(2)وإشارته ومقعده وملسه(
فيضعف من مطالبة الق.

 عدم رفع الصوت على أحد الصمي دون الخر :-5
 ( : )ومن ابتلى بالقضاء بي الناس، فل يرفعنوعن أم سلمة قالت : قال رسول ال )

.(3)صوته على أحد الصمي مال يرفع على الخر(
 من هذه الحاديث يتضح أن الناس ف أحكام الدين سواء ل فضل فيها لشريف

علىمشروف ول لرفيع منهم على وضيع.
 الزجر من استضافة أحد الصمي دون الخر :-6

 ( :( رجل  وهو بالكوفة، ث قدم خصماk له فقال له علي )فقد قيل : نزل على علي )
 ( نانا أن نضيف الصم إل وخصمهأخصم أنت، قال : نعم قال : فتحول فإن رسول ال )

.(4)معه
  بالكوفة فأقام عنده أياماk، ث ذكروف رواية أخرى قيل : حدثنا رجل نزل على علي 

 ( نى أن ينل الصم( : تول عن منل فإن رسـول ال )خصومة له، فقال له علي) 
.(5)إل وخصمه معه

 على القاضي أن ل يسمع الدعوى من الصمي حت يلسا :-7

.3588، رقم الديث 302، ص3 أبو داود، السنن، ج)(1
(.21043، رقم الديث )136، ص15 البيهقي، السنن الكبى، ج)(2
(.21045، رقم الديث )137، ص15 البيهقي، الصدر نفسه، ج)(3
(.21057، رقم الديث )142، ص15 البيهقي، الصدر نفسه، ج)(4
(.21056، رقم الديث )142، ص15 البيهقي، السنن، ج)(5
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قيل إن ذلك يعل الطمأنينة ف نفس الصم فيؤدي كل با لديه بدوء واطمئنان.

 ( فأتاهوروي عن علقمة بن وائل عن أبيه وائل بن حجر عنه قال : كنت عند النب) 
 رجلن يتصمان فقال أحدها  : إن هذا انتزى - أي استوى – على أرضي ف الاهلية
 وقال الخر : هي أرضي أزرعها، قال ألك بينة؟ قال : ل. قال : فلك اليمي. قال : إنه

.(1)ليس يبال ما حلف عليه، قال ليس لك إل ذلك

 التسوية بي الشريف والشروف وبي العبد والر :-8
 ( :إن الناس ف دين ال. وروي عن ابن عمر رضي ال عنهما قال : قال رسول ال )

.(2))الناس كالبل الائة، ل يد الرجل فيها راحلة(

 ( على اليمن قال له : )قدم الوضيع( أنه عندما استعمل علياk )وروي عن النب )
.(3)قبل الشريف، وقدم الضعيف قبل القوي(

 أن ل يقضي القاضي إل وهو شبعان ريان :-9

 قد ورد أن هناك شروط عشرة لكمال القاضي خسة منها ينتفي عنها وخسة ل ينتفي
 منها : أن يكون غي مدود، وغي مطعون به ف نسبه بولدة اللعان والزنا، وغي خطي،

(4)وغي أمي وغي مستعفف، وأن يكون فطناk نزيهاk مهيباk، حليماk مستشياk لهل اعلم والرأي

.

.(5)( : )ل يقضي القاضي إل وهو شبعان ريان(وقال رسول ال )

 أن ل يقبل القاضي الدية لن حكمها حكم رشوة :-10

.3588، رقم الديث 302، ص3 أبو داود، السنن، ج)(1
(.21041، رقم الديث )136، ص15 البيهقي، الصدر السابق، ج)(2
(.21038، رقم الديث )135، ص15 البيهقي، الصدر السابق، ج)(3
.110 القاسي، نظام الكم، ص)(4
(.21059، رقم الديث )142، ص15 البيهقي، الصدر نفسه، ج)(5
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 (، فقال : يا أمي الؤمني أقضوقيل إن رجلk كان يهدي إل عمر بن الطاب )
 ( إل عماله ل تقبلوابيننا قضاء فصلk كما تفصل الفخذ من الذور، قال : فكتب عمر )

.(1)الدي فإنا رشوة

 فقد شدد القرآن الكري على إحقاق الق والساواة بي أفراد التمع والسنـة النبوية
أكدت على ذلك والصحابة الكرام.

 . وف رواية أخرى قال رسول(2)( : )لعنة ال على الراشي والرتشي(قال رسول ال )
.(3)( : )لعن رسول ال الراشي والرتشي()ال 

 ( استعمل عاملk على الصدقة، فجاءه العامل)وروى عروة بن الزبي أن رسول ال 
 حي فرغ من عمله، فقال : يا رسول ال هذا الذي لكم، وهذا الذي أهدي ل، فقال

.(4)( : فهل قعدت ف بيت أبيك وأمك وانتظرت أيهدى لك أم ل()رسول ال 

 (: )أما بعد فما بال العامل نستعمله فيأتينا فيقول : هذا من عملكم وهذا)وقال 
 الذي أهدي ل، فهل قعد ف بيت أبيه وأمه. فنظر هل يهدى إليه أم ل، والذي نفس ممد

 . وقال رسول(5)بيده، ل يقبل أحد منكم منها شيئاk إل جاء به يوم القيامة يمله على عنقه(
.(6)( : )هدايا المراء غلول()ال 

 نستطيع أن نستنتج من كل ما تقدم عن أدب القضاء وآداب القضاة هي الصفات الواجب
 توفرها ف رجال القضاء، ول ريب أن هنالك صفات أخلقية ينبغي أن تتوفر وإن ل يشر
 إليها، فتلك ف مكان البداهة، ول حاجة إل النص عليها ل من قريب ول من بعيد، ول

 سيما ف رجال عصر النبوة – صدر السلم – هؤلء الرجال الذين ملؤوا الدنيا عفة

(.21062، رقم الديث )144، ص15 البيهقي، السنن، ج)(1
(.2313، رقم الديث )775، ص2 ابن ماجة، سنن ابن ماجة، ج)(2
(.3580، رقم الديث )300، ص3 أبو داود، السنن، م)(3
(.21059، رقم الديث )142، ص15 البيهقي، الصدر السابق، ج)(4
(.21059، رقم الديث )143، ص15 البيهقي، السنن، ج)(5
(.21060، رقم الديث )143، ص15 البيهقي، الرجع نفسه، ج)(6
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 وطهارة وإيثاراk ومكارم الخلق، وحفظوا القرآن حفظ دراية ل حفظ رواية. وكذلك
السنة النبوية الطهرة، وأوتوا القدرة العقلية على الجتهاد، وبلغوا أعلى الراتب.

 وليس من الي أن تتمع كل الشروط النصوص عليها والصفات الواجب توافرها ف
 القاضي ف فرد واحد من أفراد التمع السلمي ف كل العصور، وإنا نرى أفراداk قلئل هم

.(1)الذين استطاعوا وحدهم أن يمعوا تلك الصفات
 ( إل اليمن وبعث معه( عندما أرسله الرسول الكري )فنرى الصحاب معاذ بن جبل )

 كتاباk يقول فيه : )إن بعثت لكم خي أهلي(، يكفي أن نعلم أنه أحد الستة الذين جعوا
 القرآن الكري. وقيل عنه : إنه أعلم المة باللل والرام. وناهيك بذه الصفات العظيمة

 (، والت ينبغي أن تكون فيما بعدالت اجتمعت ف شخص الصحاب معاذ بن جبل )
.(2)نباساk وقياساk ف اختيار القضاة

 ( يذكر من صفات القاضي أن : ل يصانع، ول يضارع، ولكذلك  عمر بن الطاب )
 ( بالناحية الخلقية ف القاضي وباقي النواحي أو الشروطيتبع الطامع. فنظر  عمر )
.(3)الخرى فهي مفروغاk منها

 (إل الشتر النخعي وال مصر كتاباk، جـاء فيه : )أختروكتب  علي بن أب طالب )
 للحكم بي الناس أفضل رعيتك ف نفسك، من ل تضيق به المور، ول تحكه الصوم،

 ول يتمادى ف الزلة، ول يصر من الفيء إل الق إذا عرفـه، ول تشرف نفسه على
 طمع، ول يكتفي بأدن فهم دون أقصاه، وأوقفهم ف الشبهات، وأخذهم بالجج، وأقلهم
 تبماk براجعة الصم، وأصبهم على تكشف المور، وأصرمهم عند اتضاح الكم، من ل

.(4)يزدهيه إطراء، ول يستميله إغراء، وأولئك قليل(
القضاء ف بيت القدس :

.102 القاسي، نظام الكم ف السلم، ص)(1
.70، ص1 وكيع، أخبار القضاة، ج)(2
 ،1م(، ج1996، دار اليل، )بيوت، 2(، نج البلغة، تقيق : ممد أبو الفضل، ط المام علي بن أب طالب ))(3

.434ص
 هـ(، شرح نج البلغة، تقيق : ممد أبو الفضل إبراهيم،655 ابن أب الديد، أبو حامد، هبة ال بن ممد، )ت، )(4

.102. وينظر : القاسي، نظام الكم ف السلم، ص43، ص4م(، ج1965مطبعة عيسى الباب، )مصر، 
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 ف العهود السابقة للدولة العربية السلمية، كانت السلطة الركزية بيد الليفة، فالليفة هو
 السؤول عن إدارة البلد وتعيي القضاة، وكانت الؤسسات القضائية ومراسيم وشروط

ومواصفات تعيي القضاة كلها تضع إل أسلوب واحد ف جيع الوليات والمصار.
 إل أن الوادث الت مرت بالدولة العربية السلمية كدرت صفو هذه المة، فأحالت

الوحدة إل تزئة تت أمي أو وال.
 وكان للقدس نصيب كبي من هذا الصراع بعد أن ذاقت المرين أثناء الروب الصليبية،
 والنتائج الت ترتبت عن وصول بعض القادة والسر إل سلطة الوليات بختلف الطرق،

 رغم أن بعضها شكل عاملk مساعداk ف حاية العرب ضد العدوان الارجي، وهو العدوان
البيزنطي.

 ث كانت الحداث الكبية الت نتجت عنها قيام الكم الفاطمي واستقلله عن الدولة العربية
 ف بغداد، ث ميء صلح الدين إل السلطة بعد سلسلة من الروب مكنته من فرض

السيطرة على مصر وبلد الشام.
 ، وعندما تول السلطنة اليوبية، أقام(1)كان السلطان صلح الدين اليوب شافعي الذهب

 الذهب الشافعي بديار مصر مركز السلطنة. فعي قضاة شافعيي بعد أن كان القضاء بصر
 . ولقب هؤلء القضاة )بقضاة القضاة( وفاقت مرتبتهم الناصب(2)على مذهب الساعيلية

 الدينية الخرى، وكلفوا بتعيي نوابم على الدن والوليات، فكان قضاة القدس الشريف
 يولون من قبل قاضي دمشق. ونظراk لسيادة الذهب الشافعي ف الدولة اليوبية، فقد كان

 ، أما عن ملس القضاء فقد ضم الدعي والدعي عليه(3)بالقدس الشريف قاضã شافعي واحد
.(4)أو وكيله والشهود العدول والكتاب

 ولبد أن نشي هنا إل أن الهاز الداري ف مدينة القدس كان كغيه من الجهزة الدارية
 الوجودة ف باقي الدن، فهو يتكون من الوال الذي يمع مع وليته للمدينة والقلعة قيادة

 الامية أو اليش. ويتم تعيينه من قبل سلطان مصر حيناk، ومن قبل ملك دمشق حيناk آخر،
 وحسب قوة السلطان وامتداد سيطرته، ونظراk لن الفترة كانت فترة استنفار جهادي،

.10. وينظر : ابن اللقن، نزهة النظار، ص366، ص11 ابن الثي، الكامل ف التاريخ، ج)(1
.366، ص11 ابن الثي، الصدر نفسه، ج)(2
.119، ص2م، ج1973 العليمي، النس الليل، ط )(3
.16 ابن شداد، النوادر السلطانية، ص)(4
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 وخروج مستمر من الولية للمشاركة ف الروب والقتال، فقد كان الوال يعي نواباk له
.(1)وليس نائباk واحدا

 أما الوظائف الدينية ف بيت القدس، فمنها : القاضي الذي كان يقلـد بدايةk من قبل
 السلطان ف العصر اليوب، ث أصبح يقلد القاضي حسب تبعية النطقة، وبا أن القدس تتبع

بلد الشام – أي مركزها دمشق -، فكان قاضي قضاة دمشق يعي قاضي القدس.
 وكما كان النائب ينوب عن الوال، فقد كان نائب القاضي يتول مهامه ل سيما إذا كان

 القاضي قاضي العسكر والند يرج مع السلطان ف حروبه. ويلي القاضي، الناظر الشرعي
 الذي يكلف برعاية الوقاف سواء أكانت أوقافاk للحرم أم أوقافاk للمدارس والبيمارستان أو

.(2)أوقافاk للصوفية والغاربة
 كان بيت القدس تابعاk إل بلد الشام ف القضايا الدارية، ومنها القضاء… ونن نعرف

 ( بالفتوى بي أصحابه وبينشأة القضاء والتطورات الت لقت به منذ بدأ رسول ال )
، فكانت هذه الفتاوى تعلم الناس أمور حياتم الدينية والدنوية.(3)من يكمونه

 ( ل يزال هو الدراية بالكتاب والسنةولا كان الفقه ف بلد الشام ف زمن الصحابة )
 والعلم باللل والرام، فكان أغلب الصحابة الذين ساهوا ف الركة العلمية الدينية فقهاء،

.(4)وكان منهم القضاة ومنهم العلمون
 ، ومن فقهاء الصحابة بالشام(5)هـ( أول قاضã ف فلسطي32فكان عبادة بن الصامت )ت، 

 ( قد بعثه إل مكة. ث إل اليمن ليفقه، وكان رسول ال )(6)هـ(18معاذ بن جبل )ت، 
 . وأول من(7)الناس ويتول القضاء وقال فيه : )المد ل الذي وفق رسول ال لا يرضي ال(

(8)هـ(32عي قاضياk للشام الصحاب أبو الدرداء – عوير بن قيس بن أميـة بن عامر )ت، 

  الاج خليل، مقبولة حسن خليل، مدينة القدس ف العهد اليوب، رسالة ماجستي، الامعة الردنية، )عمان،)(1
.77م(، ص1991

.77 الاج خليل، مقبولة حسن خليل، مدينة القدس ف العهد اليوب، ص)(2
.14. وينظر : غوانة، تاريخ نيابة بيت القدس، ص38، ص9 ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج)(3
.82 الزرو، خليل داود، الياة العلمية ف الشام ف القرني الول والثان الجري، ص)(4
.386، ص1م، ج1973 العليمي، النس الليل، ط )(5
.385، ص1 العليمي، النس الليل، الرجع نفسه، ج)(6
.1327، رقم الديث 616، ص3 أخرجه : الترمذي، الامع الصحيح، ج)(7
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 … وكان ف قضائه يدرأ الدود بالشبهات، وكان يكره أن ي¢قر¡ الذنب بذنبه ف المور الت
.(1)تستوجب الد

  الذي تول(2)ومن الذين أثروا ف الفقه ف بلد الشام من الصحابة )زيد بن ثابت النصاري(
 (. وقد أثر زيد بن ثابت ف عدد من التابعي فالقضاء ف خلفة  عثمان بن عفان )

 ، كما كان )قبيصة بن ذؤيب( متصاk بقضاء زيد ابن ثابت حت(3)الشام بالفتوى والقضاء
.(4)قيل إنه : كان أعلم الناس بقضاء زيد بن ثابت

 ، و)يي بن قيس(6)، و)عقبة بن قيس((5)ومن قضاة بلد الشام… )عبد ال بن عامر القرئ(
.(10)، و)زرعة بن ثوب((9)، و)بلل بن أب الدرداء((8)، و)يي بن يي((7)بن حارثة(

 هـ( إل سدة اللفة أضفى على101-99وبجيء الليفة العادل عمر بن عبد العزيز )
 القضاء شيئاk جديداk بناهة القضاء وتقيق العدل والساواة بي الرعية، فقد كان من أعظم

 فقهاء بلد الشام، فل يادل أو يناقش ف الرأي والجتهاد إل بعـد أن يستند إل الكتاب
 . وكان من رأيه أنه(11)(والسنة، وقد كتب إل عماله ل أحد يلغي سنة سنها الرسول )

 إذا ل يوجد الكم ف كتاب ال ول ف السنة، فمن واجب المام وحـده أن يرى ما فيه
.(12)صال المة ف الحكام

 هـ(، تاريخ أبو زرعة الدمشقي،281 أبو زرعة الدمشقي، المام الافظ عبد الرحن بن عمرو بن عبد ال، )ت، )(8
.48ص

.522، ص10. وينظر : ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق، ج386، ص1م، ج1973 العليمي، النس الليل، ط )(1
.27م(، ص1981 السعودي، التنبيه والشراف، مكتبة اللل، )بيوت، )(2
 هـ(، تذيب التهذيب، دار الكتب العلمية، )بيوت،852 ابن حجر العسقلن، شهاب الدين أب الفضل، )ت، )(3

.343، ص3م(، ج1994
.343، ص3 ابن حجر العسقلن، الصدر نفسه، ج)(4
هـ(.118. وقد تول القضاء بعد بلل أبو الدرداء وقد توف عبد ال عام )4 ابن طولون، قضاة دمشق، ص)(5
.347، ص13 ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق، ج)(6
.312، ص2 وكيع، أخبار القضاة، ج)(7
.206، ص3 وكيع، الصدر نفسه، ج)(8
 هـ( ف دمشق ويلقب بالنصاري، وقيل إنه كان أمياk على65 تول القضاء بعد النعمان )بشي بن سعد، ت، )(9

.1هـ(. ينظر : ابن طولون، قضاة دمشق، ص92دمشق، )ت، 
هـ(.121. وقد تول القضاء ف أيام الوليد وقد توف عام )6 ابن طولون، الصدر السابق، ص)(10
.34، ص2 القرطب، جامع لحكام القرآن، ج)(11
.89 الزرو، خليل داود، الياة العلمية ف الشام ف القرني الول والثان الجري، ص)(12
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 وقد ازداد الهتمام بالقضاء من قبل الليفة )عمر بن عبد العزيز( الذي كان ينظر إل القضاء
 بنظار الهابة والجلل ويعده ركناk من أركان السلطـان، وقد بعث برسالة إل أحد عماله

 : أن للسلطان أركاناk ل يثبت إل با، )فالوال( ركن، و)القاضي( ركن، و)صاحب بيت
 . كما حظي القضاء ف عصره بالستقلل وأصبح مركز(1)الال( ركن، والركن الرابع )أنا(

القاضي أكثر رفعة.
 وكان يؤكد على أن الصال الميدة إذا ما توفرت ف القاضي وهي : العلم با كان قبله من

 أحكام، ونزاهة عن الطمع، وحلم على الصم، وإقتداء بالئمة، ومشاورة أهل الرأي
  فإن القاضي يكون أهلk للنظر ف الصومات والظال، فضلk عن أن الليفة كان(2)والعلم

 يؤكد على مبدأ الشورى ف القضاء وبالتال تصبح الحكام ملزمة، فبعد الرجوع إل
 الكتاب والسنة وفتاوى اللفاء الراشدين، يضيف إل ذلك مشاورة أهل العلم والرأي حت

 ل يتهد القاضي ف رأي يكون مالفاk لواقع، فقال : القضاء إتباع ما ف كتاب ال ث القضاء
.(3)بسنة رسول ال ث بكم الئمة ث استشارة أهل العلم والرأي

  – قاضي فلسطي ف عهد الليفة عمر بن عبد(4)وكان عبد ال بن موهب الشامي
 ( – يقول عن صفات القاضي : ثلث إذا ل تكن ف القاضي فليس بقاضي،العزيز )

 يسأل وإن كان عالاk، ول يسمع من أحد دعوى إل مع خصمه، ول يقضي إل بعد أن
.(5)يفهم

 لقد كان القضاء ف بيت القدس جزءاk أساسياk من القضاء ف الدولة العربية السلمية ف
 تطبيق التشريعات القضائية، وكان الولة والقضاة يرجعون إل بغداد أو الدينة للحصول

.(6)على إجابات لبعض المور الت تواجههم

.1366، ص9 الطبي، تاريخ الرسل واللوك، ج)(1
.39 ابن عرنوس، تاريخ الفقهاء ف السلم، ص)(2
.84، ص1 القرطب، الصدر السابق، ج)(3
.84، ص1 القرطب، الصدر السابق، ج)(4
.139، ص2 الذهب، تاريخ السلم، ج)(5
.42 النباهي، تاريخ قضاة الندلس، ص)(6
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   هـ  492  النظم السائدة ف القدس خلل الغزو الصليب للفتة من عام 

  هـ :  583  لغاية عام 

 هـ(583-492ارتبطت النظم القضائية السائدة ف بيت القدس، فترة الغزو الصليبـي )
  ف الدارة على مموعة من النظم السياسية والقضائية(1)بالنظام القطاعي الصليبـي

 والدارية والعسكرية النبثقة عن النظام القطاعي ف أوربا، ومنها النظام اللكي الوراثي،
.(2)والنظام القضائي، والنظام الداري، والقوى الاربة

 فقد اتبع الصليبيون النظام اللكي الوراثي الجتماعي العتمد على نظام قضائي يضع له
  أو دستور بيت القدس وضعت(3)الميع، وعلى مموعة قواني سيت بقواني بيت القدس

  وقسمت الملكة إل أربعة(4)أسسها ف عهد اللك حامي القب القدس )جودفري دي بويون(
 إقطاعيات )يافا، الليل، صيدا، الكرك( وقد تبعت بيت القدس ثلث إمارات هي )الرها،

 (وإنطاكية، وطرابلس(، وعد منصب اللك – بنظرهم - منصباk من قبل السيد السيح )
 وأن يتول اللك مناصب وسلطات هامة، كقيادة اليش العام ورئاسة النظام العام، إل أنه

.(5)كان يتمتع بسلطات مدودة
   :  (  6  )  النظام القضائية وأنواع الاكم الصليبية

 الكمة العليا : تعقد برئاسة اللك وهي أعلى سلطة قضائية ف الدولة وأعضاؤها هم كبار
 . ومن مهامها توضيح القواني(7)القطاعيي ويشهد جلساتا بعض رجال الاليات الجنبية

  ممود، شفيق جابر، القدس تت الكم الصليب ودور صلح الدين ف تريرها، مطبعة العري، )السعودية،)(1
.97م(، ص1989

.97 ممود، شفيق جابر، الرجع نفسه، ص)(2
.87 اليوسف، عبد القادر أحد، علقات بي الشرق والغرب، )بيوت، د. ت.(، ص)(3
.88 اليوسف، عبد القادر أحد، الرجع نفسه، ص)(4
.480، ص2 رنسيمان، تاريخ الروب الصليبية، ج)(5
.482، ص2 رنسيمان، الرجع نفسه، ج)(6
.468، ص2 رنسيمان، الرجع نفسه، ج)(7
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 وتفسيها، والعمل على إزالة التناقضات وحل الشاكل بي النبلء. وأصبحت ذات سلطات
.(1)تشريعية وتوجه السياسة العامة للمملكة

 ب. الاكم الصغرى : تكون عادة ف الدن ويرأسها نائب اللك ويساعده ف إصدار
.(2)أحكامه اثنا عشر ملفاk، من مهامها النظر ف القضايا القامة من غي النبلء

 ج. الاكم اللية أو الطائفية : تتألف من خسة أعضاء، تنظر ف المور العامة، وكل فرد
 يلف على الكتاب القدس، السلم يلـف على القرآن، واليهودي على التوراة، ويكن

.(3)استئناف أحكامها
 د. الاكم التجارية : تنظر ف قضايا التجار اليطاليي، ويترافعون فيها حسب قوانينهم ف

.(4)بلدهم

النظام الدارية الصليبية ف بيت القدس :
 عن هذا النظام على تدرج العلقات القطاعية حسب تسلسل علقاتا وتدرج الراتب

 القطاعية، فكبي الوزراء من أتباع اللك وهو رئيس الوحدات الدارية وينوب عنهم أمراء
.(5)القطاع

 وتتألف من الوحدات :القوى الاربة :
 أ. الوحدات الت يقدمها أمراء القطاع للملك، وعلى كل إقطاعي أن يـدم باليش ويقدم

.(6)لسيده عدداk من الفرسان
 ب. الوحدات الت يقدمها أمراء الدن الكبية، وكل واحد يقدم عدداk من الفرسان، فأمي

  فرساk(،80 فرساk(، وأمي عكـا يقدم )65 فرساk(، وأمي نابلس يقدم )61القدس يقدم )
.(7)وجيعهم من النبلء، وأما التجار فكانت تدفع ضرائب معينة بدلk من الدمة

.88 اليوسف، عبد القادر أحد، العلقات بي الشرق والغرب، ص)(1
.185 غوانة، د. يوسف، دراسات ف تاريخ الردن وفلسطي ف العصر السلمي، دار الفكر، )عمان، (، ص)(2
.88 اليوسف، عبد القادر أحد، الرجع السابق، ص)(3
.101 ممود، شفيق جابر، القدس تت الكم الصليب ودور صلح الدين ف تريرها، ص)(4
.88 اليوسف، عبد القادر أحد، العلقات بي الشرق والغرب، ص)(5
.89 اليوسف، عبد القادر أحد، الرجع نفسه، ص)(6
.89 اليوسف، عبد القادر أحد، الرجع نفسه، ص)(7
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.(8)ج. الرس اللكي الاص، ويتكون من نبلء وفرسان القطاعات التابعة للتاج مباشرة
د. فرق الفرسان الدينية :

 هـ ف عهد الفاطميي بدف471ومنهم، فرسان القديس يوحنا، بدأت هذه الفرقة عام 
 م( إل مؤسسة دينية واتذوا1118العتناء بالجاج الصليبيي، ث تولت هذه عام )

.(2)الصليب شعاراk لم، وف الروب الصليبية قاتلت السلمي
.(3)ومنهم، فرسان العبد، مقرهم بالقصر اللكي بالسجد القصى لنم يعدونه اليكل

فرسان التبتيون، وهم من البحار اللان.
 هـ. أساطيل الدن اليطالية : وهي أساطيل الدن التجارية اليطالية وساعدت الصليبيي

.(4)بفتح الدن وحاية السواحل
 و. الجاج السيحيون، وهم من أتى إل فلسطي من المراء والنبلء للنراط للقتال ضد

.(5)السلمي
.(6)ز. الملت الصليبية التواصلة الت كانت تصل كلما دعت الاجة

أما نظام القطاع ف بيت القدس خلل الغزو الصليب :
 كان جيع ملك أراضي فلسطي خاصة، وبلد الشام عامة، قبل الروب الصليبية من

 . وبعد احتلل الصليبيي لبيت القدس، كونوا ملكة بيت القـدس وأسكنوا(7)السلمي
 ، ومن بقى من السلمي بأرضهم عمل بالزراعة لدى الصليبيي(8)أتباعهم ف أراضي السلمي
.(9)ويدفع لم نسبة من الصول

.89 اليوسف، عبد القادر أحد، الرجع نفسه، ص)(8
.174، ص2، ق9 الدباغ، مصطفى مراد، بلدنا فلسطي، دار الطليعة، بيوت، ج)(2
.175، ص2، ق9 الدباغ، مصطفى مراد، بلدنا فلسطي، ج)(3
.90 اليوسف، عبد القادر أحد، العلقات بي الشرق والغرب، ص)(4
.147-146 غوانة، د. يوسف، دراسات ف تاريخ الردن وفلسطي ف العصر السلمي، ص)(5
 . غوانة، د. يوسف،57-47 الميلي، د. رشيد، العرب والتحدي الصليب، للتفصيل حول الملت الصليبية ص)(6

 . وينظر : فوزي، فاروق عمر، الوسيط ف تاريخ36-25دراسات ف تاريخ الردن وفلسطي ف العصر السلمي، ص
 وما بعدها.143م(، ص1999فلسطي، دار الشروق، )عمان، 

.474، ص2 رنسيمان، تاريخ الروب الصليبية، ج)(7
.90 غوانة، د. يوسف، الرجع السابق، ص)(8
.26م(، ص1948 السبكي، تاج الدين عبد الوهاب، معيد النعم ومبيد النقم، )القاهرة، )(9
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العلقات القطاعية :
 كان سيد النظام القطاعي ورأس هرمه هو اللك، وكان يلك معظم أراضي الملكة. وقد

 شلت إقطاعية القدس عدة إقطاعيات : )يافا، الليل، صيدا(. ويلي اللك، كبار القطاعيي
.(1)من المراء ورجال الدين

   :  (  2  )  أنواع القطاعات
إقطاعات الرضي : وهي الراضي الت ينحها اللك لرجاله.

القطاعات التجارية : هو ما كان ينح لبعض الدن التجارية اليطالية.
 القطاعات النقدية : وهي تبعية الدن والقرى لسيد إقطاعي مقابل استيفـاء مبلغ من تلك

الدن من أجل تأمي عدد معي من النود.
 يقدم القطاعيون لساداتم، عدداk من النود، وهذا العدد يزيد حسب اتساع القطاعية،

.(3)وكان البجوازيون يدفعون للملك ضرائب نقدية بدلk من النود
التكوين السكاني والجتماعي ف بيت القدس خلل الغزو الصليب )

)  هـ(  583  –هـ    492
  4  

)
  :   

كانت تضم أربعة أجناس من البشر :
. السكان السلمون :1

 لقد كانت أراضي ومدن وقرى فلسطي خاصة، وبلد الشام عامة، قبل الروب الصليبية
(.5ذات كثافة سكانية عالية)

 وبعد الحتلل الصليب، هجر البلد الكثي من أهلها، واته كثي من السلمي الذين هاجروا
 (. وهكذا قل عدد السلمي كثيا6نو الناطق الداخلية أو إل شرقي الردن أو دمشق)

.90 غوانة، د. يوسف، دراسات ف تاريخ الردن وفلسطي ف العصر السلمي، ص)(1
.477، ص2 رنسيمان، تاريخ الروب الصليبية، ج)(2
.477، ص2 رنسيمان، الرجع نفسه، ج)(3
.117 ممود، د. شفيق جابر، القدس تت الكم الصليب، ص)(4
.85 غوانة، د. يوسف، الرجع السابق، ص)(5
.302، ص2، ق1 أبو شامة، الروضتي ف تاريخ الدولتي، ج)(6
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 وخاصة ف الناطق القريبة من القدس، ما أدى إل فراغ سكان أدى إل مشكلة ديوغرافية
(.1ف ملكة بيت القدس)

. السكان الصليبيون :2
(.2كانوا جيعاk من أصل فرنسي، فكانت لغة التخاطب ف ملكة بيت القدس الفرنسية)

. النصارى من أهل البلد :3
 أصبحوا يشكلون أغلبية السكان بعد نزوح السلمي، وكانوا يتحدثون اللغـة العربية

 ويسمون بالعرب السيحيي ومعظمهم على الذهب الرذكسي، وكانت جاعات دينية تثل
(.3سائر الذاهب النصرانية)

. اليهود :4
 (. وعندما زار4تناقص عددهم ف فلسطي بسبب ما حل بم من مذابح على يد الصليبيي)

 هـ حزن لضآلة عدد اليهود، وقد اشترى اليهود من556بنيامي التطيلي القدس عام 
 الصليبيي ف القدس احتكار صناعة الصباغة وكذلك امتهن )السمرة( ف نابلس هذه الصناعة

(.5وعاشوا عليها)

( :6إن فئات التمع آنذاك كانت عبارة عن قمة هرمية تتكون من)

 فئة اللك والسرة الالكة، والفئة الرستقراطية، وفئة رجال الدين وطوائف الفرسان، وفئة
(.7الجناد، وفئة النود، وفئة التجار اليطاليي، وفئة السلمي، وفئة اليهود)

.473، ص2 رنسيمان، تاريخ الروب الصليبية، ج)(1
.18، ص2 رنسيمان، الرجع نفسه، ج)(2
.483، ص2 رنسيمان، الرجع نفسه، ج)(3
.483، ص2 رنسيمان، الرجع نفسه، ج)(4
.123. وينظر : ممود، د. شفيق جابر، القدس تت الكم الصليب، ص480، ص2 رنسيمان، الرجع نفسه، ج)(5
.480، ص2. وينظر : رنسيمان، تاريخ الروب الصليبية، ج104 التطيلي، بنيامي، الرحلة، ص)(6
.142 غوانة، د. يوسف، دراسات ف تاريخ الردن وفلسطي ف العصر السلمي، ص)(7
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 من كل ما تقدم، يتضح لنا صورة للوضاع والنظم الدارية ومنها القضائية ف تلك الفترة
 هـ( لن583هـ – 482الزمنية الت عاشت فترة قلقة من حياتا ف بيت القدس من )

 الصليبييـن كانوا جسماk غريباk ف جسد المة العربية السلمية الت كافحت حت تلصت
 (. ورجعت إل حظية السلم على يد1من هذا السم الغريب واستعاد بيت القدس عافيته)

القادة العرب السلمي الفذاذ وعلى رأسهم البطل السلم صلح الدين اليوب.
الوظائف الدينية ف بيت القدس :

 :(2) ناظر الرمي الشريفي-1
 تعد� من الوظائف الكبى ف بيت القدس، وف بعض الحيان يتول هذا النصب عال

جليل برتبة قاضي القضاة.
 . وتول النظر يكون برسوم سلطان(3)وربا يمع الناظر بينه وبي النظر للحرمي والنيابة

.(4)ويلع عليه السلطان ويدخل ويستقبله النائب والقضاة والعيان

 مشيخة الصلحية :-2
 هـ على583نسبة إل الدرسة الصلحية الت جدد بناءها السلطان صلح الدين عام 

 مكان كنيسة )صند حنة( وهي والدة السيدة مري العذراء عليها السلم. وتقـع داخل
 ، وتتم تولية الشيخة برسوم(5)أسوار مدينة القدس وبا التدريس على الذهب الشافعي

 سلطان وبعد التعيي يدخل شيخ الصلحية الدينة لبساk التشريف السلطان، ويضر به
 .(6)العلماء وشيخ الصلحية أحد الثلثة الكبار الذين يصرفون شؤون نيابة بيت القدس

 وأحياناk يتقلد شيخ الصلحية منصب قاضي القضاة الشافعية ف بيت القدس أو يمع بي

.81 اليوسف، عبد القادر أحد، علقات بي الشرق والغرب، ص)(1
.270، ص2م، ج1973 العليمي، النس الليل، ط )(2
.131، ص15 ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج)(3
.81، ص1، ق4 القريزي، السلوك، ج)(4
.275، ص2م، ج1973 العليمي، النس الليل، ط )(5
.145 ابن العماد الصفهان، الفتح القسي ف الفتح القدسي، ص)(6
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 . وكان بعضهم يمع بي مشيخة الصلحية(1)نظر الرمي الشريفي ومشيخة الصلحية
 وخطابة السجد القصى، أو بي الشيخة ونصف الطابة بالسجد القصى ونصف مشيخة

.(2)الانقاه الصلحية

 القضاء :-3
صب غل هذا الن يت القدس، ويش بة ب ية ف نيا ضي القضاة رأس اليئة القضائ  يعد� قا

 . وف العهد(3)قاضي قضاة الشافعية الذي كان يمع إل جانب ذلك منصب شيخ الصلحية
صب ف عام  ب تول هذا الن بن588اليو لقب با فع ال ين يوسف بن را ضي باء الد  هـ القا

يت632شداد )ت،  ر ف أوقاف ب ظ سكر والن ي قضاء القدس وقضاء الع ـ(، فكان يمع ب  ه
.(4)القدس

لسلطان، يت القدس برسوم شريف من ا تم التعيي ف منصب قاضي القضاة ف ب  وي
عه، صى توقي سجد الق لسلطانية، ويقرأ ف ال لعة ا نة القدس مرتدياk ال ضي مدي خل القا  ويد

.(5)بضور النائب والناظر وبقية القضاة وأعيان النيابة

ته )الباشرون() ساعد القاضي ف وظيف ساعدون القضاة بوظائف القضاء،6وي  ( - الذين ي
وهم :

(7الكاتب : وهو كاتب القاضي.)

(8الاجب : هو الذي يستأذن على القاضي لساعدته ويرفع المور إليه.)

.312، ص1، ق4 القريزي، السلوك، ج)(1
.304، ص2 العليمي، النس الليل، الرجع السابق، ج)(2
.283، ص2 العليمي، النس الليل، الرجع السابق، ج)(3
.612 ابن العماد الصفهان، الصدر السابق، ص)(4
.525، ص1، ق4 القريزي، السلوك، ج)(5
.85 السبكي، معيد النعم ومبيد النقم، ص)(6
.85 السبكي، الرجع نفسه، ص)(7
.191، ص2م، ج1973 العليمي، النس الليل، ط )(8

452 من 158صفحة 



صرفون زكاة ي وي مى والغائب ين يتفظون بأموال اليتا ء هم الذ ضي : المنا ي القا  أم
(.1اليتيم لن يعينها القاضي)

صون ه ف عمله القضائي ويت ساعدت ضي ل هم القا هم من يتار  الشهود العدول : 
(.2بالنظر ف صحة الجراءات القضائية)

 الاجب :-4
جب كما ف النيابات الخرى ف بلد الشام) ي حا يت القدس أم بة ب  (،3كان ف نيا

ومن مهامه الكم بي الناس وفض الناعات وكان ينوب عن النائب ف غيابه.

 الدوادار :-5
.(4)والدوادارية مهمتها تبليغ الرسل وإبلغ عامة المور

 الطابة :-6
هي من خصائص  ضي القضاةو لصخرة5)قا بة ا صى وق سجد الق بة ف ال  ( والط

 والسجد البراهيمي بالليل من أجل الوظائف الدينية ف النيابة وأعلها مرتبة. ويتم التعيي
بل  صى من ق سجد الق يب ال ضي القضاةإمام وخط هد6)قا ي ف الع صبح التعي  (، وأخياk أ

(.7الموي من قبل الليفة)

لبس خلعة يت القدس وي خل المام ب رسوم من القاهرة، ويد ليف وال ت التك  *ويأ
(.8السلطان ويقرأ كتاب التقليد بالسجد القصى أمام الميع)

.39، ص4 القلقشندي، صبح العشى، ج)(1
هـ.795، لسنة 141 من وثائق التحف السلمي ف القدس، وثيقة رقم )(2
.61 السبكي، معيد النعم ومبيد النقم، ص)(3
.12 غوانة، د. يوسف، دراسات ف تاريخ الردن وفلسطي ف العصر السلمي، ص)(4
.98، ص1، ق4 القريزي، السلوك، ج)(5
.98، ص1، ق4 القريزي، الصدر نفسه، ج)(6
.110 القريزي، الصدر نفسه، ص)(7
  اللعة : الثياب الت يلبسها السلطان لحد رجال الدولة وحسب الناسبة، )خلعة الوزارة، والنيابة، والسفر، والرضا(*

.98، ص1، ق4وعدم لبسها يعد� إساءة خطية. ينظر : القريزي، السلوك، ج
.292، ص2م، ج1973 العليمي، النس الليل، ط )(8
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 وبعض الحيان يتول شيخ الصلحية مشيخة الرم، وأحياناk كان يمع ما بي مشيخة
(.1الصلحية وقضاء الشافعية وخطابة السجد القصى)

 وفضلk عن ذلك يوجد ف السجد القصى وظيفة رئيس الؤذني وكانت تصرف لم
(.2الرواتب)

 :(3) التدريس-7
فة  ساتذةيقوم بالوظي قه،وعلماء وفقهاء وشيوخ أ سون الف د لم بالعلم، فيدر   مشهو

(.4والديث، والتفسي، والنحو واللغة، والعلوم الخرى العقلية)

 وكانت الدارس منتشرة ف بيت القدس وما حولا، علماk أن العلماء والفقهاء والقضاة
( وتديداk بعد سقوط بغداد.5هجروا إل بيت القدس والديار الصرية وبلد الشام)

سيحية قد بدأت ف الندلس سبانية ال نت الردة ال لصليبية، كا قت الروب ا ف و  و
بة) ستقطبت بلد الشام جوع الغار ية6وا ية مغرب يت القدس هدف هجرة علم  (. فكان ب

ـد أبواب الرم سي أح رين، و بة الهاج ما زال هناك أحياء لغار سنوات طويلة. و لسية ل  وأند
سهم) سي با ستقطاب العلماء والفقهاء7القد يت القدس مج طلب العلم وا صبح ب  (. لذلك أ

(.8والقضاة)

يخ فة ش ب على رأس الدارس، ووظي صر اليو لصلحية ف الع سة ا قف الدر  وت
ية) ية والقضائ مة الوظائف الدين لصلحية من ق كز9ا  (. وخصصت الوقاف الكثية لـذه الرا

.117، ص2 العليمي، النس الليل، الرجع نفسه، ج)(1
هـ.707، لسنة 22 من وثائق التحف السلمي ف القدس، وثيقة رقم )(2
.42م(، ص1982 غوانة، د. يوسف، تاريخ نيابة بيت القدس، دار الياة، )عمان، )(3
.39، ص4 القلقشندي، صبح العشى، ج)(4
.324، ص9 ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج)(5
.61، ص3 ابن الصيف، نزهة النفوس والبدان، ج)(6
.257 ابن جبي، رحلة ابن جبي، ص)(7
.155 السبكي، معيد النعم ومبيد النقم، ص)(8
.525، ص1، ق4 القريزي، السلوك، ج)(9
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تب للفقهاء صرفت روا يت القدس، و ية تت عنوان مدارس ب ية والقضائ ية والفقه  العلم
(.1والقضاة والشايخ الدرسي وكذلك الطلب)

 التسب :-6
نع لسلوك فيم قب ا يل والوزان ويرا لية والكاي سب على التجارة الداخ  يشرف الت

(.3(، ويشترط ف التسب أن يكون حراk عدلk صاحب رأي بالدين)2النكرات الظاهرة)

 وكان متسب القدس نائباk عن متسب دمشق، لن نيابة القدس تتبع دمشق، واستقل
ستقلة) بة م يت القدس نيا صبحت ب ما أ لسلطان أو4عند رسوم من ا مر ب سب ال  (، ويتول الت

(.5من النائب أو من القاضي)

 ناظر البيمارستان :-7
 ظهرت هذه الوظيفة تديداk ف الفترة اليوبية، عندما أنشأ صلح الدين البيمارستان

 مستلزمات (. وزود هذا البيمارستان بكل ما يتاج من7( بالقرب من كنيسة القيامة)6الصلحي)
.(8)وجعل أمر هذا الركز تت صلحية القاضي لا يتمتع به من كفاءة علمية وفقهية وخلقية

 وكانت هذه الراكز تقوم بهمة تدريس الختصاصات الراحية، ويعي بكـل مركز
.(9)ناظر خاص. وعد�ت هذه الوظيفة من أجل الوظائف

.492، ص2م، ج1973 العليمي، النس الليل، ط )(1
.240 الاوردي، الحكام السلطانية، ص)(2
.241 الاوردي، الصدر نفسه، ص)(3
.199، ص4 القلقشندي، صبح العشى، ج)(4
.315، ص2م، ج1973 العليمي، النس الليل، ط )(5
.612 ابن العماد الصفهان، الفتح القسي ف الفتح القدسي، ص)(6
.391، ص1 العليمي، النس الليل، الرجع السابق، ج)(7
.612 ابن العماد الصفهان، الفتح القسي ف الفتح القدسي، ص)(8
.38، ص4 القلقشندي، الصدر السابق، ج)(9
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الباب الثاني - الفصل الثاني
رجال القضاء ف بيت القدس
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الباب الثاني - الفصل الثاني

رجال القضاء ف بيت القدس
 أحاطت الشرائع والدساتي، القضاء والقضاة، بالة من التقدير والجلل، لن القضاء

من أهم الرافق وأخطرها ف كيان الدولة وهو اللذ لكل ضعيف ومظلوم.

 ورسالة القضاء هي إقامة العدل بي الناس، فيما يتعلق برياتم وأحوالم وأموالم
 فهو أحكم الاكمي لقوله تعال : }إن(  )الشخصية، وصفات الكم من صفات ال

 ... وقوله تعال : }يا داود إنا جعلناك خليفة(1)الكم إل ل يقص� الق وهو خي الفاصلي{
.(2)ف الرض فاحكم بي الناس بالق{

 ( أول من علم السلمي القضاء با كان يصدره من أحكام وبافكان الرسول )
 يعرض عليه من قضايا ومنازعات، وكان يقضي با جاء ف كتاب ال وبا يسنه من

.(3)أحكام

 ، وظهر منهم رجال موهوبون ف(4)( عدد من الصحابةوتتلمذ ف مدرسة الرسول )
 (، وعلي بن(، وعمر بن الطاب )القضاء أشهرهم الليفة الراشد أبو بكر الصديق )

((، وعبد ال بن مسعود )(، وعبد ال بن عباس )(، وعمار بن ياسر )أب طالب )
 ( عتاب بن أسيد القرشي الموي والياk بعد فتح(، وأقام الرسول )، ومعاذ بن جبل )

.(5)مكة
.57 سورة النعام، من الية )(1
.26 سورة ص، من الية )(2
.5 ابن اللقن، نزهة النظار ف قضاة المصار، ص)(3
.417، ص1. القلقشندي، صبح العشى، ج52 السيوطي، تاريخ اللفاء، ص)(4
.113 ابن حزم، جهرة أنساب العرب، ص)(5
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 (، قام بفصلوعندما اتسعت الدولة العربية السلمية ف عهد  عمر بن الطاب )
 الولية عن القضاء، فعي أبا الدرداء على الدينة، وشريح الكندي قاضياk على الكوفة، وجعل

 . واتذ القضاة(1)قضاء بلد الشام مستقلk وأقام عبادة بن الصامت على بيت القدس
 (( حذو  عمر بن الطاب )الساجد للفصل بي الصومات، وحذا  عثمان بن عفان )

 (، أشرف بنفسه على القضاء ف. ولا أسندت اللفة إل علي بن أب طالب )(2)ف القضاء
.(3)الدينة لا كان يتمتع به من عقلية فقهية وتشريعية كبية، وكان أقضى قضاة قريش

 لقد كانت القدس مركزاk علمياk وإشعاعاk حضارياk، فكانت مط ركاب العلماء
 والزائرين من الفقهاء والقضاة، وشد إليها الرحال طلب العلم ينتفعون من علم علمائها،

 فكانت مركزاk للعلم والعلماء، وإضاءة متألقة ف تاريخ العرب والسلمي على مـر القرون،
فأصبحت رمزاk للعدل والساواة، ومنارة لرجال القضاء.

 وعندما دخل السلم إل هذه الديار، بدأت مرحلة جديدة من نضة علمية وفكرية
 متواصلة شجع السلم عليها، فخرج العلماء إليها بعد الفتوحات السلمية وانتشروا فيها
 وأقبل أهل هذه الديار يطلبون العلم. فكان للمسجد القصى والسجد الموي ف دمشق

 أكب الثر ف إثراء العلوم الفقهية. وف مقدمة هؤلء العلماء، صحابة وفدوا إل هذه البقعة
 مع التحرير العرب السلمي مثل الصحاب القاضي عبادة بن الصامت، فقام بهمة القضاء

 أحسن مقام، وكذلك الصحاب الليل معاذ بن جبل، فكان معلماk متميزاk وقاضياk عارفا
بالحكام الشرعية، وغيهم كثي من الصحابة والتابعي والعلماء والفقهاء.

 (،وهناك نصوص شرعية تدل على مكانة هذه البقعة القدسة ف نفس الرسول )
 فأصبح لا دور فعال من السلم وقضاياه، فنرى بعض الصحابة من قضى عمره ف هذه

الديار، وكذلك التابعي وأتباع التابعي من نشروا نور العلم والعرفة ف هذه البقعة القدسة.

 وظلت حلقات العلم متصلة ببعضها البعض، فظهرت الدراسات الت تثلت ف
 القراءات، والتفسي، والديث، والجتهاد بالرأي. ونشأت الدارس الفكرية والفقهية

.52 ابن الوزي، سية عمر بن الطاب، ص)(1
.61، ص1 ابن قتيبة، عيون الخبار، ج)(2
.170 السيوطي، تاريخ اللفاء، ص)(3
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 والقضائية الت بدأت بالظهور بعد حلقات الدرس، ذلك أدى إل ظهور أعلم أفذاذ
.(1)بالدارس الفقهية، ووضع السس الشرعية لذه الؤسسات السلمية التعليمية

 وإذا كانت ديار بيت القدس قد شهدت زخاk فكرياk علمياk ثقافياk، وبرز الفقهاء
 والعلماء طيلة القرون الثلثة الول للهجرة، إل أنا شهدت انساراk لذا الزخم لسباب

.(2)معروفة بعد الغزو الصليب لذه النطقة القدسة، فكانت فترة ركود ثقاف

 لكن ف القرن الامس الجري، عاد النشاط والشعاع العلمي يدب ف هذه النطقة
 هـ، وأخذ الفقهاء والعلماء وطلب العلم583القدسة بعد التحرير العرب السلمي عام 

 يفدون من شت أناء العال السلمي إل السجد القصى – العهد العلمي الكبي –
 واضطلع السجد القصى بدور عظيم ف هذا الال العلمي، وأصبح مركز الشعاع الفكري

.(3)الذي يتوافد إليه العلماء والفقهاء والقضاة وطلب العلم

 وإذا كان العديد من العلم قد كتبوا عن بعض الوانب التاريية والعلمية والثقافية
 والدبية، وما أنتجه بيت القدس من عظماء الرجال الذين خلدهم التاريخ من فقهاء وعلماء
 وفلسفة ومؤرخي، فقد كان لرجال القضاء مكانة مرموقة ف هذه الدولة العربية السلمية،

 ولم الواقف الكبية الت سجلت ف التاريخ بأحرف من نور كانت رمز تفوق هذه المة
.(4)السلمية على غيها من المم

 لقد استأثرت الراضي القدسة باهتمام الدارسي للتاريخ، فظهرت كتب فضائل بيت
 القدس، وظهر ف هذه البقعة أسلوب تاريي عن عناية شديدة بعروبة القدس. وظهر

 الهتمام بدراسة تراجم الفقهاء والعلماء والفكرين والقضاة ما أعطى رافداk للمعرفة العربية
 السلمية، وأدى إل ظهور دراسات حاولت تغطية هذه الوانب العلمية من العلوم

.(5)والعارف بختلف أصنافها
.4. وينظر : الالدي، العاهد الصرية ف بيت القدس، ص579، ص9 الطبي، تاريخ الرسل واللوك، ج)(1
.14. وينظر : عبد الهدي، د. عبد الليل، الركة الفكرية، ص56 خسرو، سفرنامة، ص)(2
.451. وينظر : العارف، الفصل، ص367 القدسي، مثي الغرام، ص)(3
 . الزرو، الياة العلمية ف296. وينظر : العسلي، معاهد العلم، ص107، ص2 العليمي، النس الليل، ج)(4

.113الشام، ص
.16. وينظر : عبد الهدي، د. عبد الليل، الركة الفكرية، ص152 ابن الفقيه، كتاب البلدان، ص)(5
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 وهو ترجة لرجال القضاء الذين عاشوا أو زاروا أو أفتوا أو توفوا أو تولوا قضاء بيت
 القدس ف تلك القبة الزمنية، وبغض النظر أن يكون صاحب الترجة قد ولد أو توف أو
 انتسب إل بلد آخر غي بيت القدس، وسجلت لكل ترجة ما توفر من مصادر مطوطة

ومصادر مققة ومراجع عربية ومترجة.

 لقد كان هذا الفصل من الدراسة رحلة علمية شاقة وشائكة استغرقت مدة طويلة،
 ( أن أكون قد بلغت جانباk من حقيقة هذا الد الضاري والتراث العلميأرجو من ال )

لقادة أجلء، وأفذاذ كبار رسخوا أسس العدل والساواة ف الدولة العربية السلمية.

 وحصرنا التراجم لقضاة بلد الشام أو قضاة بيت القدس، لن القدس كانت بالقرون
 الول تعد جزءاk من جنوب بلد الشام، فكانت الوامر والتعيينات تأت من مركز اللفة

 سواء ف بغداد أو دمشق أو مصر حت العصر اليوب عندما أصبحت نيابة بيت القدس نيابة
 أما الساحة الزمنية الددة لذه الطروحة فهي القرون الستة الول من الجرة، إلمستقلة. 

 هـ لتكون آخر حدود السافة الزمنية لذه648أننا اعتمدنا ناية الدولة اليوبية عام 
الطروحة.
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   :  (  1  )  هـ(  18  . القاضي معاذ بن جبل )ت، 1

زيد بن جشم بن سد بن شـاردة بن ي بن سعد بن علي بن أ بن عمرو بن أوس ا  ا
ية فلمـا حضره الوت قال(2)الزرج بل على العمال الدين ية ويق  ،كان يكره العمال الدنيو

سول ال ) صحب ر مل بالمور(. مرحباk بالوت، مرحبا.   والعروف أن معاذا كان يع
الدينية وكذلك القضاء.

لصحابة الذين دخلوا إل بيت القدس. بعثه رسول ال   ( إل اليمن عامل)وهو من ا
 ( وهو عليها على الند)( وهو باليمن. واستخلف أبو بكر )ومعلماk، وقبض رسول ال 

.(3)()ث قدم مكة فواف  عمر 

بو عبيدة بن الراح  ستخلفه  أ قد ا رته الوفاة ف بلد)و ما حض  ( على الناس عند
.(4)الشام

   :  (  5  )  هـ(  32  أبو الدرداء )ت،      . القاضي2

 عوير بن زيد بن قيس بن عائشة بن أمية بن مالك بن عامر بن عدي بن كعب بن
ج بن الارث بن الزرج شق(6)الزر هو أول من ول القضاء.(7)، من الفقهاء القضاة بدم   و

  وهو من الصحابة الذين(8)(شهد معركة أحد، توف بدمشق ف خلفة  عثمان بن عفان )
.(9)()دخلوا بيت القدس 

 . وينظر : الزرو، خليل داود، الياة العلمية ف الشام، دار صادر، )بيوت،387، ص7 ابن سعد، الطبقات، ج)(1
.116د.ت(، ص

.387، ص7 ابن سعد، الطبقات، ج)(2
.27، ص1. وينظر : العمد، د. هان، معجم النابي، ج388، ص7 ابن سعد، الطبقات، ج)(3
.385، ص1م(، ج1973 العليمي، النس الليل، مكتبة التسب، )عمان، )(4
.391، ص7، جالصدر السابق ابن سعد، )(5
.391، ص7، جالصدر السابق ابن سعد، )(6
 ، مطبعة1هـ(، غاية النهاية ف طبقات القراء، ط832 ابن الزري، شس الدين أب الي ممد بن ممد، )ت، )(7

.86. وينظر : الزرو، الياة العلمية ف الشام، ص606، ص1م(، ج1932الاني، )مصر، 
.386، ص1 العليمي، النس الليل، الرجع السابق، ج)(8
.386، ص1 العليمي، النس الليل، الرجع السابق، ج)(9

452 من 167صفحة 



   :  (  1  )  هـ(  34  القاضي عبادة بن الصامت )ت، .1

 ابن قيس بن أصرم بن فهر بن ثعلبة بن غنم بن عوف بن عمرو بن عوف ابن الزرج
لصامت هو صاحب رسول ال ، (2)من القواقلة  ( وهو أخو أوس بن الصامت،)عبادة بن ا

عة(3)ويقال له البلي هد بدراk وأحداk وبي ية وش بة الول والثان هد العق هو الذي ش نه، و لكب بط   
هو أول من تول قضاء القدس. (4)الرضوان ف بالرملة(5)و فة*، تو   ف أرض الشام ف خل

 ( إل. وقد وجهه  عمر بن الطاب )(6)وهو ابن اثني وسبعي سنة( عثمان ابن عفان )
.(9) وقيل ف الرملة(8)، ث انتقل إل فلسطي، ودفن ف بيت القدس(7)الشام قاضياk ومعلما

   :  (  10  )  هـ(  41  . القاضي تيم بن أوس الداري، )ت، 4

 ، وهو أول()دخل القدس يوم الفتح، كان أمياk عليها يقضي بي الناس بإذن  عمر 
من أسرج الساجد.

.386، ص7، جالصدر السابق ابن سعد، )(1
.386، ص7، جالصدر السابق ابن سعد، )(2
م(، ج1994هـ(، تذيب الكمال ف أساء الرجال، دار الفكر للطباعة، )بيوت، 742 الزي، جال الدين، )ت، )(3

.438، ص9
.439، ص9 الزي، تذيب الكمال، ج)(4
.386، ص1م، ج1973 العليمي، النس الليل، ط )(5
 هـ(،727 ميلk. ينظر : الميي، ممد بن عبد النعم، )ت، 18 الرملة : مدينة بفلسطي تبعد عن بيت القدس *

 . وينظر : البغدادي، صفي الدين بن عبد268م(، ص1984الروض العطار ف خب القطار، مكتبة لبنان، )بيوت، 
 ، دار العرفة،1هـ(، مراصد الطلع ف أساء المكنة والبقاع، تقيق : علي البيجاوي، ط739الق، )ت، 

.632، ص2م(، ج1954)بيوت، 
 . وينظر : الزرو، الياة439، ص9. الزي، تذيب الكمال، ج386، ص7 ابن سعد، الطبقات الكبى، ج)(6

.83العلمية ف الشام، ص
.386، ص7، جالصدر نفسه ابن سعد، )(7
 . وينظر :40، ص1. ابن العماد النبلي، شذرات الذهب، ج386، ص7 ابن سعد، الطبقـات الكبى، ج)(8

.83الزرو، الياة العلمية ف الشام، ص
.386، ص1، جالرجع السابق العليمي، النس الليل، )(9

 . ابن الثي، عز الدين ابن الثي أب السن علي بن ممد أب الكرم الشيبان، )ت،243 القدسي، مثي الغرام، ص)(10
 . وينظر : العارف، الفصل295، ص1م(، ج1998، دار الفكر للطباعة، )بيوت، 1هـ(، أسد الغابة، ط630

.95م(، ص1986، مطبعة العارف، )القدس، 2ف تاريخ القدس، ط
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   :  (  1  )  هـ(  41  . شداد بن أوس بن ثابت بن النذر الزرجي النصاري، أبو يعلي )ت، 5

 وهو ابن أخي حسان بن ثابت، وأمه من بن عدي بن النجار، وقد شهد والده بدرا
 . وهو صحاب من النصار، كان عالاk من المراء، تقياk وحليماk، فصيحا(2)واستشهد فيها

 عن خس وسبعي عاماk.(4)هـ41 ودفن با عام (3)وحكيما. توف ف بيت القدس
 (، اعتزل وعكف على( إمارة حص، وعندما توف  عثمان بن عفان )وله  عمر )

العبادة. قال أبو الدرداء : لكل أمة فقيه ومفت، وفقيه هذه المة شداد بن أوس.
 . ويروي ابن(5) حديثا50k عاماk. وله ف كتب الديث أكثر من 75توف ف القدس عن عمر 

 هـ. ويقول : توف عام41هـ. ويقـول : توف 58 : أن شداداk توف عام (6)عبد الب
.(7)هـ. وشداد بن أوس من أوت العلم واللم فكان بيان إذا نطق، ويكظم إذا غضب64

   :  (  8  )  هـ(  53  . القاضي فضالة بن عبيد )ت، 6

 ابن نافذ بن قيس بن صهيبة بن الصرم بن جحجبا بن كلفة بن عوف بن عمر، وقيل : أنه
  ووله معاوية الغزو وقضاء دمشق واستخلفه على(10). قاضي دمشق(9)شهد معركة أحد

 . وقال خالد بن يزيد عن أبيه : كان أبو الدرداء على القضاء ف(11)دمشق لا غاب عنها

 .52، ص5. ابن عبد الب، الستيعاب ف معرفة الصحاب، ج315، ص4 ابن حجر، تذيب التهذيب، ج)(1
.102وينظر : العارف، الفصل ف تاريخ القدس، ص

.52، ص5 ابن حجر، الصابة ف تييز الصحابة، ج)(2
.52، ص5 ابن حجر، الصدر نفسه، ج)(3
.232، ص3. وينظر : الزركلي، العلم، ج315، ص4 ابن حجر، تذيب التهذيب، ج)(4
.266، ص1 الصفهان، حلية الولياء، ج)(5
.52، ص5 الستيعاب ف معرفة الصحاب، ج)(6
، ص1. الصفهان، حلية الولياء، ج3842، تسلسل 52، ص5 ابن حجر، الصابة ف تييز الصحابة، ج)(7

.102. وينظر : العارف، الفصل ف تاريخ القدس، ص266
.234، ص8 ابن حجر، تذيب التهذيب، ج)(8
.433، ص7 ابن حبان، الرح والتعديل، ج)(9

.124، ص7 البخاري، التاريخ الكبي، ج)(10
.234، ص8 ابن حجر، تذيب التهذيب، ج)(11
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 بلد الشام، فلما حضرته الوفاة قال له معاوية : من ترى لذا المر؟ قال : فضالة بن عبيد.
.(1)فلما مات أرسل إل فضالة فوله

   :  (  2  )  هـ(  80  . القاضي أبو إدريس الولني )ت، 7

 ( ول صحبة له. سكنأسه عائد ال بن عبد ال، مولده عام حني ف حياة رسول )
 . وكان من عباد أهل الشام(3)الشام ووله عبد اللك بن مروان القضاء بدمشق وبلد الشام

.(4)وقÁرائهم. ويقوم بتعليم القرآن ث يقص على الطلبة القصص

   :  (  5  )  هـ(  87  . القاضي قبيصة بن ذؤيب بن جلجلة الزاعي )ت، 8

بو إسحاق الدن وهو من التابعي ف(6)من بن قمي بو سعيد ويقال له : أ  ، وقيل لقبه أ
الشام.

بد اللك بن مروان فة ع ية خل ف بالشام ف نا يد بن(7)تو هو أعلم الناس بقضاء ز  . و
بد الب بن ع بت. وذكره ا نه كان فقيهاk وعالاk ف(8)ثا صابة لبن حجر بأ ية كتاب ال ف حاش   

بن حبان من فقهاء(9)بلد الشام. وكذلك ا هل الشام و ي من أ ه من الثقات التابع ن   يقول : أ

.234، ص8 ابن حجر، الصدر نفسه، ج)(1
 هـ(، مشاهي علماء المصار، مطبعة لنة التأليف، )القاهرة،354 البست، ممد ابن حبان أبو حات، )ت، )(2

.112م(، ص1959
.112، صالصدر نفسه البست، ابن حبان، )(3
.28، ص1. وينظر : العمد، معجم النابي، ج216، ص3 الذهب، تاريخ السلم، ج)(4
.447، ص7 ابن سعد، الطبقات الكبى، ج)(5
.302، ص8 ابن حجر، الصدر السابق، ج)(6
.302، ص8 ابن حجر، الصدر السابق، ج)(7
.138، ص9 الستيعاب، ج)(8
.317، ص5 كتاب الثقات، ج)(9
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 ، وكذلك البيد، كان ثقة، مأموناk كثياk، ومن(1)الدينة. وتول مهام خات عبد اللك بن مروان
.(3)، وعرف بثقة الرواية(2)علماء وفقهاء هذه المة

 . القاضـي بلل بن عوير أبي الدرداء أبو ممد النصاري الدمشقي )ت،9

   :  (  4  )  هـ(  92

عض الشام ي ب هد(5)كان أم تى له بشا شق أ هل الشام، على قضاء دم هو ف عداد أ  ، و
زيد(7). ويقال كان أمياk ف دمشق(6)زور فضربه ها ف زمن ي   من(9)، وهو من الثقات(8)، قاضي
.(10)الطبقة الثانية

 . وينظر : العارف،112. البست، مشاهي علماء المصار، ص447، ص7 ابن سعد، الطبقات الكبى، ج)(1
.114الفصل ف تاريخ القدس، ص

.87. وينظر : الزرو، الياة العلمية ف الشام، ص447، ص8 ابن حجر، تذيب التهذيب، ج)(2
.89، ص2 وكيع، أخبار القضاة، ج)(3
.460، ص1، جالصدر السابق ابن حجر، )(4
.523، ص10هـ(، تاريخ مدينة دمشق، ج571 ابن عساكر، أبو القاسم علي بن السن ابن هبة ال، )ت، )(5
.778، تسلسل 68 ابن حجر، تقريب التهذيب، ص)(6
.523، ص10 ابن عساكر، تاريخ دمشق، ج)(7
 هـ(، تاريخ أب زرعة الدمشقي، تاريخ الكتب العلمية،281 أبو زرعة، عبد الرحن بن عمر بن عبد ال، )ت، )(8

.49م(، ص1996)بيوت، 
.115 البست، ابن حبان، مشاهي علماء المصار، ص)(9

.778، تسلسل 68 ابن حجر، تقريب التهذيب، ص)(10
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   :  (  1  )  هـ(  94  . القاضي سعيد بن السيب الخزومي القدسي الدني )ت، 10

فظ لسبعة. كان أح ي الفقهاء ا ي وأم ، سيد التابع هب بن عمرو ب و بن حزن بن أ  ا
(.( وأقضيته حت سي راوية عمر )الناس لحكام عمر بن الطاب )

سيب قد روى سعيد بن ال ما إل ربوة ذات قرار(2)و ف شرح قوله تعال : }وآوينه   
، بأنا )رملة فلسطي( وهي أرض فلسطي.(3)ومعي{

   :  (  4  )  هـ(  98  القاضي شهر بن حوشب الشعري )ت،   . 11

 (، وقاضي دمشق وبلد الشام ف خلفة الوليد بن عبد اللك. وكان5مقريء أهل الشام)
(.6ضعيف الديث)

   :  (  7  )  هـ(  112  . القاضي رجاء بن حيوة )ت، 12

 (8ابن جندل، ويقال ح ز¡و ل، أبو القدام، ويقال : أبو نصر الكندي الردن، ويقال الفلسطين)
– الفقيه.

 ( ومن يستشارون ف أمور الدولة والحكـام، وكان9وهو من القضاة ف بلد الشام)
يستعان به ف القضاء عند اللفاء. توف ف زمن هشام بن عبد اللك.

  :  (  10  )  هـ(  115  . القاضي عبد ال بن بريدة بن الصيب السلمي )ت، 13

.373، ص7، جالصدر السابق ابن سعد، )(1
، ص1. وينظر : ابن العماد النبلي، شذرات الذهب، ج125، ص2م، ج1973 العليمي، النس الليل، ط )(2

105.
.50 سورة الؤمنون، الية )(3
.449، ص7 ابن سعد، الطبقات الكبى، ج)(4
.449، ص7 ابن سعد، الصدر نفسه، ج)(5
.47. وينظر : الزرو، الياة العلمية ف الشام، ص449، ص7 ابن سعد، الصدر نفسه، ج)(6
.96، ص18 ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق، ج)(7
.187، ص5 الذهب، تاريخ السلم، ج)(8
.96، ص18 ابن عساكر، الصدر نفسه، ج)(9

.140، ص5 ابن حجر، تذيب التهذيب، ج)(10
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  هـ، وول أخوه بعده القضاء إل أن توف100. توف سليمان وهو على القضاء برو سنة (2)، أخو سليمان، وكانا توَءمي(1)أبو سهل الروزي قاضي مرو
.(3)هـ115سنة 

   مارب بن دثار بن كردوس  . 14

ف  أبو كو ي ال شيبان ي ال س سدا –ال  

الطرن
   :  (  4  )  هـ(  116  )ت، 

 كان قاضياk، من العلماء الز�هاد، وحديثه مرج ف كتب السلم. قال : صحبنا القاسم
قة، سط على النف لليل، الب نا على ثلث، على قيام ا يت القدس، فغلب لرحن إل ب بد ا  بن ع

.(5)الكف عن الناس

   :  (  6  )  هـ(  118  . القاضي عبادة بن نسي الكندي )ت، 15

لسطي ية ف ف ضي طب دن قا مي الر بو عمرو الشا نه البخاري : عبادة بن(7)أ  . قال ع
.(8)نسي الكندي سيدهم

مر، ستخلف ع لما ا بد اللك على قضاء الردن، ف سن بن سيع : وله ع بو ال  وذكره أ
.(9)وله جند الردن

.3227، تسلسل 239 ابن حجر، تقريب التهذيب، ص)(1
.140، ص5 ابن حجر، تذيب التهذيب، ج)(2
.110، ص5 البخاري، التاريخ الكبي، ج)(3
.281، ص5. وينظر : الزركلي، ج307، ص6 ابن سعد، الطبقات الكبى، ج)(4
 م،1973. العليمي، النس الليل، ط 342. القدسي، مثي الغرام، ص270، ص6 ابن سعد، الصدر نفسه، ج)(5

.420، ص1ج
.101، ص5 ابن حجر، تذيب التهذيب، ج)(6
.5 البخاري، التاريخ الكبي، ج)(7
.446، ص9 الزي، تذيب الكمال، ج)(8
.446، ص9 الزي، الصدر نفسه، ج)(9
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ليه رجلن، فأهدى إليـه أحدها  وعندما كان عبادة بن نسي على القضاء، اختصم إ
.(10)قلة عسل – جرة عسل -، فقضى عليه. ث قال : يا فلن ذهبت القلة

   – أبو ثابت  *  . القاضي سليمان بن حبيب الاربي الدارني16

  هـ( :  120  الدمشقي )ت، 

ضي اللفاء به قا ب، وكان يلق نه كلثوم بن زياد : الار ي سنة(2)قال ع  . أقام بالشام ثلث
.(3)يقضي باليمي مع الشاهد

بد اللك، وهو من التعبدين زيز(4)كان قاضياk لشام بن ع ث وله  عمر بن عبـد الع  . 
.(5)القضاء ف بلد الشام ومنها فلسطي والقدس

   :  (  6  )  هـ(  126  . القاضي  ييى بن جابر بن حسان )ت، 17

زيد ليد بن ي ء حص، وتوف ف خلفة الو ضي. عمل ف قضا مر المصي القا بو ع  .(7)أ
.(9). من قضاة بلد الشام ومنها فلسطي(8)وكان من الثقات من الطبقة السادسة

.447، ص9 الزي، تذيب الكمال، ج)(10
.23، ص8 الداران : نسبة إل داريا ف بلد الشام. ينظر : الزي، تذيب الكمال، ج*
.160، ص2 ابن حجر، تذيب التهذيب، ج)(2
.456، ص7 ابن سعد، الطبقات الكبى، ج)(3
 .187، ص5م(، ج1988 الذهب، تاريخ السلم، تقيق : عمر عبد السلم، دار الكتاب العرب، )بيوت، )(4

.100وينظر : الزرو، الياة العلمية ف الشام، ص
.167. البست، ابن حبان، مشاهي علماء المصار، ص205، ص22 ابن عساكر، تاريخ دمشق، ج)(5
.168، ص11 ابن حجر، تذيب التهذيب، ج)(6
.518 ابن حجر، تقريب التهذيب، ص)(7
.7518، تسلسل 518 ابن حجر، تقريب التهذيب، ص)(8
.265، ص8 البخاري، التاريخ الكبي، ج)(9
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   :  (  1   )  هـ(  131  . القاضي الزبي بن عدي )ت، 18

  وبلد الشـام والت(2)العلمة الثقـة، أبو عدي المذان، اليامي، الكوف، قاضي الري
.(3)منها نيابة بيت القدس، وهو راوية للحديث حيـث روى لنس بن مالك

   :  (  4  )  هـ(  135  . القاضي ييى بن ييى بن قيس )ت، 19

ديث شق، وله أحا سان كان عالاk بالفتوى والقضاء. ولد بدم بو عثمان الزدي الغ  أ
ي) ب العباس)5كثية حيث روى عن عروة بن الزب فة أ ف ف آخر خل  (. وتول القضاء6(. تو

(.7والفتوى ف بلد الشام والت منها نيابة بيت القدس)

   :  (  8  )  هـ(  138  . القاضي يزيد بن عبد الرحن بن أبي مالك )ت، 20

يم القضاء ضي. وله هش قي القا ن الدمش هو من فقهاء(9)المدا ب حازم :  بن أ  . وقال ا
قة ء من مكحول(10)أهل الشام وهو ث نه أعلم بالقضا يل : أ بو زرعة الدمشقي(11). وق  . وأكـد أ

.(12)أنه من قضاة فلسطي

.249، ص6. وينظر : السمعان، النساب، ج370، ص6 الذهب، سي أعلم النبلء، ج)(1
.68، ص2 الذهب، ميزان العتدال، ج)(2
.282، ص6 الزي، تذيب الكمال، ج)(3
.466، ص7 ابن سعد، الطبقات الكبى، ج)(4
-121م(، حوادث )1988 الذهب، تاريخ السلم، تقيق : عمر بن عبد السلم، دار الكتاب العرب، )بيوت، )(5

.562هـ(، ص140
.197، ص9 أبو حات، الرح والتعديل، ج)(6
هـ(.140-121، حوادث )562 الذهب، تاريخ السلم، ص)(7
.300، ص11 ابن حجر، تذيب التهذيب، ج)(8
.7748، تسلسل 532 ابن حجر، تقريب التهذيب، ص)(9

.100. وينظر : الزرو، الياة العلمية ف بلد الشام، ص345، ص20 الزي، الصدر السابق، ج)(10
.301، ص11 ابن حجر، تذيب التهذيب، ج)(11
.53-52 أبو زرعة الدمشقي، تاريخ أب زرعة الدمشقي، ص)(12
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   :  (  1  )  هـ(  149  . القاضي الزبيدي ممد بن الوليد )ت، 21

 المام الافظ، الجة، القاضي أبو الذيل الزبيدي، المصي، قاضي بلد الشام، ومنها
.(3) ف خلفة عبد اللك(2)هـ78نيابة بيت القدس، ولد ف سنة 

هل الشام بالفتوى يل إن الزبيدي كان أعلم أ قة إن شاء ال،(4)وق يث وكان ث   والد
.(5)وهو من ثقات السلمي

   :   (  6  )  هـ(  152  . القاضي عثمان بن أبي العاتكه، واسه سليمان الزدي )ت، 22

هم. كان لها وقدماء مشاي ن أه ، من متق قي بو حفص الدمش ته أ  تول قضاء الشام. كني
من الصادقي.

   :  (  7  )  هـ(  157  الوزاعي، عبد الرحن بن عمر، أبو عمر الوزاعي )ت،   . القاضي 23

ه سنة  نت ولدت عد وفاة الارث بن ممد. كا صب القضاء ب  هـ وتوف ف88تول من
نه جرت ف زم هر الفقهاء. و عي أش له سبعي سنة. كان الوزا صور و فر الن ب جع فة أ  خل

 اتصالت بي فقهاء القطار السلمية، فحمل مذهب المام أبو حنيفة إل بلد الشام وتأثر
هل بلد الشام سلباk وإيابا ية(8)به أ شأ حركة فقه ية ما أن صبحت هناك مناقشات فقه  ، فأ

قه باعتباره ريع أو الف صال علم التش ه ت انف ن يل إ ية كثية. وق ها مؤلفات فقه تج عن سعة ن  وا
لسنة ية للقرآن وا هم والدرا ستقلk عن مرد الف عي وكان عمره(9)كياناk م ستفت الوزا قد ا  . ف

.455، ص6 الذهب، سي أعلم النبلء، ج)(1
.455، ص6 الذهب، سي أعلم النبلء، ج)(2
.306، ص17 الزي، تذيب الكمال، ج)(3
.444، ص9 ابن حجر، تذيب التهذيب، ج)(4
.323، ص7 ابن سعد، الطبقات الكبى، ج)(5
.419، ص12 الزي، الصدر السابق، ج)(6
.110. وينظر : الزرو، الياة العلمية ف بلد الشام، ص488، ص7 ابن سعد، الطبقات الكبى، ج)(7
.488، ص7 ابن سعد، الصدر نفسه، ج)(8
.109. وينظر : الزرو، الياة العلمية ف بلد الشام، ص349، ص1 القري، نفح الطيب، ج)(9
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لسنن ف الفقه،(1)ثلثة عشر سنة. وأجاب ف سبعي ألف مسألة  . وقد ألف كتابي ف الفقه )ا
قه( سائل ف الف يت القدس(2)وال يه الشام قدم ب عي فق كر أن الوزا ن(3). ويذ يه ثا صلى ف   ف

.(4)(ركعات والصخرة وراءه، ث صلى المس، وقال : هكذا فعل عمر بن عبد العزيز )

   :  (  5  )  هـ(  158  معاوية بن صال بن جرير بن سعيد بن سعد الضرمي )ت،   القاضي   . 24

 ، وقاضي الندلس وقاضي(6)أبو عبد الرحن المصي، قاضي فلسطي ف زمن الهدي
ية العلم لصدق(7)بلد الشام. وكان من أوع من معادن ا لرحن بن(8)، و بد ا ما ملك ع  . وعند

سله إل بلد الشام ية فأر ضي معاو صل بالقا ية الندلس، ات جع وله قضاء(9)معاو لا ر  ، و
.(10)الماعة بالندلس

   :  (  11  )  هـ(  159  . القاضي حسي بن واقد الروزي )ت، 25

ها مدن خها، زار بلد الشام ومن ضي مرو وشي لكبي، قا رشي، المام ا بد ال الق بو ع  أ
.(12)فلسطي، وقيل ليس له مثيل بالقضاء، وكان من خيار الناس

.157، ص1 الذهب، دول السلم، ج)(1
.318 ابن الندي، الفهرست، ص)(2
.427، ص1م، ج1973 العليمي، النس الليل، ط )(3
.351 القدسي، مثي الغرام، ص)(4
.44، ص59 ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق، ج)(5
.44، ص59 ابن عساكر، الصدر نفسه، ج)(6
.176، ص1 الذهب، تذكرة الفاظ، ج)(7
.6762، تسلسل 470 ابن حجر، تقريب التهذيب، ص)(8
.191، ص10 ابن حجر، تذيب التهذيب، ج)(9

.335، ص7 البخاري، التاريخ الكبي، ج)(10
.83، ص7 الذهب، سي أعلم النبلء، ج)(11
.549، ص1 الذهب، ميزان العتدال، ج)(12
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   :  (  1  )  (  هـ  161  . القاضي سفيان الثوري )ت، 26

يت القدس ين أتوا ب ي والزهاد والعلماء والفقهاء والقضاة الذ عد(2)هو من التابع   ب
 ، وختم القرآن فيها. وهو إمام عال مشهود له ف(3)التحرير العرب السلمي. أتى قبة الصخرة

صدقه وورعه. توف بالبصرة.

   :  (  4  )  هـ(  166  . القاضي خالد بن يزيد بن صال بن صبيح بن الشخاش )ت، 27

شم الدمشقي بو ها لثة(5)أ قة الثا بن سيع ف الطب قة. ذكره ا هو عال ث ضي البلقاء. و  ، قا
.(7). وقيل : هو من الطبقة الثالثـة ومن تابعي أهل الشام على لسان أبو حات(6)من أهل الشام

   :  (  8  )  هـ(  168   )ت،   . القاضي ممد بن عبد ال العقيلي28

 ، وقد ول(10). من قضاة بلد الشام ومنها نيابة بيت القدس(9)أبو علثة، الزري الران
.(12)هـ(166، ومعه القاضي )عافية بن يزيـد بن قيس الكوف النفي، ت، (11)القضاء للمهدي

.287 ابن خياط، الطبقات، ص)(1
.428، ص1م، ج1973 العليمي، النس الليل، ط )(2
.428، ص1 العليمي، النس الليل، الرجع نفسه، ج)(3
.114، ص3 ابن حجر، تذيب التهذيب، ج)(4
.1687، تسلسل 131 ابن حجر، تقريب التهذيب، ص)(5
.181، ص3 البخاري، التاريخ الكبي، ج)(6
.434-430، ص5 الزي، تذيب الكمال، ج)(7
.234، ص7 الذهب، سي أعلم النبلء، ج)(8
.594، ص3 الذهب، ميزان العتدال، ج)(9

.132، ص1 البخاري، التاريخ الكبي، ج)(10
.233، ص9 ابن حجر، تذيب التهذيب، ج)(11
.424 ابن حجر، تقريب التهذيب، ص)(12
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   :  (  1  )  هـ(  175  . القاضي الليث بن سعد بن عبد الرحن الفهري )ت، 29

حد القضاة والفقهاء هو من أ ي مالك ف العلم. و صر، كان نظ هل م هم عال أ  (2)مول

.(3)والعلماء والتابعي والزهاد الذين دخلوا بيت القدس بعد التحرير العرب السلمي

   :  (  4  )  هـ(  183  . القاضي ييى بن حزة الضرمي البتهلي )ت، 30

 ، ول القضاء نو ثلثي سنة. من أهل بيت(5)أبو عبد الرحن ، قاضي دمشق ومدثها
يا ف بلد الشام ية عام (6)ل فر النصور ف بدا بو جع يل إن أ ما قدم إل دمشق153. وق  هـ عند

 ، عي يي على القضاء ول يزل قاضياk حت توف ف خلفة(7)وبلد الشام ومنها مدن فلسطي
.(9). وحديثه ف كتب الستة(8)هارون الرشيد

   :   (  10  )  هـ(  191  . القاضي سلمة بن الفضل البرش النصاري )ت، 31

يت القدس. وكان قوياk أيام بة ب ها نيا ضي الري وبلد الشام ومن بد ال الزرق قا بو ع  أ
(.13(. وقيل : إنه معلم كتاب)12(. وقيـل : إنه صدوق كثي الطأ)11مغازي الشام)

.429، ص1م، ج1973 العليمي، النس الليل، ط )(1
.429، ص1 العليمي، النس الليل، الرجع نفسه، ج)(2
.429، ص1 العليمي، النس الليل، الرجع نفسه، ج)(3
.305، ص1 ابن العماد، شذرات الذهب، ج)(4
.65، ص20. وينظر : الزي، تذيب الكمال، ج469، ص7 ابن سعد، الطبقات الكبى، ج)(5
، ص11. وينظر : ابن حجر، تذيب التهذيب، ج7410، تسلسل 62، ص20 الزي، تذيب الكمال، ج)(6

176.
.65، ص20 الزي، الصدر نفسه، ج)(7
.469، ص7 ابن سعد، الطبقات الكبى، ج)(8
.286، ص1 الذهب، تذكرة الفاظ، ج)(9

.738، ص4 ابن حجر، تذيب التهذيب، ج)(10
.23، ص8 الذهب، سي أعلم النبلء، ج)(11
.2505، تسلسل 188 ابن حجر، تقريب التهذيب، ص)(12
.152، ص7 الزي، الصدر السابق، ج)(13
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   :  (  14  )  هـ(  194  . القاضي سويد بن عبد العزيز بن ني السلمي الدمشقي )ت، 32

يل : من الكوفة. ولد سنة  يل المصي، أصله من واسط وق  . وتول القضاء(2)هـ90وق
فة لبك ف خل ء ف بع نه ول القضا يل إ لبك ف لبنان، وق لسطي وبع ها ف  ف بلد الشام ومن

.(4). وكان شريكاk للقاضي يي بن حزة ف القضاء(3)الهدي

   :  (  5  )  هـ(  194  . القاضي ممد بن حرب الولني البرشي المصي )ت، 33

.(6)كاتب الزبيدي أبو عبد ال. قيل : إنه ول قضاء بلد الشام، ومنها نيابة بيت القدس

   :  (  7  )  هـ(  216  . القاضي ممد بن بكار بن بلل العاملي الدمشقي )ت، 34

يت القدس بة ب ها نيا بو عبد ال، قاضي دمشق وبلد الشام ومن  ، وكان من الثقات(8)أ
بو داود والترمذي والنسائي(9)صدوق  . وكان من أهـل القضاء والفتوى ف(10). وقد روى له أ

.(11)بلد الشام

.250، ص4 ابن حجر، تذيب التهذيب، ج)(14
.2692، تسلسل 200 ابن حجر، تقريب التهذيب، ص)(2
.470، ص7 ابن سعد، الطبقات الكبى، ج)(3
.250، ص4 ابن حجر، تذيب التهذيب، ج)(4
.470، ص7 ابن سعد، الطبقات الكبى، ج)(5
.327، ص2. وينظر : الصفدي، الواف بالوفيات، ج409 ابن حجر، تقريب التهذيب، ص)(6
.255، ص2 الصفدي، الواف بالوفيات، ج)(7
.100، ص2. وينظر : البغدادي، تاريخ بغداد، ج62، ص9 ابن حجر، تذيب التهذيب، ج)(8
.44، ص1 البخاري، التاريخ الكبي، ج)(9

.139، ص16 الزي، تذيب الكمال، ج)(10
.62، ص9 ابن حجر، تذيب التهذيب، ج)(11
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   :  (  1  )  هـ(  217  . القاضي موسى بن داود )ت، 35

صيحا قة مأموناk، وف صل، كان شيخاk ث ف ال رسوسي، الكو لضب الط بد ال ا بو ع  أ
صنفاk مكثرا صيصة(2)خطيباk فاضلk، وزاهداk م رسوس(3). تول قضاء ال ـاء ط  ،(4)، ث ول قض

.(5)وبلد الشام، ومنها فلسطي

   :  (  6  )  هـ(  218  . القاضي أحد بن ممد بن بكر بن الرملي )ت، 36

يه ضي الفق كر القا بو ب لسطي، حسب ما جاء(7)أ سبة إل الرملة بف  . الباروذي والرملي ن
قي( عة الدمش بو زر شق(8)ف كتاب )أ ستخلف(9)، وكان قاضياk ف دم عة ا با زر يل إن أ  . وق

 بالقضاء على حص ابن أب السود، وعلى الردن وفلسطي أحد بن ممد، والمحي على
.(10)دمشق والري على طبية

   :  (  11  )  هـ(  221  . القاضي الكم بن نافع البهراني )ت، 37

 هـ، كان من138أبو اليمان المصي، الافظ، أحد الئمـة من موال براء. ولد سنة 
.(12)النبلء الثقات، استقدمه الأمون ليوليه قضاء بلد الشام، ومنها فلسطي

   :  (  13  )  هـ(  222  . القاضي ييى بن صال الوحاظي )ت، 38

.444، ص8 الذهب، سي أعلم النبلء، ج)(1
.306، ص10 ابن حجر، تذيب التهذيب، ج)(2
.460، ص18 الزي، تذيب الكمال، ج)(3
.378، ص1 الذهب، تذكرة الفاظ، ج)(4
.204، ص4 الذهب، ميزان العتدال، ج)(5
.226، ص5 ابن عساكر، تاريخ دمشق، ج)(6
.226، ص5 ابن عساكر، الصدر نفسه، ج)(7
.52 أبو زرعة الدمشقي، تاريخ أب زرعة الدمشقي، ص)(8
.227، ص5 ابن عساكر، الصدر السابق، ج)(9

.229-228، ص5 ابن عساكر، الصدر السابق، ج)(10
.412، ص1 الذهب، تذكرة الفاظ، ج)(11
 . ابن412، ص1، الطبقة السابعة. الذهب، تذكرة الفاظ، ج402، ص7 ابن سعد، الطبقات الكبى، ج)(12

.50، ص2. وينظر : ابن العماد، شذرات الذهب، ج1464، تسلسل 115حجر، تقريب التهذيب، ص
.50، ص2 ابن العماد، شذرات الذهب، ج)(13
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صي، ولد سنة  ريا الم بو زك ها137أ ء حص وبلد الشام، ومن ي لقضا ـ وع  ه
ها. وقد روى عن يي بن حزة(1)فلسطي ه حص ومدث هل. (2). فكان فقي  وهو صدوق من أ

.(4)، ومن حفاظ الناس(3)الرأي

  *  . القاضي ابن الرماح، أبو ممد، عبد ال بن عمر بن سعد بن الرماح39

   :  (  5  )  هـ(  234  )ت، 

 أبو ممد البلخي، كان من العلماء القضاة، وتول القضـاء ف نيسابور، وبلد الشام،
.(6)ومنها نيابة بيت القدس

   :  (  7  )  هـ(  242   البغدادي )ت،   *  . القاضي السن بن عثمان أبو حسان الزيادي40

صحاب الواقدي) لì بالقضاء، وكان جواداk كريا8من أعيان أ ي، عا ضل، أم ديب فا  (، أ
(.9سحا)

لسطي) ها ف صور وبلد الشام، ومن نة الن مل على قضاء مدي  (. وله عدة كتب10ع
(.11وتصانيف منها )كتاب عروة بن الزبي، وطبقات الشعراء، وكتاب الباء والمهات()

.50، ص2 ابن العماد، شذرات الذهب، ج)(1
.473، ص7 ابن سعد، الطبقات الكبى، ج)(2
.7568، تسلسل 521 ابن حجر، تقريب التهذيب، ص)(3
.347، ص1 الذهب، تذكرة الفاظ، ج)(4
 هـ( هو والد عبد ال بن عمر الذي تول القضاء ف بلخ171 عمر بن ميمون بن حجر بن سعد ابن الرماح )ت، *

.157، ص14لدة عشرين سنة. ينظر : الزي، تذيب الكمال، ج
.320، ص9 الذهب، سي أعلم النبلء، ج)(5
 . تذيب4972، تسلسل 355. ابن حجر، تقريب التهذيب، ص157، ص14 الزي، تذيب الكمال، ج)(6

.443-442، ص7التهذيب، ج
  تزوج أحد أجداد السن بن عثمان أم ولد لزياد فقيل له الزيادي وليس الظن أنه نسبه إل زياد بن أبيه. ينظر :*

.496، ص11الذهب، سي أعلم النبلء، ج
.132، ص13 ابن عساكر، تاريخ دمشق، ج)(7
.18، ص9 ياقوت الموي، معجم الدباء، ج)(8
.356، ص7 البغدادي، تاريخ بغداد، ج)(9

.18، ص9 ياقوت الموي، معجم الدباء، ج)(10
.19، ص9 ياقوت الموي، الصدر نفسه، ج)(11
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   :  (  1  )  هـ(  244  . القاضي إسحاق بن موسى )ت، 41

 أبو موسى الطمي الدن، قيل أصله كوف وورد بغداد، وكان ثقة، توف ف حص ف
.(3). ول القضاء بنيسابور وبلد الشام، ومنها فلسطي(2)بلد الشام

   :  (  4  )  هـ(  244  . القاضي السن بن بشر السلمي )ت، 42

 أبو علي الكوف، قاضي نيسابور وبلد الشام، ومنها نيابة بيـت القدس، ومفت أهل
.(5)الرأي ببلده. عرف بالصدق وثقة الرواية

 . القاضي عبد الرحن بن إبراهيم بن عمر بن ميمون القرشي الموي43

  :  (  6  )  هـ(  245  )ت، 

لقب بدحيم قي)*ي ب سعيد الدمش ن بأ فظ ويك هب7 الا قه على مذ  (. درس الف
(. 9( وبعدها ذهب إل مصر، وقيل إنه أوثق أهل بلد الشام)8الوزاعي عندما قدم بغداد)

سابم) ين يفظون علم بلدهم وشيوخهم وأن ه ف الرح10وكان من الذ لي مد ع  (. ويعت
 (. ويذكر العليمي :12( لشيوخ بلد الشام. وعمـل قاضياk ف مدينة طبية بفلسطي)11والتعديل)

 أن المام الدث القاضي أبو سعيد العروف بدحيم هو أحد أصحاب المام أحد بن حنبل

.380، تسلسل 78، ص2 الزي، تذيب الكمال، ج)(1
.422، تسلسل 228، ص1 ابن حجر، تذيب التهذيب، ج)(2
.228، ص1 ابن حجر، تذيب التهذيب، ج)(3
.1215، تسلسل 98. تقريب التهذيب، ص236، ص2 ابن حجر، تذيب التهذيب، ج)(4
.98. ابن حجر، تقريب التهذيب، ص278، و ص1186، تسلسل 276، ص4 الزي، الصدر السابق، ج)(5
.130، ص2م، ج1973 العليمي، النس الليل، ط )(6
.121، ص6 دحيم تصغي دحان ومعناه البيث. ينظر : ابن حجر، تذيب التهذيب، ج*
.3927، تسلسل 120، ص6 ابن حجر، تذيب التهذيب، ج)(7
.827، تسلسل 5 البخاري، التاريخ الكبي، ج)(8
.3، ص10 الذهب، سي أعلم النبلء، ج)(9

.130، ص2م، ج1973 العليمي، النس الليل، ط )(10
.495، ص16 الزي، تذيب الكمال، ج)(11
.480، ص2. وتذكرة الفاظ، ج445، ص1 الذهب، العب ف خب من غب، ج)(12
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ـ()241)ت،  كل على ال1ه فة التو بل اللي سند، كان قاضياk بالرملة من ق صاحب كتاب ال  ) 
(، وكانت وفاته بفلسطي.2العباسي)

   :  (  3  )  هـ(  264  . القاضي ممد بن إساعيل بن إبراهيم بن مقسم السدي )ت، 44

 العروف بابن ع¢لية، نزل دمشق وول القضاء با نيابة عن قاضي القضاة جعفر بن عبد
لسلمي(4)الواحد الاشي قة حافظاk،(5). وروى عنه النسائي، والصبهان، والدمشقي، وا  . كان ث

.(6)بقي على قضاء بلد الشام، ومنها نيابة بيت القدس، حت وفاته

   :  (  7  )  هـ(  267  . القاضي سهل بن عمار النفي )ت، 45

ضي طرطوس) ضي هراة، وقا سابوري، كان قا كي الني بو يي العت ف بلد الشام،8أ  ( و
بو يي نه أ قد سع من الواقدي وحدث ع هل الرأي ف عصره. و لسطي. وهو شيخ أ ها ف  ومن

(.9البزاز)

   :  (  10  )  هـ(  279  . القاضي سعد بن ممد )ت، 46

يت بة ب ها نيا ضي بيوت وبلد الشام، ومن ضي، قا ت القا بو العباس – البجلي البيو  أ
.(11)القدس

.130، ص2 العليمي، النس الليل، الرجع السابق، ج)(1
.222، ص9 الطبي، تاريخ الطبي، ج)(2
.47، ص52 ابن عساكر، تاريخ دمشق، ج)(3
.109، ص16 الزي، تذيب الكمال، ج)(4
.109، ص16 الزي، تذيب الكمال، ج)(5
 . ابن حجر، تقريب379، ص1. الذهب، العب ف خب من غب، ج230، ص6 البغدادي، تاريخ بغداد، ج)(6

.416، تسلسل 44التهذيب، ص
.446، ص10 الذهب، سي أعلم النبلء، ج)(7
.240، ص2 الذهب، ميزان العتدال، ج)(8
.446، ص10 الذهب، سي أعلم النبلء، ج)(9

.276، ص20 ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق، ج)(10
.276، ص20 ابن عساكر، الصدر نفسه، ج)(11
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   :  (  1  )  هـ(  286  . القاضي أحد بن العلى بن يزيد السدي )ت، 47

ها عة ف قضائ ب زر قي، نائب أ كر الدمش بو ب ها(2)أ  ، أي قضاء بلد الشام، ومن
سائي، نه الن لسجستان. وروى ع ب داود ا لسطي. كان قد روى عن الضحاك، وأ  ف

.(3)والطبان، والمدان

   :  (  4  )  هـ(  287  . القاضي أحد بن عمرو بن الضحاك أبي عاصم النبيل )ت، 48

يه القاضي ن، الفق كر الشيبا بو ب صبهان، ورحل(5)أ صله من البصرة، وتول قضـاء أ  . أ
 مدثاk وقاضياk فيها، ومنها فلسطي.(6)إل بلد الشام

 وكان راوية للحديث، فسمع من أب بكر بن أب شيبة، وروى عنه القاضي أحد ممد
صوف ن ف الت كر الشيبا بو ب ت أ قد أف سال. و ن فقيهاk ظاهري(7)الع كر الشيبا بو ب  . وكان أ

.(8)الذهب

   :  (  9  )  هـ(  292  . القاضي أحد بن علي بن سعيد بن إبراهيم )ت، 49

.73، ص1 ابن حجر، تذيب التهذيب، ج)(1
.108، تسلسل 24 ابن حجر، تقريب التهذيب، ص)(2
.263، ص1 الزي، تذيب الكمال، ج)(3
.104، ص5 ابن عساكر، الصدر السابق، ج)(4
.104 ابن عساكر، الصدر السابق، ص)(5
.104 ابن عساكر، الصدر السابق، ص)(6
.105 ابن عساكر، الصدر السابق، ص)(7
.106 ابن عساكر، الصدر السابق، ص)(8
.55، ص5 ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق، ج)(9
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بة بيت ها نيا ء ف بلد الشام، ومن يل بغدادي الصل، تول القضا بو بكر الموي، وق  أ
 .(2) نيابة عن أب زرعة ممد بن عثمان بن زرعة وقبلها كان إماماk وقضاء لدينة حص(1)القدس

 ومسانيد كثية.(3)وله تصانيف كثية

عد قد روى عن علي بن ال صانيفه )كتاب(4)و من ت سائي. و ته. وروى عن الن   وطبق
.(5)العلم( و)مسند عائشة( وغيها كثي

   :  (  6  )  هـ(  297  . القاضي موسى بن إسحاق بن موسى )ت، 50

سابور والحواز وبلد الشام ضي ني مي، قا صاري الط كر الن بو ب  ، وكان على(7)أ
.(8)قضاء دمشق وحص. ضرب به الثل ف ورعه وعفته

ي 51 ق ش ة الدم أبو زرع ي  قاض –. ال  

   :  (  9  )  هـ(  302  ممد بن عثمان الثقفي )ت، 

ها ثان سني ث ول قضاء حد بن طولون، فأقام في ر عن أ ص عة قضاء م بو زر  ول أ
، وكذلك بعض مدن بلد الشام، ومنها فلسطي.(10)دمشق

.205، ص1. الزي، تذيب الكمال، ج34، ص4 البغدادي، تاريخ بغداد، ج)(1
.55، ص5 ابن عساكر، الصدر السابق، ج)(2
.663، ص2 الذهب، تذكرة الفاظ، ج)(3
.422، ص1 الذهب، العب ف خب من غب، ج)(4
.69 ص11 الذهب، سي أعلم النبلء، ج)(5
.103، ص11 الذهب، سي أعلم النبلء، ج)(6
.434، ص1 الذهب، العب ف خب من غب، ج)(7
. وينظر : الذهب، تذكرة الفاظ، ج57، ص5. ابن عساكر، تاريخ دمشق، ج7 ابن حنبل، مسند ابن حنبل، ج)(8

.104، ص11. وسي أعلم النبلء، ج668، ص2
.82، ص4. وينظر : الصفدي، الواف بالوفيات، ج183، ص3 ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج)(9

 . ابن العماد،122، ص11. ابن كثي، البداية والنهاية، ج444، ص1 الذهب، العب ف خب من غب، ج)(10
.239، ص2شذرات الذهب، ج
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شق عي فأدخله إل دم هب الشاف قه على الذ عد أن كان(1)تف كم به القضاة ب  ، وح
.(2)مذهب الوزاعي غالباk عليها

   :  (  3  )  هـ(  304  . القاضي ممد بن أحد بن الرزبان )ت، 52

بل عة من ق ب زر عد أ شق ب يت القدس. ول قضاء دم بة ب ها نيا  قاض بلد الشام، ومن
.(4)جعفر القتدر

   :  (  5  )  هـ(  306  . القاضي عبد الصمد بن عبد ال بن ممد بن عبد الصمد )ت، 53

ية للحديث رشي الدمشقي، كان راو بو ممد الق  ، تول قضاء دمشق وبلد الشام،(6)أ
. (7 )ومنها نيابة بيت القدس

   :  (  8  )  هـ(  308  . القاضي عبد ال بن ثابت بن يعقوب )ت، 54

ضي القرئ ن، القا سمي الثوري النجرا بو ممد العب ها(9)أ من قضاة بلد الشام، ومن  . 
نه قال : ولدت سنة  ن أ يب : وبلغ دفن بالرملة.قال الط يت القدس، و بة ب ـ ف223نيا  ه

.(10)آخرها

   :  (  11  )  هـ(  310  . القاضي ممد بن أحد بن سهل )ت، 55

.196، ص3. السبكي، طبقات الشافعية، ج519 السنوي، طبقات الشافعية، ص)(1
.190، ص54 ابن عساكر، تاريخ دمشق، ج)(2
.154، ص51 ابن عساكر، الصدر السابق، ج)(3
.25. ابن طولون، قضاة دمشق، ص31، ص2 الصفدي، الواف بالوفيات، ج)(4
 ، أحداث سنة193، ص3. ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج264، ص11 الذهب، سي أعلم النبلء، ج)(5

هـ.306
.264، ص11 الذهب، سي أعلم النبلء، ج)(6
.193، ص3 ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج)(7
.176، ص27 ابن عساكر، الصدر السابق، ج)(8
.426، ص9 البغدادي، تاريخ بغداد، ج)(9

.427، ص9 البغدادي، الصدر نفسه، ج)(10
.26. وينظر : ابن طولون، قضاة دمشق، ص46، ص51 ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق، ج)(11
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لسطي، سنة ها مدن ف لكي. ول قضاء بلد الشام، ومن ضي الا ن القا بد ال البكا بو ع  أ
يد ث عـزل ف أول سنة عشر فرجع إل البصرة306)  . وكان القاضي(1)هـ( بعد عمر بن الن

صان اليان صان، وأغ لكل واحدة أغ فر شجرة، و ن يقول : اليان شجرة، والك  البكا
.(2)السنة، وأغصان الكفر البدعة

   :  (  3  )  هـ(  316  . القاضي عبد الميد بن عبد العزيز السكوني )ت، 56

ضي القضاة مة، قا صري، العل يه الب بو خازم الفق ضي أ  ، وول القضاء بالشام،(4)القا
يت القدس بة ب ها نيا يا رب من(5 )ومن كي ويقول :  ند الوفاة يب هو من العدول، وكان ع  . و

لقب شق عام (6)القضاء إل ا بو خازم ول قضاء دم ضي أ يل : إن القا ـ إل أن قدم264. ق  ه
.(7)العتضد إل دمشق وسار معه إل العراق

   :  (  8  )  هـ(  320  . القاضي ممد بن بكران بن ممد )ت، 57

ضي الرملة يت القدس، وقا يب ب مد بن القتدر(9)هو خط ضي بال م  ، ف أيام الرا
.(10). له رواية ف الديث، وهو من أهل العلم ومن خطباء بيت القدسهـ(329العباسي )ت، 

.26. وينظر : ابن طولون، قضاة دمشق، ص48، ص51 ابن عساكر، الصدر نفسه، ج)(1
.48، ص51 ابن عساكر، الصدر نفسه، ج)(2
.77، ص11. وينظر : الذهب، سي أعلم النبلء، ج108، ص5 البغدادي، تاريخ بغداد، ج)(3
.210، ص2 ابن العماد، شذرات الذهب، ج)(4
.158، ص3 ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج)(5
.20 ابن طولون، قضاة دمشق، ص)(6
.78، ص11 الذهب، سي أعلم النبلء، ج)(7
.225، ص2م، ج1973 العليمي، النس الليل، ط )(8
.225، ص2 العليمي، الرجع نفسه، ج)(9

.127، ص1 العليمي، الصدر نفسه، ج)(10
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   :  (  1  )  هـ(  324  . القاضي عبد الصمد بن سعيد بن عبد ال )ت، 58

بو القاسم الكندي قاضي حص، قدم دمشق  وصنف تارياk لذكر الصحابة الذين. (2)أ
.(3)نزلوا حص

   :  (  4  )  هـ(  328  . القاضي السي بن ممد بن أحد بن حيدرة )ت، 59

ية لسطي، وكان راو ها ف ضي طرابلس وبلد الشام، ومن لسي، قا بد ال الطراب بو ع  أ
.(5)للحديث

   :  (  6  )  هـ(  329  . القاضي عبد ال بن أحد بن ربيعة )ت، 60

 . قال(7)هـ، ول القضاء بدمشق وبصر دفعات256أبو ممد الربعي القاضي، ولد سنة 
قة ي ث يب البغدادي : غ نه الط نه ول قضاء بلد(8)ع بن طولون ف )قضاة الشام( : أ  . وذكره ا

.(9)الشام بعد عزل القاضي زكريا

 . وينظر :23، ص2. الذهب، العب ف خب من غب، ج229، ص36 ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشـق، ج)(1
.302، ص2ابن العماد، شذرات الذهب، ج

.230، ص36 ابن عساكر، الصدر نفسه، ج)(2
.22، ص2 الذهب، العب ف خب من غب، ج)(3
.291، ص14 ابن عساكر، الصدر السابق، ج)(4
.366، ص13. وكذلك ج291، ص14 ابن عساكر، الصدر السابق، ج)(5
.23، ص27 ابن عساكر، الصدر السابق، ج)(6
 . وينظر : ابن296، ص2. ابن تغري بردي، النجوم الزاهـرة، ج315، ص15 الذهب، سي أعلم النبلء، ج)(7

.323، ص2العماد، الصدر السابق، ج
.386، ص9 البغدادي، تاريخ بغداد، ج)(8
.29 ابن طولون، قضاة دمشق، ص)(9
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 . القاضي زكريا بن أحد بن ييى بن موسى البلخي الشافعي، أبو ييى61

   :  (  1  )  هـ(  330  )ت، 

ه لجل نه فارق وطن يل إ عي، العلمة الدث، قاضي دمشق. وق لخي الشاف بو يي الب  أ
 ، وكان حسن البيان(2)الدين، ومسح عرض الرض، وسافر إل أقاصي الدنيا ف طلب الفقه

يت القدس بة ب ها نيا للسان، وله القتدر بال قضاء بلد الشام، ومن  . وكان من(3)عذب ا
.(4)كبار أصحاب الشافعي وشيخ الشافعيي بالشام

   :  (  5  )  هـ(  338  . القاضي ابن أبي ثابت إبراهيم ممد بن أحد العبسي )ت، 62

شق زيل دم لسامري، ن قي ا سحاق العرا بو إ مر، أ صدق الع ضي المام ال  ، عال(6)القا
ية ي والصريي والعراقيي(7)الروا فة من الشامي ء ف بلد الشام،(8). وروى عن طائ  . وتول القضا

.(9)ونائب الكم ف دمشق

   :  (  10  )  هـ(  339  . القاضي عمر بن السن بن علي بن مالك )ت، 63

يت بة ب ها نيا كن بالشام، ومن ن. ول القضاء بأما ن البغدادي الشنا سي الشيبا بو ال  أ
.(12)، وول القضاء أيام ببغداد وعزل، عاش ثاني سنة(11 )القدس

.326، ص2. وينظر : ابن العماد، شذرات الذهب، ج660، ص11 الذهب، سي أعلم النبلء، ج)(1
.222، ص2 الذهب، العب ف خب من غب، ج)(2
.2263، تسلسل 59، ص19 ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق، ج)(3
 . وينظر : ابن طولون،298، ص3. السنوي، طبقات الشافعية، ج59، ص19 ابن عساكر، الصدر نفسه، ج)(4

.29-28قضاة دمشق، ص
.110، ص12 الذهب، سي أعلم النبلء، ج)(5
.54، ص2 الذهب، الصدر نفسه، ج)(6
.165، ص6 البغدادي، تاريخ بغداد، ج)(7
.346، ص2 ابن العماد، الصدر السابق، ج)(8
.31 ابن طولون، الصدر السابق، ص)(9

.75، ص12. وينظر : الذهب، سي أعلم النبلء، ج170، ص1 السمعان، النساب، ج)(10
.185، ص3 الذهب، ميزان العتدال، ج)(11
.75، ص2 الذهب، العب ف خب من غب، ج)(12
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سى ه(1)روى عن ممد بن عي ßيا، وض ع ف ب الدن ر بن أ ك ب ب ن وأ بن حبان الدائ   
.(2)الدارقطن

   :  (  3  )  هـ(  341  . القاضي أحد بن ييى البزاز البغدادي )ت، 64

.(5)، وأقام بالقدس الشريف إل أن توف(4)قدم من مكة إل بيت القدس

   :  (  6  )  هـ(  356  . القاضي يوسف ابن عمر بن ممد بن يوسف بن يعقوب )ت، 65

 هو قاضي القضاة، يوسف بن قاضي القضاة عمر ابن القاضي أب عمر ممد يوسف
.(7)بن يعقوب إساعيل بن حافظ البصرة حاد بن زيد الالكي ث الداوودي البغدادي

ـ. ول القضاء وله عشرون سنة. كان حاذقاk بالحكام، بارع الدب305ولد سنة   .(8)ه
.(9)وكتب بالقضاء إل نوابه بصر وبلد الشام، ومنها نيابة بيت القدس

.75، ص2 الذهب، العب ف خب من غب، ج)(1
.185، ص3 الذهب، ميزان العتدال، ج)(2
 هـ(، مثي الغرام ف زيارة القدس والشام، دار اليل،756 القدسي، شهاب الدين ممود بن تيم القدسي، )ت، )(3

.361م(، ص1994)بيوت، 
 هـ(، إتاف الخصا بفضائل السجد القصى، تقيق : أحد رمضان، اليئة الصرية العامة880 السيوطي، )ت، )(4

.52، ص2م(، ج1982للكتاب، )القاهرة، 
 . وينظر :103. العارف، الفصل ف تاريخ القدس، ص433، ص1م، ج1973 العليمي، النس الليل، ط )(5

.235العمد، معجم النابي، ص
.235، ص12 الذهب، سي أعلم النبلء، ج)(6
.322، ص4 البغدادي، تاريخ بغداد، ج)(7
.235، ص12 الذهب، الصدر السابق، ج)(8
.236، ص12 الذهب، الصدر السابق، ج)(9
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  :  (   1  )  هـ(  367  . القاضي ممد بن أحد بن عبد ال )ت، 66

، ث قضاء بغداد سط هر الذهلي، تول قضاء وا بو الطا ها(2)أ  ، ث قضاء بلد الشام، ومن
يت القدس بة ب صر(3)نيا صيحاk مفهوماk، وشاعرا(4)، ث قضاء م هب، ف لكي الذ  . كان ما

.(5)أخبارياk، حاضر الواب، غزير الفظ

ستناب على دمشق قد ا  . وسع عن موسى بن هارون، وروى عن الدارقطن، وكان(6)و
هم، ويتكلم بكلم سط بين رته وكان يتو ليه الخالفون ويتناظرون بض مع إ  له ملس يت

.(8). اختصر )تفسي البات( و)تفسي البلخي((7)سديد

   :  (  9  )  هـ(  369  . القاضي عبد ال بن أحد بن راشد )ت، 67

 . ويقال : أبن بنت(10)أبو ممد القاضي. قاضي دمشق، يعرف بابن أخت وليد البغدادي
ليد. ولد سنة  ها279الو ية، ومن بل الخشيد هل بغداد وول القضاء بلد الشام من ق من أ ـ.   ه
يت القدس بة ب بد ال(11)نيا ل ممد بن ع بد ا با ع نه أ عث اب ي وثلثائة، فب سنة ثان وأربع   

.(12)فتسلمه فأقام يقضي بي أهل دمشق مدة وليته

   :  (  13  )  هـ(  375  . القاضي يوسف بن القاسم بن فارس )ت، 68

.60، ص2. وينظر : ابن العماد، شذرات الذهب، ج62، ص51 ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق، ج)(1
.313، ص1 البغدادي، تاريخ بغداد، ج)(2
.34 ابن طولون، قضاة دمشق، ص)(3
.130، ص4 ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج)(4
.45، ص2 الصفدي، الواف بالوفيات، ج)(5
.313، ص1 البغدادي، الصدر السابق، ج)(6
.160 الكندي، قضاة مصر، ص)(7
.132، ص4 ابن تغري بردي، الصدر السابق، ج)(8
.225، ص16. وينظر : الذهب، سي أعلم النبلء، ج21، ص27 ابن عساكر، الصدر السابق، ج)(9

.35 الوليد البغدادي، هو الفقيه الظاهري، قاضي دمشق ومصر. وينظر : ابن طولون، الصدر السابق، ص)(10
.36 ابن طولون، الصدر السابق، ص)(11
.160 الكندي، الصدر السابق، ص)(12
 ،2. والعب ف خب من غب، ج426، ص12. الذهب، سي أعلم النبلء، ج162 الكندي، قضاة مصر، ص)(13

. 86، ص3. ابن العماد، شذرات الذهب، ج148، ص4. ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج371ص
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سند الشام عي. كان م ني الشاف كر، اليا بو ب لكبي، أ فظ، الدث ا ضي، المام الا  القا
 ، أب السن علي ابن القاضي(2). نائب الكم ببلد الشام عن قاضي الدولة العبيدية(1)ف زمانه

، وول نيابة بيت القدس.(3)أب حنيفة النعمان الغرب

   :  (  4  )  هـ(  380  . القاضي ابن مفرج ممد بن أحد بن ممد بن ييى الافظ )ت، 69

 (،5أبو عبد ال، ممد بن أحد بن، ممد بن يي بن مفرج الموي مولهم القرطب)
ويكن أيضاk أبا بكر. حافظ بصي بأساء الرجال وأحوالم، من أوثق الدثي.

قه السن البصري( قه التابعي. ألف كتاب )ف قه، وف ف ها : كتب ف الف صانيف من  له ت
ف7ف  صبع(  سم بن إ سنداk ما حله )قا جع م ف عدة أجزاء. و قه الزهري(    ملدات، و)ف

يث(6)ملدات سمع الد من لي لسطي، والي ها ف حل إل الجاز وبلد الشام، وكان من  ،(7). ور
ويعمل بالتدريس والقضاء.

بن الفتوري يت*ويعرف أيضاk با شد ف بلد الشام وب ب اليمون بن را سع عن أ  . و
سلم عن(8)القدس ليد بن م بو الو سان أ يل على ل صاحب الندلس فوله القضاء، وق صل ب  . وات

عي بن(9)الوزا لسطي وكان ا ش ف ف ري رج ف الع بن الف عض الكماء شاهدوا ا  ، قال : ب
الفرج هناك ذهبت يداه ورجله وبصره.

   :  (  10  )  هـ(  388  . القاضي عبد ال بن الوليد بن سعد بن بكر )ت، 70

.37. وينظر : ابن طولون، قضاة دمشق، ص371، ص2 الذهب، العب ف خب من غب، ج)(1
.427، ص12 الذهب، سي أعلم النبلء، ج)(2
.229، ص5 ياقوت الموي، معجم البلدان، ج)(3
.445، ص12 الذهب، سي أعلم النبلء، ج)(4
.1007، ص3 الذهب، تذكرة الفاظ، ج)(5
.156، ص2 الذهب، العب ف خب من غب، ج)(6
.446، ص12 الذهب، سي أعلم النبلء، ج)(7
.1007، ص3 نسبة إل فنت قرية بقرطبة. ينظر : الذهب، تذكرة الفاظ، ج*
.1007، ص3 الذهب، تذكرة الفاظ، ج)(8
.1008، ص3 الذهب، تذكرة الفاظ، ج)(9

.424، ص1م، ج1973 العليمي، النس الليل، ط )(10
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يت يث. وزار ب ها الد صر وروى في ، سكن م لكي يه الا صاري، الفق بو ممد الن  أ
.(2). وهو من العلماء الزهاد والقضاة الفقهاء(1)القدس. وتوف بالقدس

   :  (  3  )  هـ(  436  . القاضي السن بن ممد بن العباس بن السن بن أبي السن )ت، 71

ب خر الدولة أ ه لمه )ف ي عد أخ يت القدس، ب بة ب ها نيا ء ف بلد الشام، ومن  ول القضا
ستنصر لقب بال ضي القضاة ال بة عن قا سن( نيا ي(4)يعلى حزة بن ال  ، وكان نقيباk للطالبي

بدمشق.

   :  (  5  )  هـ(  454  . القاضي إبراهيم بن العباس بن السن )ت، 72

عد يم م ب ت بة ف أيام )أ يت القدس، والطا بة ب ها نيا ء ف بلد الشام، ومن  ول القضا
مد بن ز بن م زي بد الع سم بن ع ب ممد القا ته )أ ضي قضا بة عن قا ستنصر( نيا لقب بال  ال

 ، ث عـزل بأب السي يي ابن(6)النعمان( بعد عمه )أب تراب السن بن ممد بن العباس(
، ث أعيد إل القضاء.(7)زيد الزيدي

   :  (  8  )  هـ(  486  . القاضي عبد الواحد بن ممد بن علي )ت، 73

ته، وهو من أصحاب القاضي أب بو الفرج الشيازي القدسي، شيخ السلم ف وق  أ
 قدم الشام فسكن بيت القدس، وهو الذي نشر مذهب الماميعلى بن الفراء، إمام النابلة. 

.(9) أقام بدمشق فنشر الذهب با( ثأحد )

.424، ص1م، ج1973 العليمي، الرجع نفسه، ط )(1
.424، ص1م، ج1973 العليمي، الالرجع صدر نفسه، ط )(2
.94، ص57 ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق، ج)(3
.94، ص57 ابن عساكر، الصدر نفسه، ج)(4
.451، ص6 ابن عساكر، الصدر نفسه، ج)(5
.451، ص6 ابن عساكر، الصدر نفسه، ج)(6
.452، ص6 ابن عساكر، الصدر نفسه، ج)(7
.434، ص1م، ج1973 العليمي، النس الليل، ط )(8
.434، ص1 العليمي، الرجع نفسه، ج)(9
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صر ين(، و)مت صول الد صرة ف أ هج واليضاح(، و)التب ها : )الب صانيف كثية من  له ت
سي( ر ف التف ه سائل المتحان(، ويقال أن له كتاب )الوا قه(، و)م صول الف د ف أ  ف الدو

.(1)هو من ثلث ملدات

   :  (  2  )  هـ(  488  . القاضي ممد بن الظفر بن بكران )ت،74

هم هم ل وأعرف هم وأتقا هد القضاة وأورع عي. كان من أز كر الموي الشاف بو ب  أ
هب يت400. ولد بماة ف الشام سنة (3)بالذ بة ب ها نيا ـ فكان أنزه قضاة بلد الشام، ومن  ه

.(4)القدس

خذ على لطبي ول يأ يب ا ب الط ضي أ صحاب القا قد سع ف بغداد. وكان من أ  و
بو يعلى الغراء ضي أ ن، وزكاه القا بد ال الدامغا بو ع ضي القضاة أ نه قا هد ع  القضاء رزقا. وش

.(5)وناب عنه ف القضاء بربع الدينة

   :  (  6  )  هـ(  492  . القاضي سعد بن أحد بن ممد )ت، 75

.(7)هـ420أبو القاسم النسوي، سكن دمشق مدة، ولد ف سنة 

لم ال – يوم دخلوا رنج – خذ سم قتله الف با القا ن : إن أ مد بن الكفا بو م ذكر أ  و
يت القدس ف شعبان سنة  ـ492ب سن علي بن(8)ه ب ال ضي أ سم عن القا بو القا  . روى أ

.(9)ممد، وعن السترابادي
.434، ص1 العليمي، الرجع نفسه، ج)(1
.391، ص3. ابن العماد، شذرات الذهب، ج159، ص14 الذهب، سي أعلم النبلء، ج)(2
.15، ص2 السنوي، طبقات الشافعية، ج)(3
.359، ص2 الذهب، العب ف خب من غب، ج)(4
 . الذهب، العب ف خب253، ص10. ابن الثي، الكامل ف التاريخ، ج27، ص17 ابن الوزي، النتظم، ج)(5

.149-148، ص3. اليافعي، مرآة النان، ج359، ص2من غب، ج
.203، ص20 ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق، ج)(6
.203، ص20 ابن عساكر، الصدر نفسه، ج)(7
.204، ص20 ابن عساكر، الصدر نفسه، ج)(8
.204، ص20 ابن عساكر، الصدر نفسه، ج)(9
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   :  (  1  )  هـ(  492  . القاضي مكي بن عبد السلم النصاري )ت، 76

لي ف ه من الشـام ومصر. كان من الوا لي بو القاسم الرملي، كانت الفتاوي تأت إ  أ
.(2)الفاق. شرح تاريخ بيت القدس وقضاءه، وجع ف بيت القدس أشياء كثية

.(4)هـ492 شعبان 12، وقتل ف (3)تأسر على يد الفرنج

   :  (  5  )  هـ(  505  . القاضي الغزالي ممد بن ممد بن أحد )ت، 77

مد، ولد ف طوس سنة  بو حا ية445المام أ  هـ، تول التدريس بعدها بالدرسة النظام
لزهد سنة 484ف بغداد عام  ها لذ با ـ، وبعد ها إل الجاز لغرض488ه حل بعد ـ، ر  ه

يت القدس ها إل ب قل من شق مدة وانت جه إل الشام وأقام بدم لج، تو يس(6)ا مل بالتدر  ، فع
ه ف تلوة ت ضي أوقا سة لطلب العلم، كان يق لصوفية ومدر تذ خانقاه ل ها. وا  والفتاء في

هل التقوى، إل أن توف سنة  لسة أ هر الطابران )إحدى(7)هـ505القرآن، وما  ، ودفـن بظا
.(8)بلدت الطوس(

   :  (  9  )  هـ(  506  . القاضي ممد بن موسى بن عبد ال )ت، 78

، ث ول قضاء نه فعزل كي م يت القدس مدة، فش ركي، ول قضاء ب بد ال الت بو ع  أ
.(10)دمشق، وكان غالياk ف مذهب أب حنيفة

.436، ص1م، ج1973 العليمي، النس الليل، ط )(1
.758 ابن منظور، لسان العرب، ص)(2
.436، ص1 العليمي، النس الليل، الرجع السابق، ج)(3
.20، ص4 السبكي، طبقات الشافعية، ج)(4
.1، ص1 الغزال، إحياء علوم الدين، ج)(5
.439، ص1 العليمي، النس الليل، الرجع السابق، ج)(6
.379، ص2 ابن الثي، اللباب ف تذيب النساب، ج)(7
.491، ص10 ابن الثي، الكامل ف التاريخ، ج)(8
.52، ص4. الذهب، ميزان العتدال، ج75، ص56 ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق، ج)(9

 . العليمي، النس الليل، ط52، ص4. الذهب، ميزان العتدال، ج76، ص56 ابن عساكر، الصدر نفسه، ج)(10
.437، ص1م، ج1973

452 من 196صفحة 



   :  (  1  )  هـ(  520  . القاضي ممد بن الوليد بن خلف الطرطوشي )ت، 79

يت ين دخلوا ب ي والعلماء والزهاد الذ ، من أعيان التابع رشي كر الفهري الق بو ب  أ
ستظهر، كان إماما(2)دسالق شي ال كر الشا ب ب قة المام أ يت القدس وحج على نف  ، قدم ب

.(3)عالاk زاهداk، سكن الشام ودرس با

   :  (  4  )  هـ(  527  . القاضي ممد بن أحد بن ييى الموي )ت، 80

خل القدس و لسي، د سي الناب بد ال القد بو ع يخأ قة الش ها. نزل بغداد على نف ف في  تو
.(6)، وهو من أهل العلم والعمل(5)نصر القدسي، كان يفت ويقضي ويدرس بالقدس

   :  (  7  )  هـ(  529  . القاضي ممد بن أحد القدسي الشهور بالديباجي )ت، 81

ل بن عمر بن عثمان بن عفان. سي ج، بن عبد ا بو عبد ال، وهو من أولد الديبا  أ
لرسول ) جه ا جة و به ديبا نت تش هه كا جة وج سنه ولن ديبا له من)(8)بالديباج ل ص  . أ

 داد بدرب السلسلة،ـ. ث سكن بغ(9)مكة، أقام ببيت القدس وكتب الحاديث با وسعها
.(10)كان فقيهاk وقاضياk وهو فاضل، حسن السية، قوال بالق

   :  (  11  )  هـ(  531  . القاضي علي بن أحد بن عبد ال الربعي القدسي )ت، 82

.62، ص4 السمعان، النساب، ج)(1
.439، ص1م، ج1973 العليمي، النس الليل، ط )(2
.439، ص1م، ج1973. وينظر : العليمي، الرجع نفسه، ط 62، ص4 السمعان، النساب، ج)(3
.104. وينظر : العارف، الفصل، ص439، ص1 العليمي، الرجع نفسه، ج)(4
.104. وينظر : العارف، الرجع نفسه، ص439، ص1 العليمي، الرجع نفسه، ج)(5
.104. وينظر : العارف، الرجع نفسه، ص439، ص1 العليمي، الرجع نفسه، ج)(6
 م(، أحسن التقاسيم ف معرفة القاليم، تقيق : دي غويه بريل،1000هـ/390 القدسي، ممد بن أجد، )ت، )(7

.364م(، ص1990م(، نسخة مصورة، )القاهرة، 1906)ليدن، 
.439، ص1م، ج1973 العليمي، النس الليل، ط )(8
.439، ص1 العليمي، الرجع نفسه، ج)(9

.439، ص1 العليمي، الرجع نفسه، ج)(10
.440، ص1 العليمي، الرجع نفسه، ج)(11
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 أبو السن الشافعي، اشتغل على الشيخ أب إسحاق، وسع الديـث من الشيخ نصر
 القدسي والافظ أب بكر الطيب، ث دخل الغرب وسكن البية. من العيان التابعي الذين

، وعمل ف التدريس والقضاء.(1) بيت القدسقدموا

   :  (  2  )  هـ(  534  . القاضي ييى بن علي بن عبد العزيز )ت، 83

بو الفضل الدمشقي، ويعرف بابن الصائغ الدمشقي. ولد سنة   هـ. وكـان عالا443أ
(.3بالعربية، ناب ف القضاء عن أب عبد ال البلساغون)

 وكان أول من ول الكم ف بلد الشام، ومنها نيابة بيت القدس، ثقة عنـد العلماء
(.4ف أحكامه وماضراته)

   :  (  5  )  هـ(  535  . القاضي سلطان بن إبراهيم بن السلم الشافعي )ت، 84

 هـ، وتفقه على442. ولد بالقدس الشريف عام (6)أبو الفتح القدسي، ويعرف بابن رشا
هم الفقهاء وأفقههم صبح من أ صر القدسي، وغادر إل الديار الصرية، وأ  . ومن(7)الشيخ ن

.(9)، وصنف كتاباk ف )أحكام إلتقاء التاني((8)آثار القاضي أبو الفتح )ذخائر الثار( ف الفقه

.440، ص1 العليمي، الرجع نفسه، ج)(1
 . وينظر : ابن طولون،446، ص14. العب ف خب من غب، ج540، ص14 الذهب، سي أعلم النبلء، ج)(2

.44قضاة دمشق، ص
 .424، ص1 البلساغون : نسبة إل بلساغون وهي بلدة من ثغور الترك. ينظر : السمعان، النساب، ج)(3

 ،4. ابن العماد، شذرات الذهب، ج45. ابن طولون، قضاة دمشق، ص739، 2السنوي، طبقات الشافعية، ج
.105ص

.541، ص14 الذهب، سي أعلم النبلء، ج)(4
 . وينظر58، ص4، طبعة بيوت. ابن العماد، شذرات الذهب، ج334، ص1 السنوي، طبقات الشافعية، ج)(5

.235، ص2، ق9: الدباغ، بلدنا فلسطي، ج
.222، ص3 اليافعي، مرآة النان، ج)(6
، طبعة بيوت.334، ص1 السنوي، الصدر السابق، ج)(7
.620، ص1 حاجي خليفة، كشف الظنون، ج)(8
.439، ص1م، ج1973 العليمي، النس الليل، ط )(9
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   :  (  10  )  هـ(  535  ممد بن عبد الباقي بن ممد بن عبد ال السلمي )ت،   . القاضي 85

صري البزاز العدل مي الن لسلمي البغدادي البابشا صاري ا هر الن ب طا ر بن أ ك بو ب  أ
ستان ضي البيمار كي(2)العروف بقا سحق البم ب إ يا عن أ ر من حدث ف الدن هو آخ  . و

سة، ب يعلى، وبرع ف الساب والند ضي أ قه على القا لطبي، وتف بو الطيب ا ضي أ  والقا
.(3)وانتهى إليه علو السناد

 كان حسن الكلم، حلو النطق، مليح الاورة، جامعاk للفنون، وقد أسر ف صغره على
.(4)أيدي الروم فأرادوه أن يتكلم بكلمة كفر فلم يفعل

بل وبعدها ذهب إل  دخل بلد الشام، وكان يقضي ويفت على مذهب أحد بن حن
.(5)مصر

بي العافري86 بد ال الغر مد بن ع بي م كر ابن العر بو ب ضي أ  . القا

   :  (  6  )  هـ(  543  الندلسي الشبيلي )ت، 

يه إل الشرق سنة  حل مع أب ليه،485ر قه ع شي وتف لقي بالشام المام الطرطو ـ و  ه
.(7)وصحب الشاشي والغزال، قدم بيت القدس وروى عنه خلق كثي من العلماء

   :  (  8  )  هـ(  553  علي بن عساكر بن سرور القدسي الدمشقي الشاب )ت،   . القاضي 87

 ،54 كعب بن مالك أحد الثلثة الذين خلقوا والذين تاب ال عليهم. ينظر : ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق، ج)(10
 . والسلمي نسبة إل بن سلمة، وهم من النصار. النصاري نسبة إل الناصرية ف العراق. الذهب، العب ف68ص

.535، ص5. وينظر : ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج448، ص14خب من غب، ج
. وهو البيمارستان العضدي.80، ص11 ابن الثي، الكامل ف التاريخ، ج)(2
.80، ص11 ابن الثي، الصدر نفسه، ج)(3
. 108، ص4. ابن العماد، شذرات الذهب، ج217، ص12 ابن كثي، البداية والنهاية، ج)(4
.69، ص54 ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق، ج)(5
.296، ص2 ابن خلكان، وفيات العيان، ج)(6
 . العارف،140، ص4. ابن العماد، شذرات الذهب، ج440، ص1م، ج1973 العليمي، النس الليل، ط )(7

.104الفصل، ص
.168، ص4 ابن العماد، شذرات الذهب، ج)(8
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لسطي عام  سي ف ف صر القد يه العال ن بن470صحب الفق ، سع من ا ها ـ وبعد  ه
.(2)هـ553ويذكر الدباغ : أنه من زار القدس وعمل فيها وتوف عام . (1) ف دمشقالريري

 . ابن تغري بردي، النجوم38، ص3. اليافعي، مرآة النان، ج20، ص3 الذهب، العب ف خب من غب، ج)(1
.168، ص4. ابن العماد، شذرات الذهب، ج329، ص5الزاهرة، ج

.236، ص2، ق9 الدباغ، بلدنا فلسطي، ج)(2
452 من 200صفحة 



   :  (  1  )  هـ(  558  أحد بن ممد بن قدامة الماعيلي )ت،   . القاضي 88

 الندل، والد الشيخ أب عمر، والشيخ موفق. (2)نسبة إل جاعيل أو جاعي بفلسطي
كان خطيب جاعيل بفلسطي.

 فر� بدينه من الفرنج مهاجراk إل ال ونزل بسجد أب صال ف الشـام بباب شرقي ث
.(3)صعد إل جبل قاسيون ث نزل هو ووالده بسفح قاسيون

سميت ب صال ف سجد أ لم ب لصالية لنو بن العماد النبلي :  وكانوا يعرفون با  قال ا
.(4)بالصالية بم وكانت تسمى أولk قرى البل، وقيل قرية النخل، النخل كان با كثيا

 ويضيف ابن العماد بأنه كـان صاحب أحوال وكرامات، جع أخباره سبطه الافظ
صدق ، صاحب جد و ساق له عدة كرامات، وكان رجلk صالاk قانتاk ل ين، و  ضياء الد

.(5)وحرص على الي. ويقال إنه هو الذي بن الدير بالصالية بدمشق

.314، ص3. اليافعي، مرآة النان، ج83، ص8 ابن خلكان، الواف بالوفيات، ج)(1
 . وقيل سيت جاعي158، ص2، ق6 جاعي من أعمال نابلس ف فلسطي. ينظر : الدباغ، بلدنا فلسطي، ج)(2

 لكثرة العلماء الذين جعوا العلم فيها. شراب ممد، معجم أساء الدن والقرى الفلسطينية، الطبعة الهلية، )عمان،
.103م(، ص2000

.182، ص4 ابن العماد، شذرات الذهب، ج)(3
.182، ص4. وينظر : ابن العماد النبلي، الصدر السابق، ج314، ص3 اليافعي، مرآة النان، ج)(4
.168، ص4 ابن العماد، الصدر السابق، ج)(5
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  أبو السن علي بن ممد بن ييى القرشي     *  . القاضي زكي الدين89

   :  (  1  )  هـ(  564  )ت، 

 . وقد سع من(4) وسار للحج، وتوف ف بغداد(3) واستغن عن القضاء(2)كان قاضي دمشق
يل ب عق لرحن بن أ بد ا ري بن حزة وع بد الك لسية،(5)ع  . كان فقيهاk، خياk ديناk، ممود ا

طب(6)والعفاف، عالاk بأخبار بلد الشام ليح، وال ظم ال لرسائل،(7). فكان صاحب الن  ، وا
 وقصيدته البائية عن فتح بيت القدس لا كان له مكانة عند السلطان صلح الدين اليوب –

 :(8)هـ598رحه ال – إذ بعد فتح حلب عام 
مبشر بفتوح القدس ف رجبوفتحك القلعة الشهباء ف صفر

   :  (  9  )  هـ(  572  . القاضي ممد بن عبد ال بن القاسم بن الظفر بن علي )ت، 90

 (10)أبو الفضل الشهرزوري، اللقب كمال الدين الفقيه الشافعي، تول القضاء بالوصل

 kوبن با مدرسة للشافعية، ورباطا( بدينة الرسول)(11).

  والده )أبو العال ممد بن يي( وليس القاضي )أبو العال ممد بن أب السن علي بن ممد القرشي(، وجده مد*
 الدين، وجد أبيه زكي الدين وهو أول من ول القضاء ف بلد الشام أيام صلح الدين اليوب عندما فتح حلب

هـ.579
 .44، ص3. الذهب، العب ف خب من غب، ج229، ص4ينظر : ابن خلكان، وفيات العيان، ج

.374، ص3اليافعي، مرآة النان، ج
.213، ص4. ابن العماد، شذرات الذهب، ج229، ص4 ابن خلكان، الصدر نفسه، ج)(1
.374، ص3 اليافعي، مرآة النان، ج)(2
.44، ص3 الذهب، العب ف خب من غب، ج)(3
.382، ص5 ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج)(4
.229، ص4 ابن خلكان، وفيات العيان، ج)(5
.46 ابن طولون، قضاة دمشق، ص)(6
.89، ص4 السبكي، طبقات الشافعية، ج)(7
.594، ص4 ابن خلكان، الصدر السابق، ج)(8
.47. ابن طولون، الصدر السابق، ص296، ص12 ابن كثي، البداية والنهاية، ج)(9

.472، ص1 ابن خلكان، الصدر السابق، ج)(10
.243، ص4 ابن العماد، الصدر السابق، ج)(11
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 تول كمال الدين القضاء ف شهر صفر سنة خس وخسي وخسمائة، واستناب ولده
 وأولد أخيه ببلد الشام، ومنها نيابة بيت القدس، وترقى إل درجة الوزارة، وحكم ف بلد

نة حلب ستناب ولده القاضي مي الدين ف الكم بدي  . وهـو أول من أحدث(1)الشام، وا
 ، الذي يصلي فيه نواب السلطنة اليوم ف الامع الموي ف دمشق ووقف(2)الشباك الكمال

 ، ووزع القضاء لبنه ميي الدين ف(3)منطقة الامة ف دمشق على مدرسة نصبي الت أقامها
.(4)حلب، وابن أمية القاسم بماه

   :  (  5  )  هـ(  585  . القاضي ضياء الدين الكاري، عيسى بن ممد بن عيسى )ت، 91

ه ف مدارس حلب) ق خذ العلم والف حد الفقهاء الكبار، أ سد6أ ي أ مة الم صل بد  (، وات
لسلطان صلح الدين اليوب وذهب معه إل مصر)  (، وقد اعتمد عليه7الدين شيكوه عم ا

 (، وحضر مع صلح الدين معظم معاركه8صلح الدين كثياk حت أصبح أكب أمراء الدولة)
يت القدس) تح ب ها ف ر ف الرملة عام 9ومن س ين573(. وأ لسلطـان صلح الد ـ فافتداه ا  ه

(.10بستي ألف دينار)

ين ف لسلطان صلح الد يب ا شي على ترت ين قراقوش الطو قد اشترك مع باء الد  و
صود لغا الق ين شيكوه حت ب سد الد مه أ عد وفاة ع ين(11)الوزارة ب ل صلح الد لما تو  ، ف

ي جمع ب لبس زي الجناد وعمائم الفقهاء في يه وكان ي ليه ول يرج عن رأ مد ع  ذلك، اعت

.48 ابن طولون، قضاة دمشق، ص)(1
.48 ابن طولون، الصدر نفسه، ص)(2
.48 ابن طولون، الصدر نفسه، ص)(3
.79، ص6 ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج)(4
.209، ص1 القريزي، السلوك، ج)(5
.237، ص2، ق9. وينظر : الدباغ، بلدنا فلسطي، ج467، ص1م، ج1973 العليمي، النس الليل، ط )(6
.110، ص6 ابن تغري بردي، الصدر السابق، ج)(7
.42، ص12 ابن الثي، الكامل ف التاريخ، ج)(8
.82، ص3 ابن واصل، مفرج الكروب، ج)(9

.209، ص1 القريزي، مصدر سابق، ج)(10
.110، ص6 ابن تغري، الصدر السابق، ج)(11
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 .(3)، ومن قدماء السدية(2). وكان القاضي ضياء من أعيان أمراء عسكر صلح الدين(1)اللباسي
.(5) ف عكا ونقل ودفن ف القدس(4)توف ف الزرية

. القاضي سيف الدين الشطوب، علي بن أحد بن أبي اليجاء الكاري92

   :  (  6  )  هـ(  588  )ت، 

 (، وت8(، ولزم السلطان صلح الدين اليوب)7حضر مع أسد الدين شيكوه فتح مصر)
كا) لصليبيون على ع ستول ا سره حي ا سره،9أ ما فك أ ـا، وعند ، لنه كان نائباk على عك ) 

(.10هـ)588وصل إل السلطان صلح الدين ف بيت القدس ف بداية عام 

 وعندما دخل على صلح الدين فجأة وعنده أخوه اللك العـادل، نض إليه وعانقه،
لسطي ين قضاء نابلس بف قد وله صلح الد ليه(11)و عد أن ص¢لي ع ه ف داره ب ن  . وكان دف

.(12)بالسجد القصى

.237، ص2، ق9. وينظر : الدباغ، الصدر السابق، ج467، ص1م، ج1973 العليمي، النس الليل، ط )(1
.42، ص12 ابن الثي، الكامل، ج)(2
.165، ص3 ابن خلكان، وفيات العيان، ج)(3
.293، ص5. وينظر : الزركلي، العلم، ج334، ص12 ابن كثي، البداية والنهاية، ج)(4
.184، ص2 أبو شامة، الذيل على الروضتي، ج)(5
.302، ص12 ابن كثي، البداية والنهاية، ج)(6
.109-107، ص6 ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج)(7
.521، ص1م، ج1973 العليمي، النس الليل، ط )(8
.91 ابن شداد، سية صلح الدين اليوب، ص)(9

.61، ص5. الزركلي، العلم، ج302، ص12 ابن كثي، البداية والنهاية، ج)(10
.267، ص4. وينظر : ابن العماد، شذرات الذهب، ج38، ص3 اليافعي، مرآة النان، ج)(11
.164، ص1 ابن خلكان، وفيات العيان، ج)(12
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   :  (  1  )  هـ(  596  . القاضي عبد الرحيم بن علي بن السن )ت، 93

سقلن للخمي الع بو علي ا لقب(2)أ ضل ال ضي الفا صري الدار، العروف بالقا   الولد، ال
ها سبوا إلي سان فن نة بي ين. تول أبوه القضاء بدي ي الد بو علي وزيراk لدى(3)م ضي أ صبح القا  . أ

نه نظي(4)صلح الدين اليوب لنه برز ف صناعة النشاء  ، وفاق التقدمي ول يكن ف زما
يل ما بعده مث يس اللك صلح(5)ول في ير، وجليس، وأن تب، وصاحب، ووز صبح كا  . لذلك أ

ب ين اليو تب(6)الد لسية، وكا ، حسن ا يم القلب لصدقات لكثرة أمواله، رح ي ا  . كان كث
.(7)للشعر، وقيل أن مسودات كتاباته إذا جعت تقتصر على مائة ملد

. القاضي الفقيه شيخ السلم مد الدين طاهر بن نصر ال بن جهيل94
  :  (  8  )  هـ(  596  )ت، 

(10). كان إماماk ف الفقه من علماء الشافعية(9)أبو جهيل والد بن جهيل الفقهاء الدمشقيي

.(12). وألف للسلطان نور الدين كتاباk ف فضل الهاد(11). وكان عالاk بالساب والفرائض

.325، ص4 ابن العماد، شذرات الذهب، ج)(1
.156، ص6 ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج)(2
.486، ص3. وينظر : اليافعي، مرآة النان، ج158، ص3 ابن خلكان، وفيات العيان، ج)(3
.24، ص13 ابن كثي، البداية والنهاية، ج)(4
.156، ص6 ابن تغري بردي، الصدر السابق، ج)(5
.24، ص13 ابن كثي، البداية والنهاية، ج)(6
.253، ص4 السبكي، طبقات الشافعية، ج)(7
. وينظر : العسلي، أجدادنا ف ثرى بيت القدس، ص103، ص2م، ج1973 العليمي، النس الليل، ط )(8

226.
.239، ص2 أبو شامة، الذيل على الروضتي، ج)(9

.154، ص12 ابن الثي، الكامل ف التاريخ، ج)(10
.239، ص2، ق9. وينظر : الدباغ، بلدنا فلسطي، ج103، ص2م، ج1973 العليمي، النس الليل، ط )(11
.324، ص4 ابن العماد، شذرات الذهب، ج)(12
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.(1)وهو أول من درس بالدرسة الصلحية، وأفت ف بيت القدس

   :  (  2  )  هـ (  598  . القاضي ممد بن علي بن ممد بن ييى القرشي )ت، 95

رنا من  أجداده ولوا القضاء يع من ذك شق. وج ضي دم بو العال، قا ين أ يي الد  م
بن عساكر(3)بدمشق سم ا ب القا فظ أ ز هو جد الا زي بد الع  . وجده العلى يي بن علي بن ع

.(4)(ذرية عثمان بن عفان )لمه ويعرف بابن الصائغ، وهو من 

ل بن بد ا ب سعد ع بة عن الشيخ شرف الدين أ بو العال قضاء دمشق أولk نيا  تول أ
ين يوسف بن أيوب رحه ال ضي القضاة ف أيام صلح الد  ممد بن عصرون، ث تول قا

(5)هـ598تعال وبأمره ف سنة ثان وثاني وخسمائة وبقي على ذلك إل أن توف ف سنة 

 ، وهو أول من خطب بالبيت القدس بعد أن شهد فتح بيت القدس مع صلح الدين عام
.(6)هـ598

 وكان فقيهاk، إماماk، طويل الباع ف السناد والبلغة، فصيحاk، وخطبته يوم فتح القدس
.(7)ف صلة المعة، كانت أبلغ الطب وأطولا وأشهرها وأبلغها

 . ابن كثي،115، ص3. الذهب، العب ف خب من غب، ج239، ص2 أبو شامة، الذيل على الروضتي، ج)(1
. الدباغ، بلدنا فلسطي، ج102، ص2م، ج1973. العليمي، النس الليل، ط 23، ص13البداية والنهاية، ج

. 226. وينظر : العسلي، أجدادنا ف ثرى بيت القدس، ص240، ص2، ق9
.229، ص4. وينظر : ابن خلكان، وفيات العيان، ج31 أبو شامة، الصدر نفسه، ص)(2
.346، ص12 ابن كثي، البداية والنهاية، ج)(3
.125، ص3 الذهب، العب ف خب من غب، ج)(4
.53 ابن طولون، قضاة دمشق، ص)(5
.468، ص1. وينظر : ابن خلكان، وفيات العيان، ج54 ابن طولون، الصدر نفسه، ص)(6
338-337، ص4 ابن العماد، شذرات الذهب، ج)(7
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   :   (  1  )  هـ(  599  القاسم بن تاج الدين ييى )ت،   . القاضي 96

عض ية وب ضي قضاة الشام ف اليام النور بو الفضائل الشهرزوري. قا ين أ  ضياء الد
 الصلحية إل أن توف وأوصى بالقضاة لبن أخيه ضياء الدين الذكور فأقام قليلk ث استقال

من القضاء.

فة العادل534ولد سنة  سبعي فوله اللي د ف سنة خس و ستدعي إل بغدا ـ، وأ  ه
ليه أمور الدارس والوقاف ها. جاء إل حاة(2)قضاء القضاة، ورد إ ية وغي ية والنف   الشافع

يت القدس بة ب ها نيا ء ف بلد الشام، ومن سة(3)فأقام با وول القضا ته مشهور بالرئا  ، وبي
والتقدم والقضاء.

 . وينظر : ابن خلكان،35، ص13. ابن كثي، البداية والنهاية، ج342، ص4 ابن العماد، شذرات الذهب، ج)(1
. وسبق الشارة إليه )القاضي كمال الدين الشهرزوري(.331، ص3الوفيات، ج

.82 ابن طولون، قضاة دمشق، ص)(2
.35 أبو شامة، تراجم رجال القرني الدون بالذيل على الروضتي، ص)(3
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ل ص ف ي  ال ان الث ب  ا  –الب

الثالث

الدارس القضائية ف بيت القدس
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ل ص ف ي  ال ان الث ب  ا  –الب

الثالث
الدارس القضائية ف بيت القدس

الدرسة ف السلم وانتشارها :

 عرفت بلد الشام الدارس منذ العصر الرومان والبيزنطي، فكانت مدرسة بيوت
 إحدى أربع مدارس مشهورة ف الدولة الرومانية. وقد تدمت هذه الدرسة قبل السلم

.(1)بسبب الزلزل الت ضربت الدينة ف القرن السادس اليلدي

 ،* ف ذلك العصر : مدرسة قيسارية(2)وهناك مدارس أخرى اشتهرت ف بلد الشام
 . وقد ترج من هذه الدارس العديـد من*، تدمر، وبصرى، وصيدا، وأم قيس*، أريا*غزة

 . وهكذا فإن بلد الشام عرفت الدارس والعاهد(3)العلماء والطباء والفقهاء والفلسفة
العلمية قبل ميء السلم.

 وقد اختلفت الراء حول نشوء الدرسة ف السلم، ولا كان العلم من اختصاص
 . والتعليم بالدارس كان اختصاص الفراد(4)السلمي، فقد استخدمت الساجد معاهد للتعليم

.147م(، ص1982 غوانة، د. يوسف درويش، تاريخ نيابة بيت القدس، جامعة اليموك، )عمان، )(1
.12، ص4 علي، ممد كرد، خطط الشام، ج)(2
.421، ص4 قيسارية : إحدى مدن فلسطي على الساحل الفلسطين. ينظر : ياقوت الموي، معجم البلدان، ج*
.202، ص4 غزة : إحدى مدن فلسطي على الساحل الفلسطين. ينظر : ياقوت الموي، معجم البلدان، ج*
 ،1 أريا : مدينة أثرية، إحدى مدن فلسطي، وبا آثار وقصور المويي. ينظر : ياقوت الموي، معجم البلدان، ج*

.165ص
.423، ص4 أم قيس : إحدى قرى جنوب الردن. ينظر : ياقوت الموي، معجم البلدان، ج*
.13، ص4 علي، ممد كرد، خطط الشام، ج)(3
.147 غوانة، الرجع السابق، ص)(4
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 وليس من اختصاص اللفاء والسلطي ول تقرر الدولة راتباk لعلم أو شيخ إل ابتداء من
.(1)منتصف القرن الامس الجري

  – فيه حلقات*( بسجد قباء)وقد نشأ التدريس بنشأة السلم منذ عهد الرسول 
 تدريس – وقد انتشرت اللقات ف الساجد الامعة ف الجاز وبلد الشام ومصر

.(2)والندلس وغيها ف البلد العربية السلمية وعواصمها

 (3)وسي الدرس حلقة لن الطلب كانوا يتحلقون حول الشيخ بشكل حلقة أو دائرة

 *وهذه كانت تتسع أو تضيق حسب عدد الطلب. وكان كل شيخ يستند إل سارية

  وتبقى(4)أسطوانية الشكل، ولكل سارية وقف معلوم يأخذه الستند إليه للمذاكرة والتدريس
.(5)وقفاk عليه ما دام يقوم بعملية التدريس بالسجد وتبقى معروفة باسه حت وفاته

 والبعض أطلق على اللقة اسم )زاوية( وتبلغ اللقات ف الساجد أعداد كبية، وقد
 حظي السجد القصى كغيه من الساجد الامعة بلقات العلم والتدريس والناظرة، ويقال

 . وكان التركيز باللقات يدور على علوم الكلم، علوم الفقه، فتاوي(6)( حلقة28إنا بلغت )
 القضاء، مسائل اللف، وبقي التدريس بالساجد قائماk ف الساجد قروناk طويلة منذ العصر

.(7)السلمي الول

.35م(، ص1981 مؤنس، حسي، الساجد، سلسلة عال العرفة، )الكويت، )(1
، ص4(. ياقوت الموي، معجم البلدان، ج مسجد قباء : أول مسجد بالسلم، ت بناؤه للرسول الكري )*

303.
.295، ص5 ابن خلكان، وفيات العيان، ج)(2
.245 ابن جبي، الرحلة، ص)(3
 القصود به – العمود الدائري داخل السجد.*
.245 ابن جبي، الرحلة، ص)(4
.45 القدسي، مثي الغرام، ص)(5
.27م(، ص1980 عباس، إحسان، الياة العمرانية والثقافية ف فلسطي، )عمان، )(6
.144، ص2م(، ج1969 فكري، أحد، مساجد القاهرة ومدارسها، دار العارف، )القاهرة، )(7
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 ويذكر القدسي ف إشارة إل الدارس : )وتزهدت¢ وتعبدت¢ وفقهت¢ وأدبت¢ وخطبت
 على النابر وأذنت¢ على النائر وأقمت ف الساجد وذكرت¢ ف الوامع واختلفت¢ إل الدارس

.(1)ودعوت¢ إل الافل(

  الوطن الذي نشأت الدارس فيه بعد القرن الرابع من الجرة،*وعد الؤرخون نيسابور
.(2)وأن أقدمها عهداk مدرسة ابن فورك قبل القرن السابع الجري

 ن الصحابةـويذكر القريزي : إن الدارس ما حدث بالسلم ول تكن تعرف ف زم
 ول التابعي، وإنا حدث عملها بعد القرن الامس للهجرة ويقال إن أهـل نيسابور بنوا

 مدرسة تسمى الييهقية – نسبة إل أب بكر البيهقي – أحد بن السن بن علي بن عبد ال
.(3)هـ(458)ت، 

 وانتشرت الدارس بعدها ف القرن الامس الجري، فقد بن نظام اللك السلجوقي
 هـ( مدرسة ورباطاk ف بغداد، وبن مدرسة ف بلخ، ومدرسة ف نيسابور،485)ت، 

 . ويرى(4)ومدرسة براة، ومدرسة أصبهان، ومدرسة البصرة، ومدرسة آمل بطرستان
 السبكي والقريزي أن الدرسة النظامية أشهر مدرسة قدية. وهناك ما يشي إل أن وجود

.(5)الدارس ف بيت القدس وبلد الشام كان أقدم ما يقارب القرن الثالث الجري

 ، عند زيارة بيت القدس : أنه دخل الدارس النفية والشافعية،(6)فيذكر ابن العرب
 فالشافعية بباب السباط – وأطلق عليها فيما بعد الدرسة النصرية – أو الناصرية نسبة إل

.44 القدسي، أحسن التقاسيم، ص)(1
.332، ص5 نيسابور : مدينة عظيمة ف خراسان، قيل أنا معدن الفضلء ومنبع العلماء. معجم البلدان، ج*
 هـ( عال جليل له تصانيف406. وممد بن حسن بن فورك )ت، 344، ص3 الصفدي، الواف بالوفيات، ج)(2

كثية، استوطن ف نيسابور وبن له فيها مدرسة.
 ،3. وينظر : السبكي، طبقات الشافعية، دار العرفة، )بيوت، د. ت.(، ج314، ص3 القريزي، الطط، ج)(3

.5ص
.137، ص3 السبكي، طبقات الشافعية، ج)(4
. 137، ص3. وينظر : السبكي، مصدر سابق، ج114، ص3 القريزي، الصدر السابق، ج)(5
 . وينظر :34، ص2م، ج1999. وينظر : العليمي، النس الليل، ط 61، ص2 العواصم من القواسم، ج)(6

.240العارف، عارف، الفصل، ص
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 هـ(. وبذه الدرسة اعتكف490الشيخ نصر بن إبراهيم بن نصر القدسي الشافعي )ت، 
 هـ وبا كتب كتابه إحياء علوم الدين.488المام التصوف أبو حامد الغزال ف عام 

والدرسة الثانية – مدرسة أب عقبة بوار كنيسة القيامة.

 وبذلك تكون بلد الشام عرفت الدارس قبل نظام اللك بقرن من الزمان. وكانت
 ل عنـهذه الدارس قبلة العلماء والفقهاء من جيع أناء الدولة العربية السلمية. والذي قي

 الدرسة النظامية ف بغداد – أي أن أهل نيسابور أول من أنشأ مدرسة، ربا يكون غي دقيق
لن بلد الشام والقدس وجدت الدارس فيها ف القرن الثالث الجري.

 وهناك إشارات إل أن الفاطميي أنشئوا الدرسة الفاطمية ف بيت القدس على غرار
.(1)دار العلم ف مصر ف القرن الرابع الجري

 إذن كانت الدارس والكتاتيب والالس العامة والاصة والالس العامة هي الؤسسات
 ( دار الرقم ابنالعلمية الول. فمنذ عهد صدر السلم البكر، أتذ الرسول الكري ممد )

 ( ومن تبعهم ليعلمهم مبادئ الدين النيف، وكان)أب الرقم مركزاk يلتقي فيه بأصحابه 
 ( ف مكة يلس بجلسه )منـزله( ويلتف حوله السلمون ليعلمهم)الرسول الكري 

  إل أن نزلت الية الكرية : }يا أيها الذين آمنوا ل تدخلوا بيوت النب إل أن(2)ويزكيهم
.(3)يؤذن لكم إل طعام غي ناظرين إناه{

 ( ما)وكان نزول الية الكرية بعد إنشاء الساجد وقد خفف ال با عن الرسول 
 كان يعان منه من تدفق الموع تدفقاk يكاد يكون متصل. ومن الواضح أن الية الكرية

 ( وهذا إشارة إل عدم الرغبة باتاذ البيوت مكانا)أشارت بوضوح إل منل الرسول 
  ف تفسيه أن سبب النـزول هو(4)للدرس ول يرق ذلك إل درجة النع. ويذكر ابن كثي

 ( بغي إذن كما كانوا قبل ذلك ف بيوتمحظر على الؤمني أن يدخلوا منازل الرسول )
ف حقبة ما قبل السلم.

.46. وينظر : العسلي، معاهد العلم، ص182 القدسي، أحسن التقاسيم، ص)(1
.13. وينظر : عبد الهدي، عبد الليل، الركة الفكرية، ص24، ص2م، ج1999 العليمي، النس الليل، ط )(2
.53 سورة الحزاب، من الية )(3
.431، ص3 ابن كثي، تفسي القرآن الكري ج)(4
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 وكما كان السجد الركز الرئيسي للتعليم ف صدر السلم، فقد كان مكاناk للعبادة
 ومركزاk للحياة السياسية والجتماعية والتعليمية، وبعد عملية الفتوحات السلمية والتوسع

 للدولة العربية، ازدادت الساجد وازدادت أهيتها لنا كانت مكان للتعليم، وللقضاء،
 ولتجميع اليوش، واستقبال السفراء، ومكان لتعليم القرآن والديث والفقه واستمرت ف

.(1)العصر الموي والعصر العباسي

 وقد حث السلم النيف على العلم والتعلم والسعي لطلب العلم بقوله تعال : }يرفع
 … وقوله تعال : }فتعلى ال اللك(2)ال الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات{

 … وقوله(3)الق ول تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدن علمـا{
  أقرأ وربك الكرم الذي علم خلق النسان من علق تعال : }أقرأ باسم ربك الذي خلق 

.}(4) علم النسان ما ل يعلم بالقلم 

 وتبع ذلك حلقات العلم ف بيوت اللفاء والمراء والكام، وإل جانب ذلك ظهرت
(5)أماكن تعليم غي الساجد من بيوت العلماء ودكاكيي الوراقي لتدريس علوم الدين واللغة

.

 وف القرن الرابع الجري، ازدهرت الضارة العربية السلمية وشهد هذا القرن دورا
 متخصصة للتدريس لختلف العلوم وأوقفت لا الوقاف، وجعلت فيها خزانات للكتب،

.(6)وبا مساكن داخلية للمدرسي وللدارسي

 وعلى الرغم من أن الهود الت كانت تبذل لنشاء الدارس هي شخصية وفردية حبا
 ف العلم وكرماk من الفقهاء والعلماء والشايخ لعطاء ما ف جعبتهم من علم لطالب العلم

 وللباحثي ف علم العرفة والنطق، فإن الدولة العربية السلمية كانت لا مؤسساتا
 الجتماعية الختلفة لتدير أمور الناس منها الؤسسة القضائية، والشرطة واليش، وتقوم هذه

.458، ص1 القريزي، الطط، ج)(1
.11 سورة الادلة، من الية )(2
.114 سورة طه، الية )(3
.4-1 سورة العلق، اليات )(4
.458، ص1 القريزي، الصدر السابق، ج)(5
.344، ص2 ياقوت الموي، معجم البلدان، ج)(6
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 الؤسسات ف واجبها الجتماعي، والدين، وتقيق العدالة، والمن. إل أن اللفاء والمراء
 على توال العصور ل يشعروا بالاجة إل إنشاء مؤسسة رسية للتعليم لختلف العلوم بل

 . إل أن الدولة رسياk بعد ذلك احتضنت فكرة(1)ظلت جهوداk فردية تفرضها الاجة والدين
 الدرسة بالسلم وهيأت لا البنية، وصرفت مستلزمات التدريس، وجعلت لا أوقافاk ضمانا

 . وتشي الدراسات التاريية أن الدارس بالسلم كانت نشأتا ف القرن الثالث والرابع(2)لا
 . )ومهما يكن من عدم معرفة العرب لفهوم الدرسة فإن هذا ل يعن أنم ل(3)الجري

 يعرفوا أساليب التدريس العلمي العال قبل هذا التاريخ. فهم عرفوه ومارسوه بشت الوسائل
 الختلفة والمكنة والظروف منذ القرن الثان للهجرة والشواهد الدالة على ذلك كثية من

.(4)كتب الدب والتاريخ عند العرب(

وظهر ف الشام كثي من العلماء من أمثال :

.(5)هـ(440الؤرخ حزة بن أسد أبو يعلى التميمي – ابن القلنسي، )ت، -

 ، وكان من الفـاظ، ويلقب بالافظ(6)هـ(441ممد بن علي الصوري، )ت، -
أبو عبد ال الصوري.

 هـ(، شيخ486عبد الواحد بن ممد بن علي الشيازي القدسي النصاري، )ت، -
.(7)الشام ف وقته

 مبارك بن شرارة أبو الي بن مبـارك بن رحون الطبيب الكاتب اللب النصران،-
.(8)هـ(490)ت، 

.96م(، ص1954 شلب، أحد، تاريخ التربية السلمية، دار الكشاف للطباعة، )بيوت، )(1
.362، ص2 القريزي، الطط، ج)(2
.5 عبد السلم، عماد، مدارس بغداد، ص)(3
.5 عبد السلم، عماد، الرجع نفسه، ص)(4
.35، ص4. وينظر : علي، ممد كرد، خطط الشام، ج471، ص17 الذهب، سي أعلم النبلء، ج)(5
.60، ص12. ابن كثي، البداية والنهاية، ج143، ص8 ابن الوزي، النتظم، ج)(6
.297، ص1م، ج1999. وينظر : العليمي، النس الليل، ط 144، ص12 ابن كثي، البداية والنهاية، ج)(7
.35، ص4 علي، ممد كرد، خطط الشام، ج)(8
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 هـ(، عال ومهندس رياضي، عال500أبو الفضل الارثي الدمشقي، )ت، -
.(1)بالساب

.(2)هـ(، عال بالفلك500ممد القيسران الدمشقي، )ت، -

 وغيهم كثي من الكتاب والطباء ف بيت القدس، مثـل، نصر بن إبراهيم القدسي
.(3)هـ(، من الذين درسوا ف بيت القدس ودر�سوا ف بيت القدس490النابلسي )ت، 

 وقد تعددت الواضر العلمية والدبية والفكرية ف بلد الشام وفلسطي ف القرن
 . ولذا يرى بعض(4)الامس الجري، فكانت تدار حلقات الدرس ف السجد الامع

 الستشرقي أن السجد قد )ظل حت القرن الامس الجري جامعة السلم، وأدت هذه
 القيقة إل ظهور أعظم خاصية امتازت با الضارة السلمية وهي الرية التامة ف

.(5)التدريس(

 فازدهرت بلد الشام بئات الدارس الت أسست لتلقي الثقافة السلمية الدينيـة مثل
 مدارس القرآن والديث والذاهب الفقهية الربعة. وكان يدرس بذه الدارس كبار العلماء
 من القرئي والدثي والفقهاء. وأنشئت دار القرآن الرشيئة نسبة إل )رشأ بن نظيف بن ما

.(6)هـ(444شاء ال أب السن الدمشقي – ت، 

 ومن الواضر العلمية الخرى : داريا ف غوطة دمشق الت كان لا تارياk علمياk ذا
.(7)شأن كبي وقد ازدحت بالكثي من الدثي والفقهاء والقضاة والعلماء

 وكذلك ف طرابلس، ف عهد آل عمار نسبة إل )القاضي جلل اللك أبو السن علي
 هـ(472بن ممد بن أحد بن عمار(، فقد جدد دار العلم ف طرابلس، ودار الكمة عام )

.35، ص4 علي، ممد كرد، خطط الشام، ج)(1
.143، ص8 ابن الوزي، النتظم، ج)(2
.297، ص1م، ج1999 العليمي، النس الليل، ط )(3
.94 ابن بطوطة، رحلة ابن بطوطة، ص)(4
.197، ص6 علي، ممد كرد، الرجع السابق، ج)(5
.11، ص1 النعيمي، الدارس ف تاريخ الدارس، ج)(6
.38، ص4 علي، ممد كرد، الرجع السابق، ج)(7
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 .(1)على غرار دار الكمة ف القاهرة وبيت الكمة ف بغداد لتكون مركزاk لقضايا فقهية
 وكان يبعث الرسل للقطار العربية لمع الكتب النادرة، وبقيت هذه الكتبة حت دخل

.(2)هـ( فأحرقوها502الصليبيون طرابلس عام )

 وقد أنشأ القاضي ابن عمار )أبو الفضل أسعد أحد بن عمار( ف حيفا مكتبة جع
فيها أكثر من أربعة آلف ملد اندثرت على أثر استيلء الصليبيي على حيفا عام )

.(3)هـ(494

.38، ص4 علي، ممد كرد، خطط الشام، ج)(1
.259، ص8 ابن الثي، الكامل ف التاريخ، ج)(2
.204، ص8 ابن الثي، الصدر نفسه، ج)(3
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 وف بيت القدس، شيدت دار العلم، وهي فرع لدار الكمـة الت أسست ف مصر،
.(1)ف زمن الفاطميي

 وتول السجد القصى إل جامعة إسلمية با ألق به من معاهد، إل أن خضوع
 منهجه الدين للعقيدة الفاطمية أدى إل زوال ركن قوي من أركان هذا النهج هو الفقه

.(2)بالذاهب الربعة

 (3)وقد وفد إل بيت القدس كثي من العلماء والفقهاء والدثي والدباء والشعراء

 منهم )نصر بن إبراهيم القدسي، الذي قام بنشر الذهب الشافعي( ومن الوعاظ )أبو أسعد
 الستراباذي(، ومن التصوفة )أبو عثمان بن ورقاء الصبهان(، ومن الؤرخي )الطيب

.(4)البغدادي(، ومن الرحالة )القدسي وناصر خسرو(

 وقد نشأت صلت علمية بي الؤسسات العلمية، كما هو بي السجد القصى ف
 ، ولوحظ أن عدداk من فقهاء العراق الذين علموا أو(5)القدس والدرسة النظامية ف بغداد

.(6)تعلموا ف النظامية قدموا بيت القدس وأقاموا فيها لتدريس الفقه

 ول تكد تلو مدرسة من الدارس ف بلد الشام من خزانة كتب، وكان للب
 . وف طبية، ف(7)ودمشق والقدس، وهي حواضر العلم منذ القدي، الظ الوفر من ذلك

 فلسطي – بلد الشام، راجت الكتابة بي كتاب السلمي ف الوقت الذي كانت سائر بلد
 الشام متأخرة ف ذلك. فذكر القدسي : أن أقل ما ترى به – إقليم الشام – فقيهاk له بدعة

.(8)أو مسلماk له كتابه إل بطبية فإنا ما زالت تر�ج الكتاب

.191، ص6 علي، ممد كرد، الرجع السابق، ج)(1
 م(،1953 عطية، سليمان إسحاق، تاريخ التعليم ف فلسطي من الفتح العرب إل آخر عهد اليوبيي، )القاهرة، )(2

.18ص
.18 عبد الهدي، د. عبد الليل، الياة الدبية ف دمشق، ص)(3
.19 عطية، سليمان إسحاق، الرجع السابق، ص)(4
.24م(، ص1960 أمي، د. حسي، الدرسة الستنصرية، مطبعة شفيق، )بغداد، )(5
.84 عطية، سليمان إسحاق، تاريخ التعليم ف فلسطي من الفتح العرب إل آخر عهد اليوبيي، ص)(6
.192، ص6 علي، ممد كرد، خطط الشام، ج)(7
.183 القدسي، أحسن التقاسيم، ص)(8
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 وقد ارتبط إنشاء الدارس ف بيت القدس لسباب دينية وسياسية، فقد ازداد القبال
 على إنشاء الدارس لتعليم الذاهب الفقهية، وكانت بعض وظائف مدارس القدس، وظيفة
 علمية مثل شيخ الدرسة أو مدرسها، لن وظيفة شيخ الدرسة من الوظائف الرفيعة فكان

.(1)يتار لا أحد العلماء الكبار ذوي السمعة من يظون بالحترام والتقدير

 وتول بعض الدرسي، فضلk عن وظيفته، مناصب أخرى كالطابة والمامة والقضاء،
.(2)وأما الوظائف الدارية فهي كانت قدياk متعددة منها ناظر الدرسة والمام والؤذن

 واتسمت الياة الثقافية ف مدينة القدس أبان العهد اليوب بنشاط ظاهر ملحوظ ل
 تشهده الدينة من قبل. فقد أثار احتلل الصليبيي للقدس هدفاk معنوياk مؤثراk ف مرى
 الرب، ما دفع اهتمام العلمي بذه الدينة إل إعادة اكتشافهم لا بالبحث ف تاريها

 ، والت(3)ومنلتها الاصة بي مدن العال، وهو ما أثر تلك السلسلة من كتب فضائل القدس
 شجعت عدداk من العلماء لتاذها موطناk لم تقديراk منهم لهية تلك الفضائل وطلباk للبكة

الت يضفيها الكان على ساكنيه.

 وقد عن المراء والسلطي بتعويض الدينة عما عانته من الحتلل الصليب بتوزيع
 البات، وإنشاء لؤسسات الدينية. وحفلت كتب التراجم بالعدد الكبي من العلماء القادسة

 واستعادت الدينة نسبياk أهيتها كمركز إشعاع ثقاف، وتفرغ العلماء بالسجد القصى
.(4)والدارس النبثقة عنه مالk لمارسة دورهم الثقاف

  : إنه زار العراق(5)واهتم اليوبيون ببناء الدارس ف مصر والشام. ويقـول ابن جبي
 والشام أوائل القرن الامس الجري عن وجود ثلثي مدرسة ف بغداد أشهرها الدرسة

 ، ووجد ف حلب ست مدارس، وف حاه ثلث(6)النظامية الت بناها الوزير نظام اللك
.1 الدن، د. زياد عبد العزيز، مدارس القرن التاسع عشر اليلدي، لنة القدس، )عمان، د. ت.(، ص)(1
.3 الدن، د. زياد عبد العزيز، مدارس القرن التاسع عشر اليلدي، ص)(2
  عبد السلم، د. عماد، علماء بيت القدس ف القرن السابع عشر، ملة دراسات تاريية، بيت الكمة، )بغداد،)(3

.69م(، العددان الثالث والرابع، ص1999
.69 عبد السلم، د. عماد، الرجع نفسه، ص)(4
.205 ابن جبي، رحلة ابن جبي، ص)(5
.228 ابن جبي، الصدر نفسه، ص)(6
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 مدارس، وف حص مدرسة واحدة، أما فلسطي ومدن الساحل الشامي فكانت تت
.(1)الحتلل الصليب

 هـ، أنشأ فيها583وبعد ترير بيت القدس على يد صلح الدين اليوب عام 
 ، وأنشأ مدرسة للفقهاء الشافعية(2)الانقاه الصلحية جوار كنيسة القيامة وجعلها للصوفية

 . وزاد انتشار الدارس ف بلد الشام ف(3)عند باب السباط ووقف عليها الوقوف العديدة
.(4) مدرسة ف حلب، وتسعي مدرسة للمذاهب الربعة ف دمشق46العصر اليوب وبلغت 

.255 ابن جبي، الصدر نفسه، ص)(1
.145 ابن العماد، الفتح القسي ف الفتح القدسي، ص)(2
.107، ص1، ق1هـ(، العلق الطية، ج684 ابن شداد، عز الدين ممد، )ت، )(3
.199 و ص107، ص1، ق1 ابن شداد، العلق الطية، ج)(4
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  والوانق والزوايا وانسحب ذلك*وشهد بيت القدس حركة نشطة ف بناء الدارس
 . فاهتم السلطي والمراء بإقامة النشآت العلمية والدينية واليية(1)على مصر وبلد الشام

 ف بيت القدس، وجعلوه نيابة مستقلة وأصبح بيت القدس قبلة العلماء والفقهاء وأصحاب
 الفكر ف جيع أقاليم الدولة العربية السلمية للقامة، فوصل عدد الدارس ما يقارب أربعي

.(2)مدرسة

 وف أيام اليوبيي ازدهرت النهضة العلمية ف بلد الشام ومصر، وكانت الدارس من
 الجهزة الرسية السياسية. فقد أشادوا الدارس والساجد وعمروا الكتبات والزوايا والربط

 والوانق، وخلد بعض السني حكامهم ف بناء الدارس احتساباk لوجه ال ف حي شيد
.(3)بعض الوسرين  الدارس كمظهر من مظاهر الفخر والظهور

 فكانت معاهد العلم ف السلم كثية ومتنوعة، وأقدمها )الكت�اب( الذي يلقن فيه
 الطفال مبادئ القراءة والكتابة والدين، فقد السجد ف صدر السلم الركز الرئيسي ف

.(4)الال التعليمي لتدريس علوم القرآن، وعلم الديث

 ويلحظ أن كثي من الدارس ف بيت القدس كانت تشترك ف التسمية مع مدارس
 دمشق والقاهرة، منها، على سبيل الثال، الدرسة النصيية، والتنكرية، والمينية، والعظمية،

 . وسبب ذلك أن(5)والوهرية، والاتونية، والصلحية، والغزالية، ف كل من القدس ودمشق

  وهناك مموعة من الصادر والراجع الت تناولت أو أشارت إل الدارس ف بيت القدس منها، كتاب )مسالك*
 البصار( للعمري، و)النس الليل( للعليمي، و)إتاف الخصا( للسيوطي، و)أحسن التقاسيم( للمقدسي، و)الدارس
 بتاريخ الدارس( للنعيمي، و)الفتح القسي( لبن العماد الصفهان، و)الطط( للمقريزي، و)خطط الشام( لمد كرد،
 و)الفصل( للعارف، و)معاهد بيت القدس( للعسلي، و)الدرسة البيطانية لعلم الثار ف القدس(، و)تاريخ التعليم ف

 فلسطي( لسحاق عطية، و)نيابة بيت القدس( للدكتور يوسف غوانة، و)بلدنا فلسطي( للدباغ، و)مؤتر بلد
الشام( ف الردن، و)مؤلفات للدكتور( عبد الليل عبد الهدي… وغيها كثي.

.152 غوانة، د. يوسف، نيابة بيت القدس، ص)(1
.152 غوانة، د. يوسف، الرجع نفسه، ص)(2
.85 الطيب، إبراهيم ياسي، دور التعليم ف ترير بيت القدس، ص)(3
، ص4. وينظر : ياقوت الموي، معجم الدباء، ج16، كتاب العلم، ص1 البخاري، صحيح البخاري، ج)(4

135.
.47. العسلي، معاهد العلم، ص47، ص2 العليمي، النس الليل، ج)(5

452 من 220صفحة 



 النشئ لذه الدارس كان واحداk، كما أن الشخاص أنفسهم أنشئوا مدارس تمل أساءهم
.(1)ف كل من القدس والقاهرة كالصلحية والاولية

 وأما الواد الت كانت تدرس فكانت أساسها العلوم الشرعية، ووظائف التدريس ف
 بعض هذه الدارس كانت وراثية ف أبناء العائلت، ولكل مدرسة جهاز كبي من الوظفي

.(2)حيث كان عدد الوظفي أحياناk يقارب عدد الطلب فيها

ومن أهم هذه الدارس :

   :  (  3  )  . مدرسة بيت القدس، مدرسة السجد القصى1

 كانت القدس منذ آلف السني مركزاk دينياk يرتقي إل الكانة الول من الهية، وهي
 مركز مؤسسات دينية عتيدة اجتمعت با بصورة ل مثيل لا ف العال كله، فضلk عن

.(4)مكانتها الدينية الرفيعة

 كان بيت القدس – السجد القصى مركزاk هاماk لتدريس العلوم على مدى العصور.
 فهو من أهم الراكز والدارس ف الدولة العربية السلمية، فعندما جاء الليفة الراشد  عمر

 العلماء والفقهاء والقضاةهـ، جاء معه جاعة من 16( مرراk للقدس عام بن الطاب )
 . ث جاء بعدهم جاعة من الصحابة(5)وهم أعمدة العلم من الصحابـة –رضوان ال عليهم-

والتابعي ومن هؤلء العلم :

.(6)هـ11(، توف قبل عام . أبو ريانة – شعون الزدي – النصاري )1

.47. العسلي، الرجع نفسه، ص145 ابن العماد، الفتح القسي، ص)(1
.48. العسلي، الرجع نفسه، ص48، ص2 العليمي، النس الليل، ج)(2
.25. وينظر : العسلي، معاهد العلم ف بيت القدس، ص48، ص2 العليمي، النس الليل، ج)(3
  القدسي، أحد بن ممد بن إبراهيم بن هلل، مثي الغرام بفضائل القدس والشام، الطبعة العصرية، )يافا، د.ت.(،)(4

.25ص
.27. وينظر : العسلي، معاهد العلم ف بيت القدس، ص48، ص2م، ج1999 العليمي، النس الليل، ط )(5
 . وينظر :391، ص1م، ج1999. العليمي، النس الليل، ط 29، ص2 الصفهان، حلية الولياء، ج)(6

 هـ(، الفتح القسي ف الفتح القدسي، الدار القومية للنشر، )القاهرة،597الصفهان، أبو عبد ال ممد، )ت، 
.30، ص2م(، ج1964
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.(1)هـ(18(، )ت، . أبو عبيدة عامر بن الراح الفهري )2

.(2)هـ(18(، )ت، . معاذ بن جبل النصاري )3

 ، توف ف عام الرماد على أثر الطاعون مع(3)هـ(18. يزيد بن أب سفيان، )ت، 4
مموعة من الصحابة –رضوان ال عليهم-.

.(4)هـ(19(، )ت، . بلل بن رباح )5

.(5)هـ(20(، )ت، . عياض بن غنم )6

.(6)هـ(21(، )ت، . خالد بن الوليد )7

 ( شهد. مسعود بن أوس بن زيد هو أبو ممد النجاري – النصاري البدري )8
.(7)هـ23بدراk، توف قبل عام 

.(8)هـ(32(، )ت، . أبو الدرداء عوير )9

.409، ص3. وينظر : ابن سعد، الطبقات، ج385، ص1 العليمي، النس الليل، الرجع السابق، ج)(1
.385، ص1 العليمي، النس الليل، الرجع السابق، ج)(2
.391، ص1. وينظر : العليمي، النس الليل، الرجع السابق، ج311 القدسي، مثي الغرام، ص)(3
.385، ص1 العليمي، النس الليل، الرجع السابق، ج)(4
.386، ص1. وينظر : العليمي، النس الليل، الرجع السابق، ج310 القدسي، الصدر السابق، ص)(5
.385، ص1. وينظر : العليمي، النس الليل، الرجع السابق، ج310 القدسي، الصدر السابق، ص)(6
.392، ص1م، ج1999. وينظر : العليمي، النس الليل، ط 356، ص4 ابن الثي، أسد الغابة، ج)(7
.386، ص1. العليمي، النس الليل، الرجع نفسه، ج300 القدسي، مثي الغرام، ص)(8
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.(1)هـ(32(، )ت، . أبو ذر الغفاري – جندب – بن جنادة )10

 هـ(، أول قاضي لبيت34. عبادة بن الصامت النصاري – أبو الوليد، )ت، 11
.(2)القدس

 ، توف ف(3)هـ(35(، )ت، . فيوز الديلمي – أبو عبد ال الضحاك الميي )12
(.خلفة  عثمان )

.(4)هـ(36(، )ت، . سلمان الفارسي )13

.(5)هـ(39(، )ت، . أبو مسعود النصاري – عقبة بن عمرو البدري )14

.(6)هـ(40(، )ت، . تيم بن أوس الداري )15

.(7)هـ(43(، )ت، . عمر بن العاص السهمي )16

.(8)هـ(43(، )ت، . عبد ال بن سلم – أبو الارث، كان يلقب بالصيب )17

 هـ(، وهو أحد العشرة الشهود لم51(، )ت، . سعيد بن زيد بن نضيل )18
.(9)بالنة

.385، ص1. العليمي، النس الليل، الرجع نفسه، ج302 القدسي، الصدر نفسه، ص)(1
.385، ص1. العليمي، النس الليل، الرجع نفسه، ج315 القدسي، الصدر نفسه، ص)(2
.34. ابن خياط، الطبقات، ص392، ص1 العليمي، النس الليل، الرجع نفسه، ج)(3
.385، ص1. العليمي، النس الليل، الرجع نفسه، ج303 القدسي، الصدر السابق، ص)(4
.387، ص1. العليمي، النس الليل، الرجع نفسه، ج313 القدسي، الصدر السابق، ص)(5
.387، ص1. العليمي، النس الليل، الرجع نفسه، ج318 القدسي، الصدر السابق، ص)(6
.387، ص1. العليمي، النس الليل، الرجع نفسه، ج301 القدسي، الصدر السابق، ص)(7
.388، ص1م، ج1999. العليمي، النس الليل، ط 311 القدسي، مثي الغرام، ص)(8
.388، ص1. العليمي، النس الليل، الرجع نفسه، ج300 القدسي، الصدر نفسه، ص)(9
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.(1)هـ(52. صفية بنت حبيب – أم الؤمني )رضى ال عنها(، )ت، 19

.(2)هـ(55(، )ت، . سعد بن أب وقاص – أبو إسحاق مال بن وهب )20

.(3)هـ(57(، )ت، . مرة بن كعب البهزي )21

.(4)هـ(58(، )ت، . شداد بن أوس )22

.(5)هـ(59(، )ت، . أبو هريرة – عبد الرحن بن صخر )23

.(6)هـ(60(، )ت، . معاوية بن أب سفيان )24

.(7)هـ(65(، )ت، . عبد ال بن عمر بن العاص )25

.(8)هـ(68(، )ت، . عبد ال بن عباس )26

.(9)هـ(73(، )ت، . عبد ال بن عمر بن الطاب )27

 (، )ت،. عوف بن مالك بن عوف الشجعي الغطفان – أبو ممد )28
.(10)هـ(73

 . وينظر : كحالة،392، ص1. العليمي، النس الليل، الرجع نفسه، ج329 القدسي، الصدر نفسه، ص)(1
.336، ص2أعلم النساء، ج

.388، ص1. العليمي، النس الليل، الرجع نفسه، ج300 القدسي، الصدر نفسه، ص)(2
.388، ص1. العليمي، النس الليل، الرجع نفسه، ج315 القدسي، الصدر نفسه، ص)(3
.388، ص1. العليمي، النس الليل، الرجع نفسه، ج316 القدسي، الصدر نفسه، ص)(4
.389، ص1. العليمي، النس الليل، الرجع نفسه، ج312 القدسي، الصدر نفسه، ص)(5
.389، ص1. العليمي، النس الليل، الرجع نفسه، ج311 القدسي، الصدر نفسه، ص)(6
.390، ص1. العليمي، النس الليل، الرجع نفسه، ج41، ص1 الذهب، تذكرة الفاظ، ج)(7
.390، ص1. العليمي، النس الليل، الرجع نفسه، ج301 القدسي، الصدر السابق، ص)(8
.390، ص1م، ج1999. العليمي، النس الليل، ط 300 القدسي، مثي الغرام، ص)(9

.390، ص1. العليمي، النس الليل، الرجع نفسه، ج381، ص8 ابن كثي، البداية والنهاية، ج)(10
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.(1)هـ(77(، )ت، . أبو جعة النصاري – جندب بن سباع )29

.(2)هـ(85. وائلة بن السفع الوازن، ت، 30

.(3)هـ(88. أبو أمامة، صدى بن عجلن الباهلي، )ت، 31

.(4)هـ(99. ممود بن الربيع أبو نعيم، )ت، 32

  من الوافدين من الصحابة والتابعي والعباد إلالعلماء والفقهاء والقضاةول ينقطع 
.(5)بيت القدس ف صدر السلم، وكذلك ف العهد الموي

 ومن أبرز علماء الصحابة –رضوان ال عليهم-، عالان كبيان استقرا ف الدينة
 (6)القدسة وعلما فيها وتوفيا فيها، وسبق ذكرهم وها : الصحاب الليل )عبادة بن الصامت

 هـ(، فإل جانب مسؤوليته الخرى بالقضاء، فقد كلفه34- أبو الوليد النصاري، ت، 
 ( بالتعليم ف بيت القدس. والصحاب الليل )شداد بن أوس بن ثابت،عمر بن الطاب )

 ، فهو من أوت العلم واللم. وقب هذان الصحابيان الليلن ما زال ظاهرين(7)هـ(41ت، 
 . بعد هذين الشيخي العلمي الكبيين ف مدرسة بيت(8)ببيت القدس ف مقبة الرحة

 ، ومن(9) الذين علموا بالسجد القصىالعلماء والفقهاء والقضاةالقدس، حضر الئات من 
هؤلء العلماء الجلء :

.390، ص1. العليمي، النس الليل، الرجع نفسه، ج314 القدسي، مثي الغرام، ص)(1
.34، ص2. وينظر : السيوطي، إتاف الخصا، ج391، ص1 العليمي، النس الليل، الرجع نفسه، ج)(2
.391، ص1. العليمي، النس الليل، الرجع نفسه، ج313 القدسي، الصدر السابق، ص)(3
.391، ص1. العليمي، النس الليل، الرجع نفسه، ج328 القدسي، الصدر السابق، ص)(4
.401، ص1. العليمي، النس الليل، الرجع نفسه، ج250 القدسي، الصدر السابق، ص)(5
.25 القدسي، الصدر السابق، ص)(6
.388، ص1م، ج1999. العليمي، النس الليل، ط 26 القدسي، مثي الغرام، ص)(7
 . وينظر : العسلي،417، ص1. العليمي، النس الليل، الرجع نفسه، ج182 القدسي، أحسن التقاسيم، ص)(8

.27معاهد العلم، ص
. العسلي، معاهد العلم، ص416، ص1. العليمي، النس الليل، الرجع نفسه، ج53 خسرو، سفرنامة، ص)(9

.18. وينظر : عبد الهدي، الياة الدبية ف دمشق، ص27
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  فأسلم(2). كان يهودياk(1)هـ(32. كعب الحبار بن مانع أبو إسحاق الميي، )ت، 1
 (، سكن بالشام، وروى عن جاعـة من الصحابة كأبف خلفة  أبو بكر )

(. وتوف زمن خلفة  عثمان بن عفان )(4). ودخل بيت القدس(3)(هريرة )

  مالك(6)، روى عنه المامان(5)هـ(52. إبراهيم بن أب عبلة العقيلي القدسي، )ت، 2
.(7)وابن البارك

 ،(9). لزم الصحاب معاذ بن جبل(8)هـ(79. عبد الرحن بن غنم الشعري، )ت، 3
.(10)وقدم بيت القدس وفقه عامة التابعي

.(12). كان عالاk زاهداk ربانياk(11)هـ(86. قبيصة بن ذؤيب، )ت، 4

.332 القدسي، مثي الغرام، ص)(1
.424، ص1 العليمي، النس الليل، الرجع السابق، ج)(2
.332 القدسي، مثي الغرام، ص)(3
.28. وينظر : العسلي، معاهد العلم، ص424، ص1 العليمي، النس الليل، الرجع السابق، ج)(4
.323، ص6 الذهب، سي أعلم النبلء، ج)(5
.425، ص1 العليمي، النس الليل، الرجع السابق، ج)(6
.332 القدسي، مثي الغرام، ص)(7
.425، ص1 العليمي، النس الليل، الرجع السابق، ج)(8
.338 القدسي، مثي الغرام، ص)(9

.28. وينظر : العسلي، معاهد العلم، ص425، ص1 العليمي، النس الليل، الرجع السابق، ج)(10
.565 ابن خياط، الطبقات، ص)(11
.420، ص1م، ج1999 العليمي، النس الليل، ط )(12
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 .(1)هـ(116. القاضي مارب بن دثار بن كردوس السلسي الشيبان الكوف، )ت، 5
 ، فقال ذات(2)كان قاضياk ومن العلماء الزهاد وحديثه متخرج ف كتب السلم

  إل بيت القدس فغلبنا على ثلث،(3) بن عبد الرحن*مرة : صحبنا القاضي القاسم
.(4)على قيام الليل، والبسط ف النفقة، والكـف عن الناس

 هـ(. كانت من أعيان135. أم الي – رابعة بن إساعيل العدوية البصرية، )ت، 6
 عصرها ف خيارها والصلح، ومن وصاياها : اكتموا حسناتكم كما تكتمون

.(5)سيئاتكم

 هـ(. دخل بيت القدس وكان143. سليمان بن طرخان أبو العتمر التميمي، )ت، 7
.(6)يقول : إذا دخلت بيت القدس كأن نفسي ل تدخل معي حت أخرج منه

 هـ(. كان يلس ف حلقـة ف باب150. مقاتل بن سليمان الفسر، )ت، 8
 الصخرة القبلي ويتمع إليه كثي من الناس ويستمعون إليه، فكان شديد الرص
 على آداب الدرس النابع من أدب السلم. فكان ف إحدى الرات ف درس وسع

 وطîءَ نعال وطئاk شديداk من قبل أحد الفراد القادمي للدرس، فقال الليـل
 مقاتل لن حوله انفرجوا فانفرج الناس عنه، فأهوى بيده يشي ويزيده بصوته :

 أيها الواطئ ارفق بوطئك فو الذي نفس مقاتل بيده ما تطأ إل على أجاجي

.420، ص1 العليمي، النس الليل، الرجع نفسه، ج)(1
.304، ص6 ابن سعد، الطبقات، ج)(2
 هو ابن مسعود الذل المام التهد قاضي الكوفة، توف ف ولية خالد العشري. ينظر : ابن خياط، الطبقات، ص*

270.
.342 القدسي، مثي الغرام، ص)(3
.420، ص1 العليمي، النس الليل، الرجع السابق، ج)(4
 . القدسي،158هـ(، عوارض العوارف، ص632 السهروردي، شهاب الدين أب جعفر عرب عبد ال، )ت، )(5

 .426، ص1هـ. العليمي، النس الليل، الرجع السابق، ج180. وقيل إن وفاتا عام 350مثي الغرام، ص
.10، ص3. وينظر : الزركلي، العلم، ج47النابلسي، الختار من الضرة النسية، ص

 . القدسي، مثي الغرام،195، ص6. الذهب، سي أعـلم النبـلء، ج188، ص7 ابن سعد، الطبقـات، ج)(6
.427، ص1. العليمي، النس الليل، الرجع السابق، ج349ص
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 (: الناس كلهم عيال على ثلثة : مقاتل بن. وأشار المام الشافعي )(1)النة
.(2)سليمان ف التفسي، وزهي بن أب سلمى ف الشعر، وأبو حنيفة ف الكلم

 هـ(. وهو أحد الئمة العـلم، وفقيه157. عبد الرحن بن عمر الوزاعي، )ت، 9
.(3)الشام، كان رأساk ف العلم

 هـ(. وهو إمـام أهل161. المام سفيان الثوري، ابن سعد بن مسروق، )ت، 10
.(4)العراق، المام العال، أتى قبة الصخرة وختم القرآن

 هـ(. كان عال175. المام القاضي الليث بن سعد بن عبد الرحن العرب، )ت، 11
 أهل مصر وكان متول القضاء ف مصر، ولا أتى بيت القدس والتقى مع الليفة

 العباسي أب جعفر النصور الذي قال له : يا ليث أعجبن ما رأيت من شدة
.(5)عقلك فالمد ل الذي جعل ف رعيت مثلك

 هـ(. كان198. المام وكيع بن الراح بن مليـح – أبو سفيان الرواسي، )ت، 12
.(6)مدث العراق ف عصره، ولا قدم بيت القدس أحرم منه إل مكة

 هـ(.204. المام العظم والب الكرم ممد بن إدريس الشافعي الطلب، )ت، 13
 هـ وهو اليوم150أحد الئمة التهدين العلم. ولد ف غزة بفلسطي عام 

 والسنة الت توف با المام العظم أبو حنيفة. قدم بيت القدس وكان يقول ف

.427، ص1م، ج1999. العليمي، النس الليل، ط 351 القدسي، مثي الغرام، ص)(1
 . القدسي،255، ص5. ابن خلكان، الواف بالوفيات، ج427، ص1 العليمي، النس الليل، الرجع نفسه، ج)(2

.27. وينظر : العسلي، معاهد العلم، ص351مثي الغرام، ص
.345. ينظر : القدسي، مثي الغرام، ص428، ص1 العليمي، النس الليل، الرجع نفسه، ج)(3
 .229، ص7. الذهب، سي أعلم النبلء، ج278. ابن قتيبة، العارف، ص287 ابن خياط، الطبقات، ص)(4

 . وينظر : العسلي، معاهد428، ص1. العليمي، النس الليل، الرجع نفسه، ج352القدسي، مثي الغرام، ص
28العلم، ص

. العليمي، النس الليل، الرجع نفسه، ج242، ص2. القريزي، السلوك، ج354 القدسي، مثي الغرام، ص)(5
.28. وينظر : العسلي، معاهد العلم، ص429-428، ص1

 . العليمي، النس140، ص9. الذهب، سي أعلم النبلء، ج368، ص8 الصفهان، حلية الوليـاء، ج)(6
.118، ص8. وينظر : الزركلي، العلم، ج429، ص1م، ج1999الليل، ط 
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 (.دروسه للطلب : سلون ما شئتم به أخبكم من كتاب ال وسنة رسوله )
.(1)وتوف يوم المعة ودفن ف مصر بالقرافة الصغرى

 هـ(. قدم إل بيت القدس وكان206. المام الؤمل بن إساعيل البصري، )ت، 14
.(2)الصدوق المي ومتشدداk ف السنة النبوية الطهرة

وجيع هؤلء… من عاشوا ف القرن الثان للهجرة.

 العلماء والزهادووفد إل بيت القدس بعد هؤلء، ف القرون التالية أعداد غفية من 
  لزيارة السجد القصى أو القامـة فيه أو التدريسوالفقهاء والشيوخ والقضاة والتصوفون

ومنهم :

 هـ(. من كبار الصالي وأعيان227. المام بشر بن الارث الاف، )ت، 15
 التقياء، ولا زار بيت القدس قال : ما بقي عندي من لذات الدنيا إل أن أستلقي

.(3)على جنب تت السماء بامع بيت القدس

 هـ(. قدم إل بيت245. ذو النون الصري – أبو الفيض توبان بن إبراهيم، )ت، 16
 القدس وقال : وجدت على صخرة بيت القدس كل عاص مستوحش، وكل
 مطيع مستأنس، وكل خائف هارب، وكل راج طالب، وكل قانع غن، وكل

.(4)مب ذليل. وقال : فرأيت ف هذه الكلمات أصول ما استعبد ال فيه اللق

 . ابن حجر العسقلن، تذيب358. القدسي، مثي الغرام، ص398، ص3 الذهب، ميزان العتدال، ج)(1
 . وينظر : العسلي، معاهد العلم،430، ص1. العليمي، النس الليل، الرجع نفسه، ج364، ص6التهذيب، ج

.243، ص2. القرافة : هي مدفن مشهور ف مصر. ينظر : القريزي، الطط، ج28ص
 . العليمي، النس الليل، الرجع398، ص3. الذهب، ميزان العتدال، ج44، ص6 ابن سعد، الطبقات، ج)(2

.430، ص1نفسه، ج
. القدسي، مثي الغرام، ص336، ص8. الصفهـان، حلية الولياء، ج246، ص7 ابن سعد، الطبقات، ج)(3

. 430، ص1. العليمي، النس الليل، الرجع نفسه، ج51، ص2. السيوطي، إتاف الخصا، ج359
 .359. القدسي، مثي الغرام، ص331، ص9. الصفهان، حلية الولياء، ج517 ابن الندي، الفهرست، ص)(4

.50، ص2. السيوطي، إتاف الخصا، ج431، ص1م، ج1999العليمي، النس الليل، ط 
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 هـ(. وهو من كبار التصوفة وإمام251. المام السري بن الغلس السقطي، )ت، 17
 البغداديي وشيخهم ف وقته. وقال : خرجت من الرملة إل بيت القدس

 الشريف، فمررت بغدير ماء فجلست أكل العشب وأشرب من الاء، فقلت ف
.(1)نفسي، إن كنت أكلت أو شربت ف الدنيا حللk فهو هذا

 هـ(. يقال إنه حج282. صال بن يوسف أبو شعب القنع الواسطي، )ت، 18
 تسعي حجة راجلk، وكل حجة كان يرم من صخرة بيت القدس. توف ف

.(2)مدينة الرملة بفلسطي

 هـ(. زار بيت القدس وكان يروي289. الدث بكر ابن سهل الدمياطي، )ت، 19
.(3)التفسي بالتدريس

ومنهم من جاء إل بيت القدس ف القرن الرابع الجري :

 هـ(. وقيل إنه قدم من مكة إل بيت341. أحد بن يي البزاز البغدادي، )ت، 20
 القدس وندم على ميئه وقـال : تركت الصلة بكة بائة ألف صلة، وهنا

 .(4)بمسة وعشرين صلة، وبكة تنل مائة وعشرون ألف رحة للطائعي الصلي
 ( بالنام وذكر له ما خطر له من الفضلوأراد الروج إل مكة، فرأى الرسول )

 ( : )نعم هناك تنل الرحة نزولk، وهنـا تصب الرحة صباk، ولو لفقال له )
 ، وأشار بيده إل موضع السراء عند قبة العراج.(5)يكن لذا الوضع مل عظيم(

.(6)فأقام المام أحد بن يي بالقدس إل أن مات

 . السيوطي، إتاف185، ص12. الذهب، سي أعلم النبلء، ج116، ص10 الصفهان، حلية الولياء، ج)(1
.431، ص1. العليمي، النس الليل، الرجع نفسه، ج82، ص3. الزركلي، العلم، ج50، ص2الخصا، ج

.432، ص1. العليمي، النس الليل، الرجع نفسه، ج51، ص2 السيوطي، إتاف الخصا، ج)(2
 . وينظر :433، ص1. العليمي، النس الليل، الرجع نفسه، ج345، ص1 الذهب، ميزان العتدال، ج)(3

.28العسلي، معاهد العلم، ص
 . السيوطي، إتاف433، ص1م، ج1999. العليمي، النس الليل، ط 361 القدسي، مثي الغرام، ص)(4

.29. وينظر : العسلي، معاهد العلم، ص52، ص2الخصا، ج
.361. القدسي، مثي الغرام، ص433، ص1 العليمي، النس الليل، الرجع نفسه، ج)(5
.52، ص2 السيوطي، إتاف الخصا، ج)(6
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 هـ(. وهو العال480. الشيخ سلمة بن إساعيل بن جاعة القدسي، )ت، 21
 الافظ، كان ضريراk، وله كتاب شرح الفتاح لبن القاص التوف سنة

.(1)هـ335

 . شيخ السلم العال أبو الفرج عبد الواحد بن ممد بن علي الشيازي القدسي22
 هـ(، سكن القدس، ونشر الذهب النبلي، وكان486النصاري النبلي، )ت، 

 له أتباع كثيين. وله تصانيف )البهج واليضاح، والتبصرة ف أصول الدين،
.(2)وكتاب الواهر ف التفسي(

 . الشيخ العلمة أبو الفتح نصر بن إبراهيم بن نصر القدسي النابلسي الشافعي،23
 هـ(، من شيوخ الذهب بالشام، أÁملي الديث وح د ثß. أقام بالقدس490)ت، 

 مدة طويلة ف الدرسة الناصرية الت كانت تسمى بالناصرية نسبة له، ث عرفت
 فيما بعد بالدرسـة الغزالية لقامة المام أبو حامد الغزال حجة السلم، )ت،

هـ(.505

 ومن تصانيفه )كتاب التقريب، وكتاب الفصول، وكتاب الكاف، والجة على
 تارك الجة، وكتاب الشارة – وهو شرح متوسط على متصر شيخه سليمان

.(3)بن أيوب(

 .433، ص1. وينظر : العليمي، النس الليل، الرجع السابق، ج183، ص2 السبكي، طبقات الشافعية، ج)(1
.68، ص1ابن القاص هو ابن العباس بن أب أحد الفقيه الشافعي. ابن خلكان، وفيات العيان، ج

 . حاجي خليفة، كشف الظنون عن أسامي الكتب433، ص1 العليمي، النس الليل، الرجع السابق، ج)(2
، ص2هـ(، طبقات النابلة، ج526. وينظر : أبو يعلى، ممد بن أب يعلى، )ت، 295، ص1والفنون، ج

193.
 .1078م(، ص1987هـ(، طبقات الشافعية، دار الكتب العلمية، )بيوت، 772 السنوي، عبد الرحن، )ت، )(3

 . نسبة إل المام الغزال، أبو حامد بن ممد الطوسي،434، ص1م، ج1999وينظر : العليمي، النس الليل، ط 
 415، ص1. حاجي خليفة، كشف الظنون، ج360الذي اعتكف بالسجد القصى. القدسي، مثي الغرام، ص

.134 و ص492 و ص333. وص379وص
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 . الشيخ الافظ أبو القاسم مكي بن عبد السلم بن السي النصاري الرميلي24
 هـ(. أقام بالقدس وشرع ف تاريخ بيت القدس وفضائله،492الشافعي، )ت، 

.(1)هـ وبعدها قتلوه492أسره الصليبيون عندما دخلوا بيت القدس عام 

 وف القرن الامس الجري… أصبح السجد القصى مركزاk علمياk نشيطاk ومركز
 إشعاع لنور العلم. واجتمع به عدد كبي من علماء بيت القدس ومن العال السلمي،
 منهم من أقام حت توف، ومنهم من أقاموا ف الرم القدسي وما حوله وأنشأوا الزوايا

والوانق والدارس، وسنتحدث عنهم أثناء ذكر الدارس ف بيت القدس، ومنهم :

 هـ(،505. المام الغزال، زين الدين حجة السلم ممد بن ممد بن أحد ، )ت، 25
 كان من علماء الشافعية، أقام ف دمشق، وانتقل إل بيت القدس، وأخذ

 بالتصانيف الشهورة وأقام بالدرسة الناصرية الت سيت بالغزالية، ومن تصانيفه
.(2)الشهورة، "إحياء علوم الدين"

.436، ص1. العليمي، النس الليل، الرجع نفسه، ج20، ص4 السبكي، طبقات الشافعية، ج)(1
 . العليمي، النس216، ص4. ابن خلكان، وفيات العيان، ج294، ص8ابن الثي، الكامل ف التاريخ، ج)(2

 . وينظر : العسلي، معاهد415، ص1. حاجي خليفة، كشف الظنون، ج436، ص1الليل، الرجع نفسه، ج
.29العلم، ص
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 . المام الافظ أبو الفضل ممد بن طاهر بن علي بن أحد، اللقب ابن القيسران،26
 هـ(. قيل إن اسه الوال بالفاق الامع بي الذكاء والفظ وحسن507)ت، 

 التصنيف وجودة الط. ولد ف بيت القدس، وله تصانيف كثية منها )أطراف
.(1)الكتب الستة، وكتاب النساب(

 . المام أبو بكر ممد بن الوليد بن خلف بن سليمان القرشي الغمدي الندلسي27
 هـ(. قدم إل بيت القدس وحج وتفقه على يد )المام520، )ت، *الطرطوشي

 هـ(. وكـان الطرطوشي إماماk عالا507أب بكر الشاشي الستظهري، ت، 
.(2)زاهداk، سكن الشام ومكث با

 هـ(. أقام ف529. أبو عبد ال ممد بن أحد القدسي اللقب الديباجي، )ت، 28
 بيت القدس وكتب الحاديث با وسعها. وهو فقيه فاضل حسن السية، وتفقه

 هـ( وسع490بالشام على يد الفقيه أب الفتح نصر بن إبراهيم القدسي )ت، 
.(4). وسي بالديباج لسنه ولسماحة وجهه(3)منه الديث

 . المام أبو بكر بن العرب ممد بن عبد ال الغرب العافيي الندلسي الشبيلي،29
 ،(6). تفقه على يد المام الطرطوشي(5)هـ(، القاضي الافظ الشهور543)ت، 

 وصاحب الشاشي والغزال ف بيت القدس، واستقر ف بيت القدس ثلث
. ابن كثي، البداية والنهاية، ج26. القدسي، مثي الغرام، ص278، ص4 ابن خلكـان، وفيات العيان، ج)(1

. وينظر : العسلي، معاهد العلم، ص192 وص148، ص1. حاجي خليفة، كشف الظنون، ج177، ص12
29.

.30، ص4 طرطوشي نسبة إل طرطوشة وهي مدينة بالندلس. ينظر : ياقوت الموي، معجم البلدان، ج*
 هـ، وله تصانيف منها : حلية العلماء ف507-429 السمعان، ممد بن أحد بن السي بن عمر الشاشي، )(2

 . الذهب،262، ص4. ابن خلكان، وفيات العيان، ج375، ص3مذاهب الفقهـاء، السمعان، النساب، ج
 م،1999. العليمي، النس الليل، ط 225، ص3. اليافعي، مرآة النان، ج48، ص4العب ف خب من غب، ج

.253، ص8. وينظر : كحالة، معجم الؤلفي، ج62، ص4. ابن العماد، شذرات الذهب، ج439، ص1ج
.364، ص1 العليمي، النس الليل، الرجع نفسه، ج)(3
.439، ص1. العليمي، النس الليل، الرجع نفسه، ج364 القدسي، مثي الغرام، ص)(4
 هـ(، مرآة النان وعبة اليقظان،768. اليافعي، عبد ال بن أسعد بن علي، )ت، 364 القدسي، مثي الغرام، ص)(5

. 279، ص3م(، ج1993دار الكتب السلمي، )القاهرة، 
. 30. وينظر : العسلي، معاهد العلم، ص440، ص1 العليمي، النس الليل، الرجع السابق، ج)(6
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 سنوات. وروى عنه كثي من العلماء. وهو صاحب )قانون التأويل( وبي
 بالكتاب أن السجد القصى كان مليئاk بالعلماء الكبار الذين اجتمع بم واستفاد

 منهم، كذلك اجتمع ف بيت القدس مع علماء خراسان مثل الزوزن، والصاغان،
 . وف كتابه )العواصم من(1)والزنان، وأشار إل وجود مدارس للحنفية وللشافعية

 القواسم( أشار فيه إل حلقات الدرس والناظرة بي الذاهب، وقال : وردت بيت
.(2) حلقة28القدس ولقيت فيه 

 هـ(.562. تاج السلم أبو سعد عبد الكري بن ممد بن منصور السمعان، )ت، 30
 وهو شافعي. نزل إل بيت القدس مع الشيخ الصال )أبو بكر الرجان، ت،

 . والسمعان صاحب كتـاب )النساب(، وكتاب )الذيل لتاريخ(3)هـ(543
.(4)مدينة السلم(، و)تفة السافر(

يد ف القدس ف القرون لكبي الوح لمي ا هد الع يت القدس، الع سة ب نت مدر  لقد كا
يه سسها الفق لت أ صرية ا سة النا مس الدر ـرن الا قد أنشئت ف الق عة الول للهجرة. ف  الرب

سي )ت،  صر القد سي ن رقي490القد صى الش سجد الق ف سور ال ـ(   ، كما أنشئت(5)ه
.(6)مدرسة للحنفية وكان قاضيها الريان

.279، ص3. اليافعي، مرآة النان وعبة اليقظان، ج364 القدسي، مثي الغرام، ص)(1
.61، ص2 ابن العرب، العواصم من القواسم، ج)(2
 هـ(،739 من الولياء الصالي من أهل جراجان ف طبستان. ينظر : البغدادي، صفي الدين بن عبد الق، )ت، )(3

.323، ص1م(، ج1992مراصد الطلع من أساء المكنة، دار اليل، )بيوت، 
 . العليمي، النس1316، ص4. الذهب، تذكرة الفاظ، ج209، ص3 ابن خلكان، وفيات العيان، ج)(4

 . حاجي خليفة، كشف205، ص4. ابن العماد، شذرات الذهب، ج440، ص1م، ج1999الليل، ط 
.318، ص1الظنون، ج

 م(،1987هـ(، طبعة )لبنان، 490 السنوي، طبقات الشافعية، وهو أبو الفتح نصر بن إبراهيم بن نصر، )ت، )(5
.441، ص1. العليمي، النس الليل، الرجع نفسه، ج207، ص2ج

  وهي مدرسة أب عقبة نسبة إل أب عقبة النفي ول تذكر إل ف كتاب )قانون التأويل( لبن العرب، )ت،)(6
هـ(.543
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 وكانت أهم الوضوعات الت تدرس ف السجد القصى، القرآن الكري وعلومه،
 والديث النبوي الشريف وتفاسيه. فكان العلماء والفقهاء ينتقلون بي المصار السلمية

يمعون الحاديث ويروونا.

 كذلك بدأت مواضيع علوم الفقه كعلم مستقل، وعلوم اللغة من نو وصرف وأدب
 وبيان، وجيعها تدرس ف السجد القصى إل جانب علوم الدين. وكان العلماء والفقهاء
 .(1)والقضاة والشيوخ من أهل العلم يمعون الناس ليعلموهم، فعد� الوعظ من أشكال التعليم

 والواعظ أول اسم للمدرس ف بيت القدس، وللوعاظ والدرسي الوائل حلقاتم ف
 الساجد، وكانت هذه اللقة تكب وتصغر حسب قوة شخصية الواعظ وغزارة علمه

وسعته.

 هـ(، كان يلس للوعظ225فيذكر أن الواعظ الليل ممد بن كرم التحدث )ت، 
 ، وف(2)عند أحد العمدة ف ساحة السجد القصى ويتمع حوله أعداد كبية من الناس

 الوقت نفسه، كان أحد الوعاظ الخرين يأخذ مكانه قرب عمود آخر ويلس حوله
الطلب حت كان يعرف العمود باسم الدرس – الواعظ.

 فكان الوعاظ والدرسون يلقون دروسهم ف حلقات الدرس ف ساحة الدرس ف
 ساحة الرم القدسي، ويلسون على )مصاطب بنيت وخصصت ف ساحـة الرم القدسي

 . يلس الدرس أو الواعظ بعد صلة الفجر أو بعد صلة العصر والغرب(3)لذا الغرض(
والعشاء، ول يكن للدرس وقت مدد، ول يكن عدد طلب العلم مددا.

 إذن كان طلب العلم رغبة من الطلب والريدين، ورهبة من الفقهاء والعلماء
 والشيوخ والوعاظ، لن البعض منهم كانت تدمع عيناه خوفاk ورهبةk من ال وسبحانه وتعال

لللة الهمة الت يقوم با.

.445، ص1م، ج1999 العليمي، النس الليل، ط )(1
.444، ص1 العليمي، النس الليل، الصدر نفسه، ج)(2
.445، ص1 العليمي، النس الليل، الصدر نفسه، ج)(3
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 ول ننسى أن الوعاظ الوائل ل يكونوا يؤجرون على عملهم هذا، لن ذلك يعد� من
 العبادات وطلب العلم والتفقه ف أمور الدين فريضة على كل مسلم. من أجل ذلك، ل يكن

 الضور للطلب إجبارياk أو إلزامياk، فكان الطالب يرج ف سبيل ال طوال النهار لتحقيق
 سبل العيش لعائلته وكان حضوره للقة الدرس رغبة بالعلم وطمعاk ف رضى ال سبحانه

وتعال.

 ويذكر أن بعض اللفاء كانوا يتبعون بالموال ويوقفوا بعض الوقوفات للصرف على
 . إذن عاد للمسجد القصى روح الماسة(1)الاورين ف السجد القصى والنقطعي للعبادة
السلمية كما كانت عند التحرير السلمي.

 وقد وضعت الصاحف وكتب التفسي وأجري فيه التعميات وأضيف إل مبانيه
.(2)وأروقته ف العهد اليوب الكثي حت بدا السجد درة تتلل من جديد ف ساء القدس

 وبدأ العلماء يتوافدون إل السجد القصى للتبك فيه والوقوف على فضائله وفضائل
 بيت القدس ل سيما ف عهد القائد صلح الدين الذي قرب العلماء والفقهاء والقضاة

 وأحسن العطايا لعدد منهم، وكان يضر جلسات وحلقات العلم الت يعقدها العلماء أمثال
 : وزيره القاضي الفاضل، والكاتب العماد الصفهان، والقاضي باء الدين بن شداد، والعال
 عبد اللطيف البغدادي الرحالة الشهور عنه بعلوم اللغة، صاحب كتاب )الفادة والعتبار(،

.(3)والذي شارك بالتدريس بالسجد القصى

 وقد وصف البغدادي ملس صلح الدين اليوب ف القدس قائلk : )وأول ليل حضرته
 وجدت ملساk حافلk بأهل العلم يتذاكرون ف أصناف العلوم وهو يسن الستماع

.(4)والشاركة(

.345 القدسي، مثي الغرام، ص)(1
.465، ص1م، ج1999 العليمي، النس الليل، ط )(2
 هـ( ويلقب بابن اللباد، الفادة والعتبار،628 البغدادي، عبد اللطيف، وهو الطبيب موفق الدين بن سعد )ت، )(3

 . وينظر : العليمي، النس634. ابن أب أصيبعة، عيون النباء، ص10م(، ص1869مطبعة وادي النيل، )مصر، 
.477، ص1الليل، الرجع نفسه، ج

.483، ص1. العليمي، النس الليل، الرجع نفسه، ج10 البغدادي، الفادة والعتبار، ص)(4
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 فكانت مدرسة الامع القصى – السجد القصى وقبة الصخرة – بعد تريره من
.(1)الغزو الصليب من أهم مراكز العلم ف بيت القدس استمراراk للعهود السلمية السابقة

 وبعد ترير بيت القدس من يد الغزاة الصليبيي على يد القائد صلح الدين اليوب،
 الذي اعتن بالسجد القصى وقام بإعادة الياة الفكرية والعلمية والدينية له، بإزالة الثار

.(2)الصليبية، فرتب الطباء والدرسي والئمة، ووقف لسجد القصى أوقافاk كثية

 فاتذ التدريس ف السجد القصى شكل حلقات تستوعب عدد الطلب الذين
 . كما هو ف حلقة )ابن سجمان ممد بن الشربيشي(3)يأخذون دروساk ف الوعظ والرشاد

 هـ(، الفقيه والفسر النحوي، الذي تول600بن أحد بن ممد بن عبد ال الالكي، عام 
 .(4)مشيخة قبة الصخرة

 وحلقة الشيخ )عطاء القدسي(، الذي تول مشيخة قبة الصخرة، وكان من التصوفة
 . ومنها حلقة )السن بن الطي بن أب السي النعمان النفي،(5)وعلى الذهب الشافعي

 ، فكان علماk ف اللغة العربية، وف تفسي القرآن الكري،* نسبة إل النعمانية(6)هـ(540ت، 
 . كذلك )موفق الدين أبو ممد عبد اللطيف بن يوسف بن ممد(7)والفقه، والطب
  العال ف علم النحو وف الطب، وصنف كتباk كثية، وبعدها(8)هـ(628البغدادي، ت، 

 . ومن الذين درسوا ف قبة الصخرة )ابن(9)انتقل من الامع القصى إل دمشق ليدرس الطب
.48، ص2م، ج1999 العليمي، النس الليل، ط )(1
.13م(، ص1902 النابلسي، عبد الغن، رحلت إل القدس، الضرة النسية ف الرحلة القدسية، )القاهرة، )(2
.245م(، ص1964 ابن جبي، رحلة ابن جبي، )بيوت، )(3
.56م(، ص1974 ابن قاضي شهبة، طبقات النحاة واللغويي، مطبعة النعمان، )النجف الشرف، )(4
 هـ(، طبقات الشافعية، تقيق : كمال يوسف الوت،770 السنوي، جال الدين عبد الرحيم بن السن، )ت، )(5

.413، ص2م(، ج1971)بغداد، 
.56 ابن قاضي شهبة، طبقات النحاة واللغويي، ص)(6
.294، ص5 النعمانية موقع ف بغداد. ينظر : ياقوت الموي، معجم البلدان، ج*
 هـ(، مفتاح السعادة ومصبـاح السيادة، دائرة962 طاشكري، عصام الدين أبو الي أحد بن مصطفى، )ت، )(7

.253م(، ص1937العارف، )حيدر آباد، 
.219م(، ص1908 السيوطي، بغية الدعاة، )القاهرة، )(8
 هـ(، عيون النباء ف طبقات الطباء، )بيوت،668 ابن أب أصيبعة، موفق الدين أحد السعدي، )ت، )(9

.689م(، ص1965
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  وهو شيخ السلم )مد الدين طاهر بن جهبل الكلب اللب(1)جهبل ممد الدين الفقيه(
 هـ(. علماk أن هناك شيخ السلم )شهاب الدين أحد بن جهبل، ت،588الشافعي، ت، 

 . وكان كل هؤلء(3) أيضاk درس ف الصلحية، ودرس ف دمشق ف الظاهرية(2)هـ(726
.(4)الدرسون يتقاضون رواتب من مسؤول الوقاف ف الامع القصى

 لقد توافد العلماء والفقهاء والقضاة إل القدس بعد التحرير العرب السلمي عام
 هـ لي د¡رسوا وي¢د رسوا ف مدارس بيت القدس، ولعطاء العلم وتلقيه من هذه الدارس583

 الت أÁنشئت ف القرن الرابع والامس والسادس الجري بعد أن نشطت الركة العلمية ف
 بيت القدس. فمن هؤلء العلماء من عاش ف بيت القدس، ومنهم من عمل فيه. وسنتناول
 سية وتراجم أولئك العلماء والقضاة والفقهاء من خلل أطروحتنـا ف قسم من الدارس

.(5)الت اشتهرت حت ناية القرن السادس الجري ف بيت القدس

 ونشي هنا إل أن الركة العلمية الواسعة الت انتشرت ف بيت القدس أعطت الطابع
 الكثر شولk ف العال السلمي. فظل العلماء والدارسون يقصدون هذا الكان الروحي من

 بلد الند والفغان وبلد ما وراء النهر والعراق، وبلد الشام ومصر وشال أفريقيا والندلس
 . وقد اشتهر السجد القصى بلقات العلم الت أخذت تعقد فيه،(6)للدرس والتدريس

 وكانت موضوعات التدريس ل تتلف عن تلك الت كان يتناولا الدرسون ف القرون
 . وأصبح موضوع فضائل بيت القدس يتل(7)الول وهي العلوم الشرعية والعلوم اللغوية

 مكاناk هاماk ف مالس التدريس بالرم القدسي، وأخذ مدرسوا وفقهاء وعلماء السجد
 ، مثل(8)القصى مع العلماء السلمي يضعون الكتب الت سيت بكتب فضائل بيت القدس

.612 ابن العماد، الفتح القسي، ص)(1
.104، ص6. ابن العماد، شذرات الذهب، ج105، ص2م، ج1999 العليمي، النس الليل، ط )(2
 . وينظر :104، ص6. ابن العماد، شذرات الذهب، ج105، ص2 العليمي، النس الليل، الرجع نفسه، ج)(3

.80العسلي، معاهد العلم، ص
. 295 العسلي، معاهد العلم، ص)(4
.35. وينظر : العسلي، معاهد العلم، ص75، ص2 العليمي، النس الليل، الرجع نفسه، ج)(5
.75، ص2 العليمي، النس الليل، الرجع نفسه، ج)(6
.13 النابلسي، عبد الغن، رحلت إل القدس، الضرة النسية ف الرحلة القدسية، ص)(7
.37. وينظر : العسلي، معاهد العلم، ص60، ص2م، ج1999 العليمي، النس الليل، ط )(8
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 )فضائل القدس والشام( للمشرف بن الرجا بن إبراهيم القدسي، التوف ف القرن الامس
 هـ(، )الامع الستقصي ف فضائل597الجري، و)فضائل القدس( لبن الوزي، )ت، 
 هـ(، و)مثي الغرام إل زيارة القدس600السجد القصى( لبن عساكر باء الدين، )ت، 

 هـ(، )وإتاف الخصا بفضائل السجد القصى( للسيوطي،745والشام( للمقدسي، )ت، 
 هـ(،927هـ(، )وباعث النفوس إل زيارة القدس الروس( لبن فركاح، )ت، 880)ت، 

 ، وكتبت غالبية هذه(1)هـ(948)والستقصى ف فضائل السجد القصى( لنصي اللب، )ت، 
الكتب ف بيت القدس.

 وإل ناية القرن الامس وبداية القرن السادس الجري، أخذت الدارس الخرى إل
 جانب مدرسة السجد القصى بالظهور، وأصبح التدريس با قائماk، فالدراسة ف السجد

 القصى بقيت كما هي، فضلk عن التنظيم الديد ف عملية إلقاء وتلقي الدروس ف الدارس
 . وكانت أروقة الرم القدسي والدور الت فوقها تستخدم(2)الاورة واليطة بالرم القدسي

 للتدريس وسكن الطلب، وبقيت حلقات الدرس عند أعمدة الرم القدسي مستمرة،
 وأضيف عـدد من الصاطب الديدة إل الصاطب القدية مثل )مصطبة علء البصي،

، وغيها الكثي ف ساحة الرم القدسي.(3)ومصطبة الظاهر، ومصطبة قبة موسى(

 وزاد عدد الدرسي ف السجد القصى، وأصبح للمدرسي والعاملي ف السجد
 والدارس الخرى رواتب مدودة تصرف عليهم من أوقاف السجد أو الدرسة، فضلk عن

 . واستمرت الدارس بالتدريس حت ف العهد الملوكي(4)البات الوافدة من العال السلمي
 والعثمان ول ينقطع التعليم فيها، وظل السجد القصى بدارسه يعيش حياة علمية حافلة

.(5)على امتداد القب الزمنية

   :  (  6  )  هـ(  450  . الدرسة الناصرية )2

.138م(، ص1996 السخاوي، شس الدين ممد، التب السبوك ف ذيل السلوك، مطبعة بوراق، )القاهرة، )(1
.76، ص2 العليمي، النس الليل، الرجع السابق، ج)(2
.40-39. وينظر : العسلي، معاهد العلم، ص77، ص2 العليمي، النس الليل، الرجع السابق، ج)(3
.40. وينظر : العسلي، معاهد العلم، ص77، ص2م، ج1999 العليمي، النس الليل، ط )(4
.34 الالدي، أحد سامح، مدارس بيت القدس ومعاهدها، ص)(5
.415. وينظر : نم، رائف، كنوز القدس، ص76، ص2 العليمي، النس الليل، الرجع السابق، ج)(6
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 وهي ثان مدرسة بعد العهد العلمي الكبي -أي السجد القصى- تقع على برج
 ، ث(1)هـ(490)باب الرحة( من أبواب القدس، نسبة للشيخ نصر بن إبراهيم القدسي )ت، 

  عندما أقام فيها بالقدس(2)هـ(505عرفت بالغزالية نسبة للمام أب حامد الغزال )ت، 
 هـ وألف كتاب )إحياء علوم الدين(. ث أنشأها اللك العظم عيسى وجعلها489سنة 

 ، ووقف(3)زاوية فعرفت )بالزاوية النصرية( )والزاوية الغزالية( لقراء القرآن والشتغال بالنحو
 عليها كتاباk من جلتها بعنوان )إصلح النطق( لب يوسف يعقوب بن إسحاق بن

 ، وقد وقفت على كراسه، ابن الشاب )أبو ممد عبد ال بن(4)هـ(246السكيت، )ت، 
 وعلى ظاهر الكراسة الوقف.(5)هـ(567أحد بن أحد، ت، 

 .(6)وقد دثرت الزاوية الذكورة ف عصرنا ول يبق لا نظام وصارت من الهملت
 وبلغ عدد الدرسي فيها ثلثي مدرساk ف كل مذهب، فجعلهم السلطان اللك الناصر ممد

 .(8). وتعرف هذه الدرسة أيضاk )بالزاوية النصرية((7)بن اللك النصور قلوون أربعة وخسي
 ، ودرس فيها(9)وقامت هذه الدرسة بدور كبي ف رفد الركة العلمية والفكرية ف القدس

.(10)عدد كبي من الفقهاء والقضاة والعلماء أمثال أب نصر القدسي والمام الغزال وغيهم

  ابن عساكر، علي بن السن، تبيي كذب الفتري فيما نسب إل المام أب السن الشعري، )دمشق،)(1
.16هـ(، ص1347

.96 العسلي، معاهد العلم، ص)(2
. 136، ص19 الذهب، سي أعلم النبلء، ج)(3
.16، ص12. الذهب، سي أعلم النبلء، ج79 ابن الندي، الفهرست، ص)(4
.102، ص3. ابن خلكان، وفيات العيان، ج48، ص12 ياقوت الموي، معجم الدباء، ج)(5
.415. وينظر : نم، كنوز القدس، ص77، ص2 العليمي، النس الليل، الرجع السابق، ج)(6
.415. وينظر : نم، كنوز القدس، ص20، ص1 العليمي، النس الليل، الرجع السابق، ج)(7
 ،5 السبكي، تاج الدين عبد الوهاب، طبقات الشافعية الكبى، مطبعة عيسى الياس اللب، )القاهرة، د.ت.(، ج)(8

.353ص
 م(،1962هـ(، النقذ من الضلل، مطبعة النلو الصرية، )مصر، 505 الغزال، أبو حامد ممد بن أحد، )ت، )(9

.177ص
.256، ص2م(، ج1970 الوردي، زين الدين عمر، تتمة الختصر ف أخبار البشر، دار العرفة، )بيوت، )(10
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  لن القدسي ولد عام(1)هـ450وهناك إشارات إل أن الدرسة أنشأت عام 
 هـ، فإذا كان قد أقام471هـ وأقام بالقدس مدة طويلة ورجع إل دمشق عام 410

 هـ هي تاريخ إنشاء الدرسة. ويشي450بالقدس وحدث لدة عشرين سنة فتكون سنة 
.(2)هـ واجتماعه مع علماء الشافعية هناك485القاضي ابن العرب إل زيارته للمدرسة عام 

 هـ، توجه المام أبو حامد الغزال إل القدس وانقطع بالسجد القصى488وف عام 
 . وعندما أعجب الطلب بدروس(3)واعتكف بالدرسة النصرية، وأصبحت تعرف بالغزالية

 المام الغزال طلبوا منه أن يكتب لم شرحاk مبسطاk للعقيدة السلمية )الرسالة القدسية ف
.(4)قواعد العقائد(

 وعندما حكم اللك العظم عيسى ابن أخي صلح الدين، أعاد بناء الدرسة من جديد
 . وتول التدريس فيها بعد إعادة تأسيسها الشيخ ابن الصلح تقي(5)هـ610وأوقفها عام 

.(6)هـ643الدين عثمان بن عبد الرحن بن عثمان، ت، 

 هـ(490وذكر الدرسة ابن العماد النبلي : أن الفقيه أبا الفتح نصر بن إبراهيم )ت، 
 هـ أوكل أمر471العال الزاهد، مؤسس الدرسة، عندما رحل من القدس إل الشام عام 
.(7)مدرسته إل القاضي يي بن علي اللقب بابن الصائغ قاضي الشافعية

   :  (  8  )  . مدرسة أبي عقبة )ف النصف الثاني من القرن الامس الجري(3

.96. وينظر : العسلي، معاهد العلم، ص395، ص3 ابن العماد، شذرات الذهب، ج)(1
هـ.491، أحداث عام 395، ص3 ابن العماد، شذرات الذهب، ج)(2
.415، ص1 النعيمي، الدارس ف تاريخ الدارس، ج)(3
.395، ص3 ابن العماد، شذرات الذهب، ج)(4
.34، ص2م، ج1999 العليمي، النس الليل، ط )(5
هـ(، الختصر ف أخبار البشـر، دار العرفة، )بيوت، د.ت.(، ج732 أبو الفداء، عماد الدين إساعيل، )ت، )(6

.186. وينظر : العارف، الفصل، 223، ص3
.112، ص2. أبو الفداء، الختصر ف أخبار البشر، ج395، ص3 ابن العماد النبلي، شذرات الذهب، ج)(7
  هذه الدرسة ل يرد ذكرها إل ف كتب ابن العرب، ف كتاب )قانون التأويل، العواصم من القواصم، أحكام)(8

القرآن(. وينظر : العسلي، معاهد العلم، ص.
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 ف النصف الثان من القرن الامس الجري، كان ف القدس من ضمن الدرسة مدرسة
 الناصرية أو النصرية الت أشرنا لا ف أطروحتنا هذه، وهي مدرسة للشافعية والثانية مدرسة

 . وسيت بذا السم نسبة إل شيخها مؤسسها )أب عقبة النفي(، وتقع هذه(1)للحنفية
 الدرسة بالقرب من كنيسة القيامة، وكانت مشيختها للقاضي الريان. وقد أشار إل هذه

.(2)الدرسة ابن العرب عند زيارته للقدس

   :  (  3  )  هـ(  583  . البيمارستان الصلحي )4

 أنشأها اللك العادل صلح الدين اليوب بعد تريره لبيت القدس، وهي مؤسسة
  ف تلك السنة الت أنشأ با الدرسة(4)كبى كانت ذات دور تعليمي هام، وقد أنشأها

 هـ. وأمر صلح الدين بعل الكنيسة583هـ والانقاه الصلحية 583الصلحية 
 الاورة لدار السبتار مارستاناk للمرضى ووقف عليها وقوفاk كثية وزودها بأدوية وعقاقي

 هـ( ناظراk لوقف هذا632كثية، وجعل القاضي )باء الدين يوسف بن رافع بن تيم، ت، 
.(5)البيمارستان

 ، وهو الكان نفسه(7) أول بيمارستان ف القدس ث وسعه الصليبيون(6)وأقام الفاطميون
 الذي أقام به صلح الدين البيمارستان وسي بالبيمارستان الصلحي، وكان علم الطب

 . ومن الذين عالوا ف هذا البيمارستان،(8)يدرس فيه إل جانب مهامه بعلج الرضى
 ، والطبيب )أبو النصور أب الفضل(9)هـ(626الطبيب )يعقوب بن صقلب القدسي، ت، 

 . ويرجع الفضل إل هذين الطبيبي ف(10)هـ(639بن علي رشيد الدين الصوري، ت، 
.107، ص1 ابن العرب، أحكام القرآن، ج)(1
.61، ص2 العواصم من القواصم، ج)(2
.294. وينظر : العسلي، معاهد العلم، ص145 ابن العماد، الفتح القسي، ص)(3
.350، ص1 عبد الهدي، د. عبد الليل، الدارس ف بيت القدس، ج)(4
. 553، ص11 ابن الثي، الكامل ف التاريخ، ج)(5
.94. وينظر : نم، كنوز القدس، ص207، ص7 ابن خلكان، وفيات العيان، ج)(6
.294. وينظر : العسلي، معاهد العلم، ص99، ص2م، ج1999 العليمي، النس الليل، ط )(7
.231م(، ص1939 عيسى، د. أحد، تاريخ البيمارستانات ف السلم، )دمشق، )(8
.292. وينظر : العسلي، معاهد العلم، ص230 عيسى، د. أحد، الرجع نفسه، ص)(9

.93. وينظر : نم، كنوز القدس، ص231 عيسى، د. أحد، الرجع نفسه، ص)(10
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 إحياء التراث ف علوم الطب عرفت به بيت القدس ف القرني الرابع والامس الجريي،
 حيث كانا يعالان ويشرفان ويدرسان ف هذا البيمارستـان حت زمن اللك العادل واللك

 العظم، عندما أوجدوا ف دمشق البيمارستان الصلحي أيضاk وأشرفوا وعالوا ودرسوا
.(1)الطب ف ذلك الركز ف دمشق

 لقد كان التدريس ف البيمارستان يثل جانباk علمياk ف التدريس بالسجد القصى إل
 . وازدهرت الركة العلمية ف مال الطب ف بيت القدس(2)جانب العلوم الدينية واللغوية

 . وكان للطبيبي )أبو ممد السن أبو(4)، وبلغت ذروتا أيام اليوبيي(3)زمن الفاطميي
  سبقوا(6)هـ(413 و)سعيد التميمي، ت، (5)هـ(370ممد بن أب نعيم أبو علي، ت، 

 الطباء ف البيمارستان الصلحي أكب دليل على هذا النشاط العلمي، سواء ف استحداث
طرق العلج أو صنع الدوية من العقاقي الطبية.

   :  (  7  )  هـ(  583  . الانقاه الصلحية )5

 ، أوقفها على الصوفية عام(8)وهي من وقف السلطان صلح الدين اليوب
 ، لهتمامه بالتصوفي بالقدس، بالقرب من كنيسة القيامة، مكان دار(9)هـ585

.(10)البطريك

.179 العارف، الفصل، ص)(1
.295. العسلي، معاهد العلم، ص179 العارف، الفصل، ص)(2
.94. وينظر : نم، كنوز القدس، ص21 رحلة ناصر خسرو، سفرنامة، ص)(3
 م(،1980 حارنة، د، سامي، الطب العرب ف فلسطي ف زمن الفاطميي واليوبيي، مؤتر بلد الشام، )عمان، )(4

.1ص
 .116هـ(، أخبار العلماء بأخبار الكماء، ص646 ابن القفطي، جال الدين أب السن بن يوسف، )ت، )(5

.295. العسلي، معاهد العلم، ص3حارنة، د، سامي، الطب العرب، ص
 . العسلي، معاهد501. ابن أب أصيبعة، عيون النباء، ص74 ابن القفطي، أخبار العلماء بأخبار الكماء، ص)(6

.4. حارنة، د. سامي، الطب العرب، ص296العلم، ص
.206، ص2، ق9. وينظر : الدباغ، بلدنا فلسطي، ج99، ص2م، ج1999 العليمي، النس الليل، ط )(7
.96. وينظر : نم، كنوز القدس، ص148 ابن العماد، الفتح القسي، ص)(8
.330. وينظر : العسلي، معاهد العلم، ص553، ص11 ابن الثي، الكامل ف التاريخ، ج)(9

.164. وينظر : الزبدة، عبلة ، صلح الدين وترير القدس، ص230، ص2 ابن واصل، مفرج الكروب، ج)(10
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 . وقد أوقف لا حام البطريريك،(1)هـ583ويقال إن صلح الدين أنشأها عام 
 ، وذكر أن صلح الدين قد زاد ف(2)وبركة البطريريك، وقرية الورة العليا والورة السفلى

 ، وكانت من ضمن الدارس والربطة الت(3)هـ قبـل وفاته588الوقف للخانقاه عام 
.(4)أقامها، فأقام مدرسة للفقهاء الشافعية ورباط للصلحاء الصوفية

 وتقع الانقاه غرب الرم بطريق حارة النصارى، وبداخل الانقاه مسجد صغي فوق
 مرابه لوحة نقش عليها : بسم ال الرحن الرحيم… أشار بإنشاء هذا الراب وعمارة

 المع البارك الفقي عيسى بن أحد بن غان عفا ال عنه ورحم سلفه ف أيام مولنا السلطان
.(5)اللك الناصر ممد بن قلون عز نصره ف شعبان سنة أحد وأربعي وسبعمائة

 وهي أول خانقاه أنشئت ف القدس بعد تريرها، وكان لا دور كبي على الركة
.(6)الفكرية ف القدس إل جانب دورها ف التصوف

 وتعد مشيخة الانقاه من أهم الوظائف الدينية الرفيعة بدينة القدس الت ت تعيينها
 ، وكان )غان بن علي بن إبراهيم بن عساكر القدسي النابلسي، ت،(7)بتوقيع من السلطان

  أول شيخ وناظر ف الانقاه الصلحية، وهو من بن غان وهي عائلة عربية(8)هـ(632
 هـ وسكنوا ف حي بالرم سي حارة الغوانة. وبعد583مدنية حجازية سكنت القدس 

 هـ(، كن الدرر وجامع الغرر، الدر الطلوب ف أخبار بن أيوب،736 الداوداري، أبو بكر بن عبد ال، )ت، )(1
.90، ص7م(، ج1972)القاهرة، 

.105، ص12 القلقشندي، صبح العشى، ج)(2
.205، ص2 أبو شامة، الروضتي، ج)(3
.331. وينظر : العسلي، معاهد العلم، ص47، ص2 العليمي، النس الليل، الرجع السابق، ج)(4
5)( Combe Sauvagei Wiet, Repertoire Chronologique d'Epigraphie Arabe. Tome 

Quinziene. Le Cairo 1944, No. 5924, P200.
 . نم،553، ص11. ابن الثي، الكامل ف التاريخ، ج99، ص2م، ج1999 العليمي، النس الليل، ط )(6

96رائف، كنوز القدس، ص
.164. وينظر : الزبدة، عبلة، صلح الدين وترير القدس، ص105، ص12 القلقشندي، صبح العشى، ج)(7
.178. وينظر : غوانة، نيابة بيت القدس، ص46، ص2 العليمي، النس الليل، الرجع السابق، ج)(8
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 ، تول الشيخة ابنه ممد عاملk بالشروط الواجب توفرها واتباعها ف(1)وفاة الشيخ غان
، وظلت الشيخة بأيدي الغوانة.(2)الوقفية

 كان التعليم بالانقاه الصلحية على الطريقة النظرية والطريقة العملية ف تعليم
 . والانقاه الصلحية مهملة ف الوقت الاضـر، واستخدمت بيوتاk للسكن. أما(3)التصوف

وقفيـة صلح الدين اليوب للخانقاه الصلحية طويلـة جداk نستخلص منها :

 )تصدق بميع الدار العروفة بدار البطريك الت بالقدس الشريف وما يليها ضمن-
 ذلك الربع الاور لا وهو طاحون وفرن ودير ملصق لفرن… وقبو يعرف بإسطبل

 البطريك… ومن ذلك المام العروف بالبطرك… ومن ذلك البكة العروفة
 بالبطرك… ومن ذلك الرض العروفة بالبقعة إل حدود بيت صفافا… وهذه

 المتلكات كلها حبسها السلطان حبساk مؤبداk ل يلحقه تغيي ول تبديل ول نسخ ول
.(4)تويل… إل أن يرث ال الرض ومن عليها(

 )على السادة الشايخ الصوفية، الشيوخ الكهول، والشباب البالغي التأهلي والردين-
.(5)من العرب والعجم وجعل الدار العروفة بالبطرك الذكورة رباطاk وسكناk لم(

وقد اشترط السلطان بالوقفية :

.332. وينظر : العسلي، معاهد العلم، ص196، ص2 النعيمي، الدارس ف تاريخ الدارس، ج)(1
 هـ(، تذكرة السامع والتكلم ف أدب العال والتعلم، دار732 ابن جاعة، أبو إسحاق إبراهيم بن سعد، )ت، )(2

 . وينظر : نم، كنوز155، ص5. ابن العماد، شذرات الذهب، ج227م(، ص1970الكتب العلمية، )بيوت، 
.96القدس، ص

 . نم، كنوز القدس،178. غوانة، نيابة بيت القدس، ص99، ص2 العليمي، النس الليل، الرجع السابق، ج)(3
.97ص

 هـ، القدس، وينظر : العسلي،1022 لسنة 424، ص95 سجلت الكمة الشرعية بالقدس، رقم السجل )(4
.330معاهد العلم، ص

 هـ، بالقدس، وينظر : العسلي، الرجع1022 لسنة 9، ص522 سجلت الكمة الشرعية بالقدس، رقم السجل )(5
.331نفسه، ص

452 من 245صفحة 



 وشرط أن يتمع الماعة بذا الكان الذكور بعد صلة العصر… وشرط اللك أيضا
 أن يتمع الماعة مع شيخهم بعد طلوع الشمس من يوم المعة بذا الكان أو السجد

.(1)القصى الشريف، يقرؤون ف ربعات شريفة

 وقيل إن الدار كانت للبطاركة الروم قبل أن يوقفها صلح الدين اليوب، واستول
 عليها الصليبيون، لكن بعد ترير صلح الدين لبيت القدس أرجعها لم ورضى الروم أن
 يقتطع منها صلح الدين جانباk فسكن فيه هو شخصياk، ث صارت للعلماء الصوفية ودارا

.(2)للمجاهدين

 لقد كانت الانقاه من مراكز الصوفية ف بيت القدس، وكانت مشيخة الانقاه من
 . وكان معظم(3)الناصب الدينية الرفيعة ف مدينة القدس. ويعي شيخها برسوم من السلطان

 شيوخ الانقاه من بن غان وهي عائلـة عربية استقرت بالقدس قرب )باب الغوانة( وإليهم
. ومن شيوخ الانقاه :(4)نسب هذا الباب

 الشيخ اللك غان بن علي بن حسي النصاري الزرجي القدسي، )ت،.1
.(5)هـ(632

.(6)هـ(700الشيخ العال أبو عبد ال ممد بن الشيخ غان القدسي، )ت، .2

.(7)هـ(770الشيخ العال الصال غان بن عيسى بن غان، )ت، .3

 هـ، بالقدس، وينظر : العسلي،1022 لسنة 25، ص602 سجلت الكمة الشرعية بالقدس، رقم السجل )(1
.332الرجع نفسه، ص

.334. وينظر : العسلي، الرجع نفسه، ص501 العارف، الفصل، ص)(2
.335. العسلي، معاهد العلم، ص99، ص2م، ج1999 العليمي، النس الليل، ط )(3
.335. العسلي، الرجع نفسه، ص196، ص2 العليمي، النس الليل، الرجع نفسه، ج)(4
.336. العسلي، الرجع نفسه، ص197، ص2 العليمي، النس الليل، الرجع نفسه، ج)(5
.336. العسلي، الرجع نفسه، ص198، ص2 العليمي، النس الليل، الرجع نفسه، ج)(6
.336. العسلي، الرجع نفسه، ص199، ص2 العليمي، النس الليل، الرجع نفسه، ج)(7
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.(1)هـ(839الشيخ برهان الدين أبو إسحق إبراهيم بن غان، )ت، .4

.(2)هـ(852الشيخ شس الدين ممد بن أحد بن إبراهيم القلقيلي الشافعي، )ت، .5

.(3)هـ(869شيخ الشيوخ نم الدين ممد بن الشيخ برهان، )ت، .6

 الشيخ شس الدين – زين الدين – أبو البكات ممد بن الشيخ نم الدين، )ت،.7
.(4)هـ(878

 الشيخ ميي الدين أبو الضياء أحد بن برهان الدين بن جال الدين بن جاعة، )ت،.8
.(5)هـ(885

 الشيخ جال الدين أبو ممد عبد ال بن الشيخ القدوة ناصر الدين غان، )ت،.9
.(6)هـ(890

  هـ( :  583  . الدرسة الصلحية )6

 وهي من أشهر مدارس بيت القدس وأطولا عمراk. فقد ظلت مدرسة مستمرة لكثر
 ، فهي من أقدم(7)هـ إل أواخر القرن الثان عشر الجري583من ستة قرون من عام 

مدارس القدس السلمية.

 هـ، حرر صلح الدين اليوب بيت القدس، وبعد التحرير583ف شهر رجب عام 
 بأيام قرر إنشاء مدرسة للشافعية ف كنيسة )صند حنة( فعندما كان العادل صلح الدين

.337. العسلي، الرجع نفسه، ص208، ص2 العليمي، النس الليل، الرجع نفسه، ج)(1
.338. العسلي، الرجع نفسه، ص214، ص2 العليمي، النس الليل، الرجع نفسه، ج)(2
.337. العسلي، الرجع نفسه، ص209، ص2 العليمي، النس الليل، الرجع نفسه، ج)(3
.337. العسلي، الرجع نفسه، ص211، ص2 العليمي، النس الليل، الرجع نفسه، ج)(4
.337. العسلي، معاهد العلم، ص212، ص2م، ج1999 العليمي، النس الليل، ط )(5
 . العسلي،213، ص2. العليمي، النس الليل، الرجع نفسه، ج105، ص12 القلقشندي، صبح العشى، ج)(6

.337الرجع نفسه، ص
 . العسلي، الرجع88، ص2. العليمي، النس الليل، الرجع نفسه، ج141، ص1، ق4 القريزي، السلوك، ج)(7

.282. وينظر : عبد الهدي، د. عبد الليل، الركة الفكرية، ص59نفسه، ص
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 جالساk بي العلماء، فاوضهم السلطان )أي العلماء( لنشاء مدرسة للفقهاء الشافعية، ورباط
 . فقد عي للمدرسة موقع الكنيسة(1))خانقاه( للمتصوفي، وبيمارستان طب لعالة الناس

 العروفة بصند حنة الذي يقال إن فيها قب حنة والـدة السيدة مري العذراء. وكذلك عي
.(2)للرباط/الانقاه دار البطريك وهي بالقرب من كنيسة القيامة

  رجب13وهناك إشارات إل أن الوقفية الت كتبها السلطان صلح الدين هي بتاريخ 
 هـ، ومع ذلك يفيد النقش الاثل على باب الصلحية أن تاريخ إنشاء الدرسة هو583سنة 
.(3)هـ588عام 

 ، فيقول أبو الفداء : )رحل(4)وتشي الصادر إل أن صلح الدين صرف عليها بسخاء
 السلطان إل القدس ف رابع عشر من رمضان وزاد ف وقف الدرسة الت عملها بالقدس،

 وهذه الدرسة كانت تعرف قبل السلم )بصند حنة( يذكـرون أن فيها قب حنة أم مري ث
 صارت ف السلم دار علم قبل أن يلك الفرنج الصليبيي القدس، ث لا ملك الفرنج

 الصليبيي القدس سنة اثنتي وتسعي وأربعمائة أعادوها كنيسة كما كانت قبل السلم.
 فلما فتح السلطان القدس أعادها مدرسة ومؤمن تدريسها – وقفها – إل القاضي باء الدين

.(5)بن شداد(

 أراد صلح الدين لذه الدرسة أن تكون مؤسسة تعليميـة كبى لنشر العلوم الدينية
 على أساس الفقه الشافعي، فقد وضع السلطان السس العلمية لزدهار الدرسة الكبية

. العارف، الفصل، ص88، ص2. العليمي، النس الليل، الرجع نفسه، ج360 القدسي، مثي الغرام، ص)(1
236.

 . نم، كنوز8، ص2. النعيمي، الدارس ف تاريخ الدارس، ج106، ص12 القلقشندي، صبح العشى، ج)(2
.102القدس، ص

 . الطيب، روحي،88، ص2. العليمي، النس الليل، الرجع السابق، ج100، ص1 القريزي، السلوك، ج)(3
.11تويد القدس، ص

.64. العسلي، معاهد العلم، ص236 العارف، الفصل، ص)(4
.83، ص3 أبو الفداء، الختصر ف أخبار البشر، ج)(5
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 بالوقاف السخية، وقد اشترط أن تكون أوقاف الدرسة على الفقهاء الشتغلي بالفقه على
.(1)الذهب الشافعي

 وكانت هذه الدرسة من أجل الدارس ف بيت القدس ول يتول الشيخة فيها إل من
 شهد له بالعلم والفضل، ويتم ذلك برسوم سلطان من القاهرة، وكان لشيخ الصلحية

.(2)مكانة كبى لدى السلطي

 وبقيت هذه الدرسة تؤدي دورها ف خدمة العلم والعلماء ومنارة إشعاع علمي طيلة
 ، وقد قامت الدرسة الصلحية بدور(4)، والعصر العثمان(3)العهد اليوب والعهد الملوكي

 فكري كبي، ومشايها قاموا بدور أساسي واجتماعي إل جانب الدور الفكري والعلمي
.(5)الكبي الذي يقومون به

 إذ يقول العماد : )إن صلح الدين فاوض جلساءه من العلماء البرار والتقياء الخيار
 ف مدرسة للفقهاء الشافعية ورباط للعلماء الصوفية فعي للمدرسة الكنيسة العروفة بصند

 حنة عند باب السباط، وعي دار البطريك وهي بقرب كنيسة قمامة للرباط، ووقف عليها
.(6)وقوفاk، وأسدي بذلك إل الطائفتي معروفا(

 وذكر ابن واصل : )أن كنيسة صند حنة صارت ف السلم )دار علم( وكان يدرس
 هـ قبل أخذ الصليبيي490العلم فيها الفقيه نصر بن إبراهيم القدسي الشاقعي، ت، 

 القدس. وبعد الغزو الصليب، أعادوها كنيسة كما كانت قبل السلم. ولـا فتح صلح
.(7)الدين القدس أعادها مدرسة(

 . وينظر :88، ص2م، ج1999. العليمي، النس الليل، ط 155، ص1 العمري، مسالك البصار، ج)(1
.167الزبدة، عبلة الهتدي، صلح الدين، ص

 ، دار1هـ(، الضرة النسية ف الرحلة القدسية، تقيق : أكرم العلب، ط1143 النابلسي، عبد الغن، )ت، )(2
.204م(، ص1990صادر، )بيوت، 

.25، ص1م، ج1999 العليمي، النس الليل، ط )(3
.102. وينظر : نم، كنوز القدس، ص121، ص6 علي، ممد كرد، خطط الشام، ج)(4
.102. وينظر : نم، كنوز القدس، ص278، ص2 ابن واصل، مفرج الكروب ف أخبار بن أيوب، ج)(5
.236. وينظر : العارف، الفصل، ص145 العماد الصفهان، الفتح القسي، ص)(6
.407، ص2 ابن واصل، الرجع السابق، ج)(7

452 من 249صفحة 



 وكتب الوقفية على باب الدرسـة : )بسم ال الرحن الرحيم… وما بكم من نعمة
 فمن ال وهذه الدرسة الباركة وقفها مولنا اللك الناصر صلح الدنيا والدين سلطان

 السلم والسلمي أب الظفر يوسف بن أيوب بن شاذي مي الدولة أمي الؤمني، أعز ال
 أنصاره وجع له بي خي الدنيا والخرة على الفقهاء من أصحاب المام أب عبد ال ممد

.(1)( سنة ثان وثني وخس مائة(بن إدريس الشافعي )

 وقيل إن صلح الدين اليوب بعد ترير بيت القدس قد ول رحه ال المي سباروخ
 التركي أمر بيت القدس الذي عرف بسن سيته وديانته، وعهد إل موسى بن غان

 ،(2)النصاري مشيخة الرم الشريف وفوضه بيع الملك الختصة ببيت الال بالقدس
 فاشترى )كنيسة صند حنة( وهي الدرسة الصلحية فيما بعد، كما ول باء الدين أبو

 الاسن يوسف بن رافع بن تيم بن عتبة السدي، الوصلي الولد والنشأ، اللب الشافعي،
.(3)، قضاء بيت القدس والعسكر وتدريس الدرسة الصلحية*العروف بابن شداد

  : فاوض السلطان جلساءه من العلماء التقياء ف مدرسة(4)ويقول الصفهان
.(5) عند باب السباط*للشافعية، فعي للمدرسة الكنيسة العروفة بصند حنة

  فكانت وظيفته الدارية الول(6)أما ناظر الوقاف هو القاضي باء الدين بن شداد
 وكانت الشيخة من الناحية العلمية هي من الوظائف السنية ف ملكة السلم يتولها أعلم

 العلماء من الشافعية ف بلد العرب، ويتم تعيينه من قبل السلطان فيلقب بشيخ السلم إذا ل

.236. وينظر : العارف، الفصل، ص145 ابن العماد الصفهان، الرجع السابق، ص)(1
.204، ص2، ق9. وينظر : الدباغ، بلدنا فلسطي، ج99، ص2م، ج1999 العليمي، النس الليل، ط )(2
  ابن شداد، توف أبوه وهو صغي، فنشأ عند أخواله بن شداد فنسب إليهم، وهو من كبار القضاة ومؤرخ، دخل ف*

 خدمة صلح الدين واستصحبه معه ف بعض غزواته فدون كثياk من أخباره. ومن مؤلفاته )النوادر السلطانية والاسن
. 99، ص2م، ج1999اليوسفية ف سية صلح الدين(. العليمي، النس الليل، ط 

.204، ص2، ق9. وينظر : الدباغ، بلدنا فلسطي، ج99، ص2م، ج1999 العليمي، النس الليل، ط )(3
.145 ابن العماد الصفهان، الفتح القسي، ص)(4
  قيل أن الكنيسة بنيت على البيت الذي كان يسكنه أهل مري العذراء، وفيه حبلت القديسة )حنة( بري وفيه ولدتا.*

.205، ص2، ق9. وينظر : الدباغ، بلدنا فلسطي، ج145ابن العماد الصفهان، الفتح القسي، ص
.145 ابن العماد الصفهان، الفتح القسي، ص)(5
.205، ص2 أبو شامة، الروضتي، ج)(6
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 يمع بي الشيخة ووظيفة أخرى، ويسمى قاضي القضاة وشيخ السلم إذا جع وظيفة
.(1)القضاء ووظيفة أخرى

 ونشي هنا إل أن الدرسة كانت تزدهر بقدار ازدهار العقارات الوقوفة عليهـا، فإذا
 ما اضمحلت الوقاف أو أسيئت إدارتا أو اغتصبت من قبل التولي عليها، كان ف ذلك

.(2)اضمحلل الدرسة

 فمثلk… عندما أنشأ صلح الدين اليوب الدرسة الصلحية بالقدس، اشترى هو
 نفسه كنيسة القديسة حنة ومن وكيل بيت الال ف القدس ث وقف الدرسة. كمـا اشترى

 ، فلم يكن النفـاق على ذلك كله من بيت(3)من الوكيل الذكور الهات الت وقفها عليها
 مال السلمي، وإنا من صلح الدين شخصياk، أما النفاق على الصلحية فكان يتم من

الوقاف الت وقفت عليها.

  مقابل عثمان يومياk،(5) و)سعيد أفندي((4)وتول تدريس الفقه فيها )ممد بدر الاعون(
 ، أما العادة(6)و)عبد الرحن وأخوه( و)صال نلن(، بينما تول التدريس )سروري إساعيل(

 ، وتول إضافة إليها الفقه وقراءة القرآن، وتول وظيفة العادة(7)فقد تولها )ممد جار ال(
.(8))ممد عفيفي( ، وتول وظيفة الكناسة والفرشة )ممد أفندي جار ال(

  :  مشيخةالمدرسةالصلحية   

 وهي من الوظائف الت يتم التعيي فيها برسوم سلطان من القاهرة، يدخل شيخ
 الصلحية الدينة ويشق أسواقها ويرتدي التشريف السلطان، يف به العلماء والفقهاء،

.82، ص4 اليافعي، مرآة النان وعبة اليقظان، ج)(1
.144، ص2 العليمي، النس الليل، الرجع السابق، ج)(2
.145، ص2م، ج1999 العليمي، النس الليل، ط )(3
.4 الدن، د. زياد عبد العزيز، مدارس القرن التاسع عشر اليلدي، لنة يوم القدس، )عمان(، ص)(4
.4 الدن، الرجع نفسه، ص)(5
.148 ابن العماد الصفهان، الفتح القسي، ص)(6
.553، ص11 ابن الثي، الكامل ف التاريخ، ج)(7
.205، ص2 أبو شامة، الروضتي، ج)(8
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 ، وشيخ الصلحية هو واحد من(1)وينتهي إل السجد القصى حيث يقرأ الرسوم السلطان
.(2)ثلثة كبار يصرفون شؤون نيابة القدس

 وبقيت الدرسة الصلحية دار للعلم حت ف العهد اليوب والملوكي وأخذها
 . وهكذا ظلت الصلحية منارة علم(3)الفرنسيون من التراك عندما سيطروا على فلسطي

 وحضارة ف بيت القدس زهاء ستة قرون من الزمن فكانت ذا أثر بارز كمعهد من معاهد
.(4)العلم الكبية ف العال السلمي

 وتول الشيخة والتدريس بالدرسة الصلحية مموعة من القضاة والشايخ والدرسي
الذين كان لم أثر كبي ف إغناء الركة العلمية ومن أبرزهم :

 هـ(، أول من درس596. الشيخ مد الدين طاهر بن جهبل اللب الشافعي، )ت، 1
.(5)بالصلحية، كان إماماk ف الفقه والساب

.117، ص2 العليمي، النس الليل، الرجع السابق، ج)(1
.440، ص4 القريزي، السلوك، ج)(2
.117، ص6 علي، ممد كرد، خطط الشام، ج)(3
.168. الزبدة، عبلة، صلح الدين، ص178. العارف، الفصل، ص66 العسلي، معاهد العلم، ص)(4
.239، ص2، ق9. وينظر : الدباغ، بلدنا فلسطي، ج292، ص4 الذهب، العب ف خب من غب، ج)(5
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 هـ(،620. الشيخ فخر الدين عبد الرحن ممد بن السي بن هبة ال بن عساكر، )ت، 2
.(1)كان شيخ الشافعية ف دمشق

   :  (  2  )  هـ(  587  . الدرسة أو الزاوية النثنية )7

 (3)بوار قبلة السجد القصى خلف النب، أنشأها وأوقفها اللك صلح الدين اليوب

 –تغمده ال برحته- على رجل من أهل الصلح هو )الشيخ الجل الزاهد العابد الاهد
  الاور ف بيت(4)هـ(507جلل الدين أبو بكر ممد بن أحد بن ممد الشاشي )ت، 

 . وقد وليها جاعة من العيان، وبناؤها قدي من(5)القدس، صاحب كتاب )حلية العلماء(
 زمن الروم، ولكن الدار الت بداخل الزاوية مستجدة. أما كتاب تاريخ وقفها يعود إل عام

هـ، وسيت ف القب التالية بالدرسة التنية.587

 ، ولذه الدرسة دورها(6)وكان الفقه الالكي من جلة الواد الت ت تدريسها بالزاوية
 الذي قامت به ف الركة الفكرية ف القدس، وتول مشيختها عدد كبي من العلماء، ويقيم

.(7)الن ف الدرسة بعض خدم السجد، وبعض من غرفها تستعمل لفظ القناديل وتنظيفها

 ويكن أن تندرج )التنية( تت الدارس أو الزوايا، لكن مع الدارس لا كـان لا من
 ، وليس النثنية لنا(8)أهية بالغة بالتدريس، وتشي الصادر والراجع إل أن اسها التنية

 مثبتة ف سجلت الكمة الشرعية بالقدس باسم التنية تت الرقم )سجلت الكمة
(.207الشرعية 

.93، ص5. ابن العماد النبلي، شذرات الذهب، ج101، ص13 ابن كثي، البداية والنهاية، ج)(1
 . نم، كنوز150، ص6. كرد علي، خطط الشام، ج77، ص2م، ج1999 العليمي، النس الليل، ط )(2

.236. العارف، الفصل، ص98القدس، ص
.207، ص2، ق9. الدباغ، بلدنا فلسطي، ج175 غوانة، نيابة بيت القدس، ص)(3
 . ابن العماد،188. ابن القلنسي، ذيل تاريخ دمشق، ص34، ص2 العليمي، النس الليل، الرجع السابق، ج)(4

.253، ص8. وينظر : كحالة، معجم الؤلفي، ج16، ص4شذرات الذهب، ج
.426، ص1م(، ج1981 عبد الهدي، عبد الليل، الدارس ف بيت القدس، مكتبة القصى، )عمان، )(5
.18، ص4. ابن العماد، شذرات الذهب، ج214 السيوطي، حسن الاضرة، ص)(6
.207، ص2، ق9. الدباغ، بلدنا فلسطي، ج236 عارف، الفصل، ص)(7
.207، ص2، ق9 الدباغ، بلدنا فلسطي، ج)(8
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   :  (  1  )  هـ(  590  . الدرسة الفضلية )8

 ، بناها وأوقفها )اللك الفضل نور الدين أب السن علي بن اللك*تعرف قدياk بالقبة
 . أوقفها على فقهاء(3)هـ589 صاحب الشام وفلسطي ف بيت القدس عام (2)صلح الدين(

 ، ووقف حارة الغاربة الت تتوي(4)الالكية بالقدس الشريف الذين قدموا إل بيت القدس
 .  وتقع الدرسة(5)على طائفة الغاربة على اختلف أجناسهم الذين استقدمهم صلح الدين

 ، واليوم هي دار(6)الفضلية ف النطقة اليطة بالباق الشريف قرب حي الغاربة بالقدس
.(7)للسكن يسكنها جاعة من فقراء الغاربة

 قامت هذه الدرسة بدورها ف الركة الفكرية والعلمية ف القدس وتول مشيختها
 . وقد استمرت بدورها الفكري حت ناية القرن(8)والتدريس فيها عدد من الفقهاء والعلماء

 . وذكر أن ف هذه الدرسة قب للول الشيخ عيد وتولت هذه الدرسة(9)الثان عشر الجري
.(10)إل سكن يسكنها جاعة من فقراء الغاربة

 وتوجد مدرسة أخرى بذا السم )الفضلية( موجودة بارة النصارى بالقـدس بناها
.(11)هـ589اللك الفضل نور الدين أبو السن عام 

. العارف، الفصل، ص416. نم، كنوز القدس، ص97، ص2م، ج1999 العليمي، النس الليل، ط )(1
238.

.211، ص2، ق9 هذه تسمية قدية للمدرسة الفضلية. ينظر : الدباغ، بلدنا فلسطي، ج*
.101، ص5 ابن العماد، شذرات الذهب، ج)(2
.73. العسلي، أجدادنا ف ثرى بيت القدس، ص238 العارف، الفصل، ص)(3
 هـ(، تراجم رجال القرني السادس والسابع العروف665 أبو شامة، شهاب الدين عبد الرحن بن إساعيل، )ت، )(4

.145م(، ص1974بالذيل على الروضتي، دار اليل، )بيوت، 
.419، ص3 ابن خلكان، وفيات العيان، ج)(5
.416. وينظر : نم، كنوز القدس، ص122، ص6 علي، ممد كرد، خطط الشام، ج)(6
.211، ص2، ق9. الدباغ، بلدنا فلسطي، ج238 العارف، الفصل، ص)(7
.419، ص3 ابن خلكان، وفيات العيان، ج)(8
.145 أبو شامة، الذيل على الروضتي، ص)(9

 . وينظر : نم، كنوز204. النابلسي، الضرة النسية، ص101، ص5 ابن العماد، شذرات الذهب، ج)(10
.416القدس، ص

.238. وينظر : العارف، الفصل، ص397، ص2م، ج1999 العليمي، النس الليل، ط )(11
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   :  (  1  )  هـ(  593  . الدرسة اليمونية )9

 . أقامها وأوقفها )المي فارس الدين أبو سعيد ميمون(2)تقع عند باب الساهرة بالقدس
 ( الذي كان يعمل خازن دار اللك صلح الدين(3)هـ610بن عبد ال القصري، ت، 
 .(5)، وأقامها المي بدل كنيسة روحية تسمى الدلية(4)هـ593اليوب. وقد أوقفها عام 

 ، وهذه الدرسة من أوائل(6)كانت الدرسة زاوية ث اتذت بعد ذلك مدرسة للشافعية
الدارس ف القدس ولا شأن عظيم.

 كان ميمون القصري الذي أوقف هذه الدرسة، من كبار المراء الصلحية وهو
 ، وأصبح من(7)منسوب إل قصور اللفاء الفاطميي ف مصر، لذلك سي بالقصري

 . وبعد وفاة صلح الدين، أبعده اللك الفضل ابن(8)الستشارين القربي لصلح الدين
 . كما كان(9)صلح الدين، فاستقبله ابن صلح الدين الخر، اللك الطاهر غازي وقربه منه

 أمياk من أمراء اللك العزيز عثمان بن صلح الدين، فأقطعه نابلس ف فلسطي، فعرف
. وجرى توسيع لذه الدرسة ف القرون اللحقة.(10)بصاحب نابلس

.100، ص2 العليمي، النس الليل، الرجع نفسه، ج)(1
.27، ص2، ق9. الدباغ، بلدنا فلسطي، ج100، ص2 العارف، الفصل، ج)(2
، ص2م(، ج1964هـ(، الختصر ف أخبار البشر، )بيوت، 732 أبو الفداء، اللك الؤيد إساعيل، )ت، )(3

122.
.48، ص2 العليمي، النس الليل، الرجع السابق، ج)(4
5)( Werrer, sir Charles Warren, K. C. M. G., R. E. and Claude Reignier Conden, R. E., 

The Survey of Western Palestine Jerusalem, The Committee of the Palestine Exploration 
Fund, (London, 1884), Vol. 13, P 84.

.239 العارف، الفصل، ص)(6
.586 ابن العماد، الفتح القسي، ص)(7
.239 العارف، الرجع السابق، ص)(8
.124، ص3 ابن واصل، مفرج الكروب ف أخبار بن أيوب، ج)(9

.48، ص2م، ج1999 العليمي، النس الليل، ط )(10
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   :  (  1  )  هـ(  598  )  *  الزاوية الراحية أو الدرسة الراحية.10

 (2)هـ(598أوقفها )المي حسام الدين السي بن شرف الدين عيسى الراحي، ت، 

 ، وطبيبه الاص، وعندما توف(3)ودفن ف زاويته. كان أحد أمراء اللك صلح الدين اليوب
 ، وما زالت(4)دفن ف زاويته. تقع الزاوية ف حي الشيخ جراح ف شال الدينة القدية بالقدس

.(5)قائمة ف حي الشيخ جراح ف القدس حت الن

  : إنا تقع ف الشيخ جراح وسيت نسبة لواقفها وكان لا وقفا(6)ويقول النابلسي
.(7)كبياk والوظائف فيها مرتبة

(وقيل إن المي حسام الدين الراحي هو من سللة الصحاب أب عبيدة الراح )
 ، وقد أبلى بلءاk حسناk ف معركة القدس. ويوجد بظاهر الزاوية من جهة القبلة قبور(8)

.(9)جاعة من الاهدين يقال إنم من جاعة الشيخ الراحي

  كانت تعرف بالدرسة الراحية حيث إنا استعملت كمدرسة وكانت تؤدي وظيفة الدرسة ووظيفة الزاويـة. ينظر*
.114: نم، كنوز القدس، ص

.343. وينظر : العسلي، معاهد العلم، ص100، ص2م، ج1999 العليمي، النس الليل، ط )(1
.106. العسلي، أجدادنا ف ثرى بيت القدس، ص499 العارف، الرجع السابق، ص)(2
.14 السين، إسحق موسى، البنية الثرية ف القدس السلمية، ص)(3
.14 السين، إسحق موسى، البنية الثرية ف القدس السلمية، ص)(4
.113 نم، كنوز القدس، ص)(5
.46 النابلسي، الضرة النسية، ص)(6
.239 العارف، الفصل، ص)(7
 . العسلي، أجدادنا ف ثرى بيت279. فردريك، تاريخ شرق الردن، ص239 العارف، الرجع نفسه، ص)(8

.105القدس، ص
.105. وينظر : العسلي، أجدادنا ف ثرى بيت القدس، ص48، ص2م، ج1999 العليمي، النس الليل، ط )(9
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   :  (  1  )  هـ(  600  . الدرسة الشافعية أو زاوية الدركاة أو لدرسة الدركاة )11

.(3). وكانت تدرس الفقه الشافعي(2)أقيمت ف هذه السنة مكان دار الفرسان السبتارية

 أوقفها اللك الظفر شهاب الدين غازي بن السلطان اللك العادل )أب بكر بن أيوب
.(4)هـ613صاحب ميافارقي( وما معها من مرافق، وتوف با سنة 

وقد عثر أخياk على نقش ف حي الدباغة… هذا نصه :

 بسملة… وقفت هذه الدرسة الباركة على الفقهاء من أصحاب المام أب عبد ال
 ( ف دولة السلطان العظم بن السلطان اللك العادل أب بكرممد بن إدريس الشافعي )

 بن أيوب خلد ال دولتهما… بن رافع بن… الذي… تتها… والدور… شرعياk تقبل
 . وهذا النقش يدل على أن هذه الدرسة(5)ال وأثابه… الرضوان وذلك ف سنة… ستمائة

.(6)الشافعية هي نفسها زاوية الدركاة

.417. وينظر : نم، كنوز القدس، ص98، ص2 العليمي، النس الليل، الرجع نفسه، ج)(1
.343. وينظر : العسلي، معاهد العلم، ص47، ص2 العليمي، النس الليل، الرجع نفسه، ج)(2
.768، ص2، ق8 سبط ابن الوزي، مرآة الزمان، ج)(3
 . ابن768، ص2، ق8. سبط ابن الوزي، مرآة الزمان، ج255، ص6 ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج)(4

.233، ص2العماد، شذرات الذهب، ج
 . فردريك سبيك، تاريخ شرق الردن15 السين، إسحق موسى، البنية الثرية ف القدس السلمية، ص)(5

.343 + ص285. العسلي، معاهد العلم، ص279وقبائلها، ص
.239. العارف، الفصل، ص48، ص2م، ج1999 العليمي، النس الليل، ط )(6
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 . الدرسة العظمية أو مدرسة النفية أو )القبة النحوية( أو )مسجد12

   :  (  1  )  هـ(  600  الاهدين( )

 .(3). وقد بناها وأوقفها اللك العظم عيسى صاحب دمشق(2)تقع مقابل باب الداودارية
.(4)وعي ابنه اللك الظاهر باء الدين عبد ال ناظراk لا

وهناك لوحة تأسيسية ما تزال موجودة ف جدارها الداخلي منقوش عليها ما يأت :

 "أمر بعمله مولنا السلطان اللك العظم شرف الدنيا والدين أبو العزائم عيسى بن أب
 بكر بن أيوب، الواقف لذه الدرسة على الفقهاء والتفقهة من أصحاب المام العظم أب

 ( وأرضاه، وذلك ف شهور سنة أربع عشرة وستمائة للهجرة النبوية تقبل ال منهحنيفة )
.(5)وغفر له وصلى ال على  ممد وآله وسلم تسليما"

 وقد قام اللك الظاهر ابن اللك العظم عيسى ف زيادة بناء هذه الدرسة، من جلتها
 النارة الت ما زالت باقية إل ما بعد منتصف القرن السابع الجري ف عهد السلطان اللك

، ومثبت ذلك على لوحة مثبتة على جدار النارة نصها :(6)الظاهر بيبس الملوكي

. 240. وينظر : العارف، الفصل، ص89، ص2م، ج1999 العليمي، النس الليل، ط )(1
 هـ(، مفرج الكروب ف أخبار بن أيوب، تقيق : جال شيال،697 ابن واصل، جال الدين ممد بن سال، )ت، )(2

.219، ص4م(، ج1953)القاهرة، 
.32. العسلي، أجدادنا ف ثرى بيت القدس، ص24 العارف، الفصل، ص)(3
 . الطيب، د. إبراهيم، دور التعليم ف ترير بيت القدس، دار حني،220، ص4 ابن واصل، مفرج الكروب، ج)(4

.98م(، ص1993)عمان، 
 . الكتب العماري الندسي لصلح وإعمار الصخرة الشرفة89، ص2م، ج1999 العليمي، النس الليل، ط )(5

.Van Berchem, P. 177. وينظر : 14، ص2م(، ج1971بالقدس، مبان الرم القدسي الشريف، )القاهرة، 
.241 العارف، الفصل، ص)(6
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 "أمر بعمارة هذه الئذنة الباركة اللك القاهر الناظر بذه الدرسـة غفر ال له وتغمد
 برحته والده، الواقف السلطان اللك العظم شرف الدين عيسى قدس ال روحه ف شهور

.(2). وييم اليوم الراب على الانب العظم منها"(1)سنة ثلث وسبعي وستمائة

 وتعد� هذه الدرسة من كبيات الدارس ف القدس، وكان لا دور ملموس ف الركة
 الفكرية فيها. وقد تول مشيختها والتدريس فيها عدد من كبار العلماء. واستمرت تقوم

 . وكانت من الدارس الهمة والشهية ذات الثر الكبي ف(3)بدورها الفكري عدة قرون
حياة بيت القدس الثقافية والفكرية.

 وكان اللك العظم عيسى، حنفي الذهب، عالاk فاضلk يلـس إل العلماء ويناظرهم
 . وقد بن اللك العظم(4)ويناقشهم ويزل لم العطاء. حت عدوه ولقبوه بـ)مأمون بن أيوب(

 ، وتقع ف الركن النوب، ساها ابن فضل ال(5)عيسى مدرسة داخل حرم السجد القصى
 العمري )بالدرسة العظمية( وتعرف الن )بالدرسة النحوية( أو )القبة النحوية( وقد وصف

.(6)ابن العمري هذه الدرسة وصفاk دقيقا

 وقد رتب اللك العظم لذه الدرسة إماماk يصلي الصلوات المس، ورتب با خسة
 وعشرين نفراk من طلبة النحو وشيخاk لم. وشرط أن يكونوا حنفية من جلة طلبة مدرسته

 ، وبداخل هذه(7)الت خارج الرم، ووقف على ذلك قرية )بيت لقيا( من قرى القدس
الدرسة نقش نصه :

 "بسم ال الرحن الرحيم… تبارك الذي أنشأ جعل لك خياk من ذلك جنات تري
 من تتها النار ويعل لك قصوراk، أمر بإنشاء هذه القبة الباركة وما يليها من العمارة

 مولنا السلطان اللك العظم شرف الدين والدنيا أبو النصر عيسى ولد مولنا اللك العادل
1)( Van Berchem, P. 169171. وينظر : غوانة، تاريخ نيابة بيت القدس، ص.
.215، ص2، ق9. وينظر : الدباغ، بلدنا فلسطي، ج89، ص2م، ج1999 العليمي، النس الليل، ط )(2
.134 نم، رائف، كنوز القدس، ص)(3
.241 العارف، الفصل، ص)(4
5)( Van Berchem, P. 169171. وينظر : غوانة، تاريخ نيابة بيت القدس، ص.
.145، ص1 ابن فضل ال العمري، مسالك البصار ف مالك المصار، ج)(6
.33، ص2 الكتب العماري الندسي ، مبان الرم القدسي الشريف، ج)(7
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 سيف الدين سلطان السلم والسلمي أبو بكر بن أيوب أعز ال أنصارها وجرى ذلك
 على يد عبده الراجي عفو ربه المي حسام الدين أب سعد قباز بن عبد ال العظم الوال

.(1)بالبيت القدس الشريف وذلك ف شهور سنة أربع وستمائة"

 والدرسة العظمية الوجودة خارج الرم تكاد تكون مندثرة، وقد رسم برشيم مطط
 . وهي متخصصة بالفقه النفي، وقد د ر س  ود رÂس  فيها جاعة(2)تقريب لذه الدرسة ف كتابه

من كبار علماء النفية.

   :  (  3  )  هـ(  600  . الدرسة النحوية )13

 تقع على طرف صحن الصخرة من جهة القبلة إل الغرب، وبناها اللك العظم عيسى
الذي كان مشغوفاk بعلوم العربية.

 ويشي النقش الوجود داخل الدرسة إل أن وال القدس )حسام الدين أب سعيد قيماز
 . وكانت الدرسة جعلت مادة النحو ف اللغة العربية(4)العظمي( هو الذي أشرف على البناء

 . ودرس العلماء فيها(6). ووقف الدرسة اللك العظم على فقهاء النفية(5)أساساk ف التدريس
 )كتاب سيبويه(، و)كتاب اليضاح( لب علي الفارسي، وكتاب )إصلح النطق( لبن

.(7)السكيت

 ورتب لا اللك العظم عيسى إماماk، وشيخاk، وخسة وعشرين طالباk من طلبة النحو،
 هـ. وقامت هذه الدرسة بدور ملموس ف الركة الفكرية ف بيت608وأنشأ لا قبة عام 

.42، ص2م، ج1999 العليمي، النس الليل، ط )(1
.121، ص6 علي، ممد كرد، خطط الشام، ج)(2
 . العارف،76، ص2. العليمي، النس الليل، الرجع السابق، ج65 أبو شامة، الذيل على الروضتي، ص)(3

215، ص2، ق9. الدباغ، بلدنا فلسطي، ج240الفصل، ص
 هـ(، مرآة الزمان ف تاريخ العيان، )حيدر أباد،654 ابن الوزي، السبط، شس الدين أبو الظفر يوسف )ت، )(4

.539، ص2، ق8م(، ج1951
.117، ص6 علي، ممد كرد، خطط الشام، ج)(5
.212، ص1 العمري، مسالك البصار ف مالك المصار، ج)(6
.62 العسلي، معاهد العلم، ص)(7
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 . أول من تول التدريس فيها الشيخ شس الدين بن رزين البعلبكي، )ت،(1)القدس
 هـ( شقيق615. واهتم اللك العادل )سيف الدين أبو بكر بن أيوب، ت، (2)هـ(624

 هـ بالقدس، وعندما595صلح الدين اليوب وعندما استول على مصر والشام عام 
 اتسعت ملكته قسمها بي أولده ف حياته، كان نصيب ابنـه )اللك العظم عيسى شرف

  من العريش إل حص، ووجد ف خزائن اللك العادل قبل موته(3)هـ(624الدين، ت، 
 سبعمائة ألف دينار، استول عليها اللك العظم عيسى وأنفقها على القدس لنا من أعماله.

 وبسبب حبه الشديد لا، بن الروقة والدارس والبراج وحسن البيمارستان الصلحي،
  هجري. وعندما بلغه أن576ومارس مهامه على القدس ل سيما أنه من مواليد العام 

 الصليبيي اعتزموا أخـذ القدس، أمر بتخريب سور القدس، وهذا ما سبب له كراهية
.(4)البعض من أهل القدس

.122 نم، رائف، كنوز القدس، ص)(1
.212، ص4 ابن واصل، مفرج الكروب ف أخبار بن أيوب، ج)(2
.121، ص3 ابن كثي، البداية والنهاية، ج)(3
.244، ص6 ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج)(4
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ل ص ف ي  ال ان الث ب  ا  –الب

الرابع

 الراكز العلمية والدينية والثقافية

والفكرية ف بيت القدس
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ل ص ف ي  ال ان الث ب  ا  –الب

الرابع
الراكز العلمية والدينية والثقافية والفكرية ف بيت القدس
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القدس ف تواريخ الدن العربية السلمية :

 إن السلم دين علم، ومنذ بدايته كان السلم يث وبقوة على العلم وطلب العلم.
 ( كان المر بالقراءة. وف هذافأول الوامر اللية الت تلقاها الرسول الكري )

 مدلول كبي وعظيم على أن الدين الديد هو دين علم جاء ليبدد ظلمة الهل الت كان
يعيش فيها النسان وليني الطريق أمام البشرية.

 فقد حفلت البلد العربية السلمية جيعها بنشاط علمي كبي، فكـان التقدم العلمي
 الذي استمر قروناK طويلة، وكانت الضارة العربية السلميـة الزاهرة الت أثرت ف

تاريخ البشرية.

 ( والقوال الأثورة عن كبار الكماءوآيات القرآن الكري وأحاديث الرسول )
والعلماء لي أكب وأعظم الدلة على الدعوة إل العلم والتعلم ف السلم.

 وكانت القدس بسبب مركزها الدين والعلمي نقطة تمع لعدد كبي من العلماء
 . ول تكن الواد الت تدرس ف دور التعليم بالقدس ترج عن(1)والدرسي وطلب العلم

.(2)العلوم الشرعية والعلوم اللسانية – علوم اللغة

 وكان لستقرار المور ف بلد الشام قد ساعد على قيام حركة علمية ارتبطت بالسلم
 فكرياK، وتناولت موضوعاتا الدراسات السلمية مثل علوم القرآن والديث والفقه
 وعلوم اللغة، وكانت فلسطي إحدى أعمال بلد الشام الت نشطت فيها مثل هذه

الركة العلمية.

 هـ(، تراجم أهـل القدس ف القرن الثان عشر الجري، تقيق:1226 السين، حسن بن عبد اللطيف، )ت، )(1
.11هـ(، ص1985سلمة النعيمات، الامعة الردنية، )عمان، 

.11 السين، حسن بن عبد اللطيف، الرجع نفسه، ص)(2
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 فإن هذا البداع قد شل بيت القدس بشكل خاص وفلسطي بشكل عام. فشهدت
 الركة العلمية والثقافية ف القرن الامس الجري ف فلسطي انتعاشاK كبيا. وأصبحت

 فلسطي عامة وبيت القدس خاصة قبلة العلماء والفقهاء الوافدين، فتزدهر حلقات
 . فبز من علماء القدس ف تلك(1)الدرس ما عزز للقدس مكانتها العلمية والثقافية

 هـ، وكذلك السن480الفترة )سلمة بن إساعيل بن جاعـة القدسي – الضرير، ت، 
 هـ، ونصر بن إبراهيم القدسي482بن عبد الصمد بن الشخباء العسقلن، ت، 

.(2)هـ(490الشافعي، ت، 

  منهـم : العال(3)وقد زار القدس ف القرن الامس الجري علماء من الشرق والغرب
 هـ( الذي اعتكف ف إحدى مدارس القدس وبدأ ف تأليف505المام الغزال )ت، 

 هـ(، وكذلك ممد بن عبد520كتابه )إحياء علوم الدين(، وأبو بكر الطرطوشي، )ت، 
 هـ(. وقد التقى ابن العرب ف تلك الفترة ف بيت القدس543ال الشبيلي، )ت، 

.(4)هـ(860بالعال ابن الكازرون منصور بن السن )ت، 

 لقد ترافقت هذه الركة الزدهرة للحركة العلمية بظهور الدارس وانتشار حلقات
 الدرس ف الساجد، وإنشاء الصطبات، وانتشرت حلقات الناظرة ف بيـت القدس.
 فضلK عن البيمارستان الذي يعال الناس ويقوم بهمة أخرى تعليمية للطلب ف علوم

.(5)الطب

.15 ابن العرب، العواصم من القواصم، ص)(1
 . وينظر : عباس، إحسان، الياة العلمية والثقافية ف فلسطي خلل القرني الرابع16 ابن العرب، الصدر نفسه، ص)(2

.23م(، ص1980والامس الجري، )عمان، 
.33، ص4. وينظر : علي، ممد كرد، خطط الشام، ج16 ابن العرب، الصدر نفسه، ص)(3
.57 خسرو، ناصر، سفرنامة، ص)(4
.57 خسرو، ناصر، الصدر نفسه، ص)(5

452 من 265صفحة 



 فإن أول كتاب عن فضائل الشام يرجع إل القرن الامس الجري وهي الفترة
 . إذ شهد القرن الامس الجري(1)نفسها الت وصلت منها الكتب عن فضائل القدس

 نشاطاK ف التأليف ف فضائل بيت القدس، ومنها كتاب )فضائل بيت القدس( لب بكر
 ، كتاب )فضائل القدس والشام( لب(2)هـ411ممد بن أحد الواسطي، ألف قبل 

 العال الشرف ابن الرجا بن إبراهيم القدسي، ويذكر أن )الشيخ أب القاسم الرميلي( :
 . لكن الؤلف(3)شرع ف تأليف كتاب )تاريخ بيت القدس وفضائله( وجع فيه أشياء كثية

استشهد على يد الفرنة ول يصل الكتاب إلينا.

 ونلحظ هنا أن التأكيد ف هذه الكتب جاء عن فضائل القدس وعلى حرمة
 الماكن الدينية فيها ل على التراجم مثل ما جاء ف بعض الكتب عن القدس مثـل

 )كتاب مثي الغرام، والنس الليل، وإتاف الخصا(. ويلحظ التأكيد على حرمة بيت
 القدس ما بي القرني الثان والامس للهجرة وذلك بالتوسع ف الثار الواردة عنها

  والحاديث النبوية الت(4)وعن القصى والعودة إل القصص لتأكيد أصولا القدسية
أوردناها سابقاK ف فضائل ومكانة بيت القدس ف السلم دليل واضح على ذلك.

 ول بد هنا أن نشي إل قصص أهل الكتاب والت هي بكثرة منذ القرن الثان
 الجري وخاصة ف قصص النبياء ولحظنا أن دور كعب ف القصص واللحم كان
 بارزاK إذ تكثر الخبار عنه، كل ذلك يؤكد بأن منلة القدس كانت تزداد قوة برور

 الزمن ورسوخاK ف نفوس السلمي وضمائرهم، وهذا يفسر إقبال التصوفي لزيارة بيت
 القدس أمثال )رابعة العدوية، ذو النون الصري، والسري السقطي، والمام الغزال(

.(5)وكذلك زيارات عدد كبي من الفقهاء والعلماء

(.1950 فضائل دمشق للربعي، باعتناء النجد، )دمشق، )(1
.440، ص1م(، ج1999 العليمي، النس الليل، مكتبة دنديس، )الليل، )(2
.440، ص1 العليمي، النس الليل، الرجع نفسه، ج)(3
.150 الدوري، د. عبد العزيز، فكرة القدس ف السلم، ص)(4
.96 النهاجي، إتاف الخصا، ص)(5
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 وكانت نظرة أهل بلد الشام ف القرني الرابع والامس للهجرة للقدس أنا جعت
 الدنيا والخرة، وأنا جعت الفضل لنا أرض الشر والنشر وعلى الرغم من تفضيل

 ( إل أنما – مكة والدينة - يزفان يوممكة والدينة لوجود الكعبة وقب الرسول )
 . ويؤكد الرحالة ناصر خسرو يقول : يقال إنه سيكون ساحة(1)القيامة إل بيت القدس

 القيامة والشر ولذا يضي إليه خلق كثي –أي سهل الساهرة وهي أرض القيامة– من
 أطراف العال ويقيمون به حت يوتوا، فإذا جاء وعد ال كانوا بأرض اليعاد. ويقـول :

 .(2)"يصلي با الناس ويرفعـون بالدعاء أيديهم فيقضي ال حاجتهم اللهم تقبل حاجتنا"
.(3)وكذلك يقول : "ويقيم ف بيت الصخرة جاعة من الاورين والعابدين"

 وهذه النظرة تؤكد إقامة الكثي من الصالي ف أرض بيت القدس ووفاتم فيها،
 وف اليام السابقة كان النـاس يأتون إل قبة الصخرة يوم عرفة فيقول القلقشندي :

 "وكان الناس يضرونا – قبة الصخرة – يوم عرفة ويقفون عندها وأن سبب ذلك
.(4)التعريف ببيت القدس ومساجد المصار"

 ويقول الطرطوشي : إن مثل هذه الزيارات أصبح حكمها بكم البدعة. فيقول :
 "وقد كنت ف بيت القدس فإذا كان يوم عرفة حشر أهل السواد وكثي من أهل البلد
 فيقفون ف السجد مستقبلي القبلة مرتفعة أصواتم بالدعاء كأنه موطن عرفة وكنـت

 أسع هناك ساعاK خاشياK منهم أن من وقف ببيت القدس أربع وقفات فإنا تعادل
.(5)حجة"

 وتأت رحلة ابن العرب ليشي إل تبدل الو العلمي الذي ألح إليه القدسي ف
 مالس الذكر النفية، وإل القصاص الذكورين وإل مالس الكرامية ف خوانقهم وإل

.167 القدسي، أحسن التقاسيم، ص)(1
.2 ناصر خسرو، سفرنامة، ص)(2
.29 ناصر، الصدر نفسه، ص)(3
.129، ص1 القلقشندي، معال النافة، ج)(4
.117 الطرطوشي، الوادث والبدع، ص)(5
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 . ولكن رحلة(2). ولكنه لحظ أن السجد القصى قد خل من الالس والماعات(1)الفقهاء
 ابن العرب أعطت صورة حية عن النشاط واليوية الثقافية ف القدس وعن الغن الفكري

 . كما يتمثل ف مالس الناظرة ومناهج الدراسة وف التمييز بالدراسة(3)وسعة الفق
 كعلم الكلم وأصول الفقه ومسائل اللف ويشي إل نشاط الشافعية والنابلة

 والنشاط الفكري لهل البلد والوافدين ف حلقات الدرس والناظرة بي أهل الذاهب
 . يتضح من ذلك أن القدس كان لا الثر ف(4)من السلمي وأهـل الديانات الخرى

 العلماء والفقهاء من الشرق إل الغرب ومشاركتهم ف التدريس ف بيت القدس أو
 الزيارة أحياناK منهم )أبو بكر الطرطوشي، وملي بن جيع الفقيه الصري، والزوزون من

 . لقد درس ابن العرب(5)خراسان، والصاغان وأب سعيد الزنان والقاضي الريان(
 هـ488ود¹̧رس وروى عنه الكثي من العلماء، وجاء المام الغزال لبيت القدس عام 

.(6)متهداK ف العبادة

 كما زارها العديد من الرحالة العرب وغي العرب ووصفوها ف كتاباتم أو بثوا
 أهيتها ومكانتها، ومنهم، ابن بطوطة، وناصر خسرو، والرحالة الاج سايولف الذي

 هـ، والرحالة الاج دانيال الراهب للديار القدسة عام1102زار بيت القدس سنة 
هـ.1106

 وتدث القدسي عن سكان الدينة بعد أن حدد عددهم بعشرين ألفاK فقال : "كل
 حاذق وطبيب واليها قلب كل لبيب، ول تلوا كل يوم من غريب، وبيت القدس خلق
 من الكرامية لم خوانق ومالس ول ترى فيها مالكياK ول داودياK، وللوزعية ملس بامع

.182 القدسي، الصدر السابق، ص)(1
.167 القدسي، أحسن التقاسيم، ص)(2
.153 الدوري، د. عبد العزيز، فكرة القدس ف السلم، ص)(3
.82 إحسان عباس، رحلة ابن العرب، ص)(4
.82 إحسان، الرجع نفسه، ص)(5
.445، ص1م، ج1999 العليمي، النس الليل، ط )(6
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 دمشق، ولصحاب أب حنيفة بالسجد القصى ملس ذكر يقرءون ف دفتر وكذلك
.(1)الكرامية ف خوانقهم"

 ومن مراسيم العبادة الت كانت سائدة أن حراس السجد القصى كانوا يهللون
 بعد صلة المعة ويلس الفقهاء بي صلة العشاء½ي¼ن، وللقراء مالس ف الوامع. ومن

 مراسيمهم كما هو شأن بقية مدن الشام أنم كانوا يشعلون القناديل ف مساجدهم على
 . وقد أشار ف موضع آخر أنه ل يوجد ف الدينة(2)الدوام ويعلقونا بالسلسل مثل مكة

 ملس نظر ول تدريس، وقد غلب عليها النصارى واليهود وخل السجد من الماعات
.(3)والالس

 لقد تطابقت العلومات الت دونا الغرافيون العرب والسلمون حول بناء مدينة
 القدس وقدمها وتاريها عب العصور والجيال، ونقلوا أخبارها عن مؤرخي لم مكانتهم

.(4)ف تدوين الخبار عن الكتب القدية

 هـ( أنه قال : لا أراد ال سبحانه وتعال114فقد ورد عن وهب بن منبه )ت، 
 أن يبن بيت القدس ألقى على لسان سيدنا داود فقال : يا رب ما هذا البيت؟ فأوحى

 ال عز وجل إليه : يا داود هذا ملة رسلي وأهل مناجات وأقرب الرض إل فصل
 القضاء يوم القيامة، ضمنت أل يأتيه عبد كثرت ذنوبه وخطاياه إل غفرت له ول

 يستغفرن إل غفرت له وتبت عليه. قال : يا رب ارزقن أن آتيـه. فأوحى ال عز وجل
 إليه : يا داود ل يالط من الت¹ب¹س¹ت¼ كف¿اه من بالدنيا. قال : يا رب أما قبلـت توبت

 واعطيتن رضاتك. فأوحى ال عز وجل إليه : أن البيت طاهر طهرته من الذنوب
.(5)وغسلته من الطايا فلذلك منعك بناءه

.179 القدسي، الصدر السابق، ص)(1
.179 القدسي، أحسن التقاسيم، ص)(2
.179 القدسي، الصدر نفسه، ص)(3
.7 التكريت، د. بجت عبد اللطيف، الرجع السابق، ص)(4
.97 ابن الفقيه، متصر كتاب البلدان، ص)(5
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 فضلK عن مكانة القدس الدينية والحداث الت عاصرتا بدءاK من التاريخ القدي
 وحت الفتح العرب السلمي، شهدت هذه الدينة تطوراK حضارياK ف مـالت متلفة

شلت الياة العلمية والقتصادية والجتماعية.

 ،(1)فمن الناحية العلمية، شكلت الياة الفكرية جانباK مهماK من جوانب الضارة
 من خلل النتاج الفكري الغزير للمسلمي والذي يثل أحد الركائز الساسية والهمة

 الت قامت عليها هذه الضارة عب عصورها الختلفة. فقد كان للقدس نصيبها ف العطاء
 الفكري التميز، فأسهمت ف رفد وتطور الضارة العربية السلمية نتيجة لتضافر جهود
 علمائها، فضلK عن كونا منطقة جذب روحي وفكري لعلماء جاءوها من مشرق العال

 السلمي ومغربه. وعلى الرغم من أن الركة الفكرية تثل امتداداK لا كان سائداK ف
 القرون الاضية، وأن القرن الرابع الجري يثل قمة النضوج الفكري العرب السلمي،

 فإن القرن الامس للهجرة يثل عصر القتطاف العلمي وعهد الستثمار الثقاف بعد
.(2)نضوج الفكر العرب السلمي

 ويبنا ابن العرب عن بعض مشاهداته ف القدس، يقول : "ف الوقت الذي ظهرت
 ثورة ضد واليها الرتقي )أزدشتر( ومع هذا ل تتعطل السواق ول يتوقف التدريس ف

 السجد القصى ول تنقطع مالس الناظرة" وذكر مستغرباK أنه لو حدث جزء ما شاهده
.(3)ف بلد الندلس لتوقفت مفاصل الياة فيها

 وهذه دللة واضحة على التراكم الضاري، بوصف القدس مركزاK للستقطاب
 الفكري فضلK عن عدم تأثر التغي السياسي من ثورة وغيها على ثبات واستمرار الياة

 . ومن الواضح أن دور العلماء ف القدس كان كبياK من خلل اللقات(4)الثقافية فيها

.22، ص3م(، ط1988 اليوزبكي، توفيق سلطان، دراسات ف النظم العربية السلمية، )الوصل، )(1
  مبوبة، عبد الادي، الركة العلمية ف الائة الامسة الجرية وأثر نظام اللك فيها، ملة الستـاذ، دار العلمي)(2

. الموشي، القدس ف القرن الامس للهجرة، ص356، ص11م(، م1963العالية – كلية التربية، )جامعة بغداد، 
136.

.1586، ص4 ابن العرب، أحكام القرآن، ق)(3
.101 الموشي، الرجع السابق، ص)(4
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 العلمية والالس والدروس الت كانت تلقى خاصة ف الرم القدسي، فكان لكـل شيخ
.(1)من الشيوخ حلقة حول كل عمود من أعمدة السجد

 (28هـ أنه لحظ وجود )485وقد أشار ابن العرب ف رحلته إل القدس عام 
 حلقة علمية ومدرستي للشافعية والنفية داخل الرم القدسي وكثي من العلماء الذين

.(2)عقدوا حلقات العلم فيها

 هذا ول يقتصر ازدهار الركة الفكرية من مالس عامة وحلقات علمية وتدريس
 على مركز مدينة القدس فقط، بل إن ضواحي وقرى القدس كان لا نصيب ف ذلك

 الانب، حيث عقدت الكثي من تلك اللقات العلمية ف قرى ماورة ومنها "قرية
  والت كانت ل تقل أهية عن حلقات القدس.(3)جلجون" الواقعة بي القدس والليل

 وتدر الشارة هنا إل أن الركة الفكرية ف القدس وقد أصابا الركود وأصابا المود
 من قبل الحتلل الصليب للقدس بسبب اهتمام الغزاة بالشؤون العسكرية والربية

 ، وبسبب استشهاد الكثي من علماء بيت القدس أثناء الدفاع عن الدينة(4)والتجارية
 . وكان من بي الشهداء البارزين أبو القـاسم(5)القدسة ف مواجهة الغزو الصليب لا

 مكي عبد السلم القدسي، راوية الديث والدرس ف القدس، وبعد أسره من قبل الغزاة
.(6)الصليبيي قاموا بقتله

 وخدت الركة العلمية ف فلسطي وبيت القدس بعد الجمة الصليبية الت اجتاحت
 هـ. فقتل الصليبيون ف بيت القدس أكثر492بلد الشام ومدينة بيت القدس عام 

 . ث عادت صحوة النهوض العرب السلمي من جديد،(7)من ثلثة آلف عال وفقيه
 عندما توفرت لا قيادة جديدة قادت المة إل طريق النصر، فوحد السلمون صفوفهم

.60 القدسي، مثي الغرام، ص)(1
.286. وينظر : العسلي، معاهد العلم، ص61، ص2م(، ج1974 العواصم من القواسم، )طبعة الزائر، )(2
.1609، ص4 ابن العرب، أحكام القرآن، ق)(3
.24 عبد الهدي، د. عبد الليل، الركة الفكرية، ص)(4
.284، ص10 ابن الثي، الكامل ف التاريخ، ج)(5
.166، ص6 السمعان، النساب، ج)(6
.14م(، ص1980 غوانة، د. يوسف، بيت القدس ف الملة الصليبية الول، )عمان، )(7
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 بعد أن هيأ ال لم عماد الدين زنكي، ث ابنه نور الدين زنكي ليضعا أسس الوحدة
 لواجهة الصليبيي. وتسدت هذه الوحدة على يد القائد صلح الدين اليوب، مؤسس

.(1)هـ583الدولة اليوبية، حت تررت بلد الشام وبيت القدس على يده عام 

 فشهدت بعدها الدينة القدسة حياة فكرية وثقافية نشطة. فقد دخل بصحبة القائد
 صلح الدين إل بيت القدس عدد كبي من العلماء والفقهاء الفاضل ف يوم المعة، ف

/تشرين أول/12هـ – 583/رجب عام 27ذكرى ليلة السراء والعراج ف 
 . وأمضى صلح الدين شهراK ف ماولة منه لعادة الطابع العرب السلمي(2)م1187

.(3)للمدينة القدسة بإزالة التغييات الت أحدثها الصليبيون

.82 ابن شداد، النوادر السلطانية، ص)(1
، ص11. وينظر : ابن الثي، الكامل ف التاريخ، ج236، ص3 ابن قاضي شهبة، تاريخ ابن قاضي شهبة، ج)(2

554.
.38، ص6 ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج)(3
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 ول يكن صلح الدين قائداK عسكرياK بارعاK ف فنون القتال فحسب، بل كـان باعث
 نضة فكرية وعلمية كبية. انبثقت عنه دور العلم الكثية الت شيدها ما كان له أثر ف

 . كما إن(1)استقطاب كثي من العلماء والفقهاء والقضاة من متلف البلدان السلمية
 هذه الدارس عملت على تثقيف الناس وتقوية العقيدة ف نفوسهم، فأسهمت ف تقيق
 شيء من الوحدة الفكرية ما كان له أثر كبي ف بناء متمع قوي متماسك استطاع أن

 يتغلب على ما كان يتهدده من أخطار داخلية وخارجية على السواء، فصحب النتصار
.(2)العسكري تقدم علمي وازدهار فكري

 وقد شجع اليوبيون الدراسات الدينية واللغوية، وبعضهم شجع الدراسات العقلية
 . فملوكهم أحاطوا أنفسهم بية(3)كاللك العظم عيسى وابنـه اللك الناصر داود

 العلماء والفقهاء ف شت العلوم. ووضعت الصنفات ف متلف العلوم الدينية وعلوم
 .(4)اللغة والعلوم العقلية والعلوم النسانية، واستأثرت الدينة القدسة بية هؤلء العلماء
 وقد بلغت الياة الفكرية والعلمية ف الدينة القدسة أزهى أدوارها، وأصبحت الدينة

 القدسة من مراكز الشعاع العلمي والفكري والضاري ف العصر اليوب خصوصاK بعد
 هـ، وهجرة علماء العراق إل بلد الشام وبيت القدس656سقوط بغداد عام 

.(5)والقاهرة

.232 ابن جبي، الرحلة، ص)(1
.23، ص1 أبو شامة، كتاب الروضتي ف أخبار الدولتي، ج)(2
.82 ابن شداد، الصدر السابق، ص)(3
.498، ص3 ابن قاضي شهبة، تاريخ ابن قاضي شهبة، ج)(4
.12م(، ص1980 عاشور، سعيد، أضواء جديدة على مدينة القدس ف عصر سلطي الماليك، )عمان، )(5
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 وامتازت هذه الفترة بالتوسع ف إقامة الؤسسات العلمية من مدارس ودور حديث
 وأربطة وخانقاوات وزوايا وغيها، حيث انتشرت ف شت بقاع الوطن العرب السلمي

 الكبي. وأصبحت مرو، ونيسابور، وبارى، وسرقند، والقاهرة، وبغداد، ودمشق،
 وحلب، والقدس، ومكة، وقرطبة، تعج بعشرات الؤسسات العلمية وبأعداد غفية من

 العلماء. ول تكن إقامة هذه الؤسسات قائمة على الدن الكبى بل شلت الدن الصغية
 ، واهتمت هذه الدارس بالعلوم الدينية وعلوم الديث والعلوم(1)ف العال السلمي

اللغوية.

 وقد ظهر لنا ف القرن الامس الجري ف القدس عدد من العلماء والؤسسات العلمية،
 ، وقد(2)فقد كان فيها دار للعلم أيضاK، وهي فرع لدار الكمة الت أسست ف مصر

أنشأها الفاطميون لنشر مذهبهم، عندما كانت القدس تابعة لم ف ذلك الوقت.

 وكان من مظاهر ازدهار الركة العلمية ف بيت القدس أن تول السجد القصى إل
 . ونشأت صلت بي الؤسسات العلمية(3)جامعة إسلمية مع ما ألق به من معاهد

 الختلفة ف القطار العربية السلمية آنذاك، فكانت الصلة بي السجد القصى ف بيت
 القدس والدرسة النظامية ف بغداد، لن عدداK كبياK من فقهاء العراق الذين درسوا أو

 . وكان(4)د�رسوا ف النظامية ف بغداد قدموا إل بيت القدس وأقاموا فيها يدرسون الفقه
 . وكذلك ازدهرت(5)ف السجد القصى خزانة كتب كبية كغيه من الراكز العلمية
.(6)الياة الدبية أي الركة الشعرية والنثرية ف عسقلن بفلسطي

.5 جودة، د. صادق، الدارس العصرونية ف بلد الشام، ص)(1
.18. عبد الهدي، د. عبد الليل، الياة الدبية ف الشام، ص4 الالدي، العاهد الصرية ف بيت القدس، ص)(2
.18 عطية، سليمان إسحاق، تاريخ التعليم ف فلسطي من الفتح العرب إل آخر عهد اليوبيون، ص)(3
.5 الالدي، الرجع السابق، ص)(4
.192، ص6 علي، ممد كرد، خطط الشام، ج)(5
 . عبد الهدي، د. عبد160، ص13. ياقوت الموي، معجم الدباء، ج183 القدسي، أحسن التقاسيم، ص)(6

.19الليل، الياة الدبية ف الشام، ص
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 لقد بقيت القدس مركزاK للستقطاب الفكري والثقاف وكان للعلماء والفقهاء والفكرين
 ، وكثرة حلقات الدرس والالس للعلماء أكب دليل(1)والشعراء دور كبي ف القدس

 . وقد وصف الرحالة ابن العرب ف رحلة إل بيت القدس تلك الالس(2)على ذلك
.(3)العلمية وحلقات الدرس

 كذلك حلقات الناظرة الت كانت تعقد بي الذاهب الختلفة فكانت تلك الالس من
 أهم الالس العلمية والفكرية، ول تقتصر مالس الناظرة على علماء القدس فقـط، بل

.(4)من كافة القطار السلمية

 لكل ما تقدم، أصبحت القدس مناراK ومركزاK يشع الفكر ف الضارة العربية السلمية،
 يقصده كل العلماء والفقهاء والقضاة والفكرين من كافة القطار لينهلوا من علوم هذا

 . وقد ساهم علمـاء بيت القدس أيضاK ف الدفاع عن(5)الركز الضاري الكبي الهم
  كما(6)بيت القدس واستشهد منهم الكثي أثناء الغزو الصليب على الدينة القدسة

 ذكرنا ف الفصل الثان من الباب الثان من هذه الدراسة ف تراجم رجال القضاء ونذكر
  والذي ت أسره وقتله من(7)هـ(492هنا )القاضي مكي عبد السلم النصاري، ت، 

قبل الغزاة الصليبييـن.

- الراكز العلمية والفكرية والثقافية ف بيت القدس :

 كانت القدس من أهم مراكز العطاء الفكري التميز ف الياة الفكرية الت قامت عليها
 الضارة العربية السلمية ف حقبها الختلفة، فالتعليم يتم ف الساجد، والعلماء يقصدون

.17 ابن العرب، العواصم من القواصم، ص)(1
.60 القدسي، مثي الغرام، ص)(2
.17 ابن العرب، الصدر السابق، ص)(3
.107، ص1 أحكام القرآن، ق)(4
.182 القدسي، الصدر السابق، ص)(5
.284، ص10 ابن الثي، الكامل ف التاريخ، ج)(6
، ص1م، ج1973. وينظر : العليمي، النس الليل، ط 203، ص20 ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق، ج)(7
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 الساجد لتعليم الناس الذين كانوا يقبلون على العلـم امتثالk لوامر القرآن الكري والسنة
النبوية.

 وفضلk عن الساجد، كانت هناك الالس الاصة وبيوت العلمـاء والوزراء، فكانت أهم
 حلقات الدرس تعقد ف الساجد. فلعب السجد دوراk هاماk ف مهمة التعليم والتثقيف

 والناظرة حت بداية القرن الامس الجري وبعدها انتشرت الدارس كمؤسسات تعليمية.
 وعلى الرغم من وجود الدارس، استمر التدريس ف السجد القصى كما كان بالسابق.

 وبقي الدرسون يدرسون ف حلقات عند أعمدة السجد داخل الرم القدسي. وأضيف عدد
 كبي من الصاطب إل الصاطب الوجودة داخل الرم القدسي الشريف، فضلk عن وجود
 دور للقراءآت والديث ومراكز التعليم والعبادة والتهجد، و¢جÉدت مؤسسات أخرى هي

الربط، والوانق، والزوايا.
 وقد شكل السجد القصى، كغيه من الساجد الكبية ف القطار السلمية، مركزاk للحياة

 الفكرية ول يكن أن تنتعش الياة الفكريـة الت مركزها السجد دون وجود الكتب
والخطوطات وخزائن الكتب للمدارس، فضلk عن الكتبات الاصة بالسر القدسية القدية.

وسنتناول هذه الؤسسات ف هذا الفصل، وهي :

أول3 : الساجد :
 (، فكان لهكان السجد الركز الرئيسي للتعليم ف صدر السلم منذ عهد النب )

 ، وكذلك اللفاء الراشدون من عينوا الوعاظ ف الساجد ليكونوا أول(1)حلقات العلم
 الدرسي. فكانت مادة تدريس علوم القرآن الكري والديث النبوي الشريف، وبعدها علوم

، هي الواد الت تدرس ف الساجد.(2)اللغة، وبعدها علم التاريخ، وبعض العلوم الخرى

.(3)وقد ورد ذكر السجد لهيته ف القرآن الكري

، باب العلم.22، ص1 صحيح البخاري، ج)(1
.41، ص4 القريزي، الواعظ والعتبار بذكر الطط والثار، ج)(2
 . سورة22. سورة الج، الية 2. سورة البقرة، الية 17. سورة السراء، الية 18 سورة الكهف، الية )(3

.24. سورة النور، الية 1السراء، الية 
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 . فكان السجد(1)وهناك أحاديث نبوية كثية جداk ف الساجد وفضلها وأحكامها
 ضرورة دينية وضرورة علمية وضرورة سياسية وضرورة اجتماعية، فقد استخدمه السلمون

 ف تسي شؤونم العامة، وكانت دوراk للقضاء حت يكون القضاء بعيـداk عن تأثي الدولة
 ورجالا فكان مقراk للتقاضي، فالقضاة هم الذين قرروا مبدأ إجراء القضاء ف الساجد، ول

.(2)ينشئ القضاة دوراk لم بل اتذوا مالسهم ف الساجد حصرا

 ولن الساجد، اتذت كمعاهد للعلم فقد ضمن ذلك كفاءة العلماء من ناحية،
 ، فقد كان على العلمـاء أن يواصلوا الدرس ليحافظوا(3)وحرية أهل العلم من ناحية أخرى

 . والعال السلمي يفخر بالقضاء لنه كان ف السجد، ويفخر(4)على مكانتهم أمام طلبم
 بالعلم لنه كان بالسجد، ويفخر بأعلم قراء القرآن، ويفخر بالصالي من الزهاد

 والتصوفي من درسوا بالساجد، فهؤلء جيعاk كانوا يثلون مؤسسات إسلمية عامة
.(5)احتفظت بقوة وعظمة السلم ف يدها

 فالعلماء من الرحالة السلمي مثل )القدسي( و)ابن جبي( و)ابن بطوطة( و)ابن
 العرب(، كانوا إذا نزلوا بلداk اتهوا إل الساجد فوراk لهيتها الدينية والفكرية والجتماعية

 . فالساجد فضلk عن أنا مراكز للعبادة وللعلم، كانت مراكز اتصال بي(6)والسياسية 
السلمي، فيها يتمعون ويشعرون بأنم أبناء أمة واحدة هي أمة السلم.

. السجد القصى :1

.420 ينظر تفصيل ذلك فيما كتبه الزركشي، أعلم الساجد، ص)(1
 ،2. العلي، أحد صال، تكوين الدولة وتنظيمها، م35م(، ص1981 مؤنس، د. حسي، الساجد، )الكويت، )(2

.47م(، ص1982. صبيح، نبيل أحد، التربية ف السلم ودور السجد فيها، )جامعة قطر، 430ص
.37 مؤنس، د. حسي، الرجع السابق، ص)(3
.30 الدوري، د. عبد العزيز، التكوين التاريي للمة العربية، ص)(4
.219 الميلي، د. رشيد عبد ال، تاريخ الدولة العربية السلمية، ص)(5
.17م(، ص1973 عبد العزيز، ممد السين، الياة العلمية ف الدولة العربية السلمية، )الكويت، )(6
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 ،(1)يعد السجد القصى أول الؤسسات السلمية الت انطلق منها شعاع العلم والفكر
 وكان السجد القصى يطلق على ما داخل السور أي سـور الرم الشريف من مساجد

.(2)وقباب وأروقة ومنابر ومصاطب

 (، عندما جاء بنفسه إل الدينة القدسة، أمرلقد أمر الليفة عمر بن الطاب )
 (بتنظيف الصخرة الشرفة وساحة القصى، ث بن مسجداk صغياk عند مسرى النب )

.(3)ومعراجه

 وبعد الصحابة والتابعي، جاء خلفاء بن أمية وأبدوا اهتماماk خاصاk بالسجد القصى
 .(4)هـ72فبنوا فيه الصخرة الشرفة والسجد القصى ف عهد عبد اللك بن مروان عام 

 ، وأول ما بن نوذجاk صغياk للقبة الت(5)هـ66وقيل إنه بدأ ببناء القبة على الصخرة عام 
 . فكان السجد القصى وما يضم داخل(6)هي شرقي قبة الصخرة الن يقال لا قبة السلسلة

 سور الرم القدسي العهد العلمي الكبي الوحيد ف القدس ف القرون الربعة الول
.(7)للهجرة

  هـ( :  16) (    . جامع عمر بن الطاب )2

 ( ف القدسأقيم هذا الامع ف الكان الذي صلى فيه الليفة عمر بن الطاب )
.(8)هـ16بعد التحرير السلمي عام 

.68، ص1م(، ج1999 العليمي، النس الليل، مكتبة دنديس، )الليل، )(1
.386، ص1 العليمي، النس الليل، الرجع نفسه، ج)(2
.26. وينظر : العسلي، معاهد العلم، ص236، ص1 السيوطي، إتاف الخصا، ج)(3
.3. وينظر : نم، كنوز القدس، ص299 القدسي، مثي الغرام، ص)(4
.102، ص2. الليلي، جعفر، موسوعة العتبات القدسة، ج241، ص1 السيوطي، إتاف الخصا، ج)(5
.401، ص1 العليمي، النس الليل، الرجع السابق، ج)(6
.61، ص2 ابن العرب، العواصم من القواسم، ج)(7
.104. نم، كنوز القدس، ص380، ص1 العليمي، النس الليل، الرجع السابق، ج)(8
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 هـ ف العصر589وقد اهتم السلمون بذا الامع منذ نشأته وقد جددوا بناءه عام 
.(2)هـ ف العصر الملوكي870، وت إعادة بناء مئذنته عام (1)اليوب

   :  (  3  )  . جامع الغاربة )القرن الول الجري(3

 (هو أول من بن هذاتشي الصادر إل أن الليفة الراشد سيدنا عمر بن الطاب )
 لنه قريب من باب الغاربة بالقدس الشريف.(5)، وسي بامع الغاربة(4)الامع

 ، وهذا واضح من النقش(6)ويشي طراز بناء الامع إل أنه جدد ف العهد العثمان
 الكتاب الكتوب على الرخام بأعلى مدخله، وكان ذلك ف عهد السلطان عبد العزيز خان

 . ونشي هنا إل أن هناك )مسجد اليات( الت(7)هـ1288ابن سلطان ممود خان عام 
.(8)أوردته الصادر التاريية ربا يكون هذا الامع نفسه

   :  (  9  )  . )الامع العمري الكبي(4

 ، ويقع مقابـل كنيسة القيامة(10)أنشئ هذا الامع ف فترة إسلمية قبل العصر اليوب
.(11)وعلى بعد عدة أمتار من ساحتها الكبى ف القدس

 هـ، وهذا واضح من النقش878وف العهد العثمان ت ترميم هذا السجد عام 
.(12)الوجود على البلطة الرخامية فوق بابه الارجي

.36. العسلي، معاهد العلم، ص381، ص1م، ج1999 العليمي، النس الليل، ط )(1
.99-98 العارف، الفصل ف تاريخ القدس، ص)(2
.102، ص1. الدباغ، بلدنا فلسطي، ج15، ص2 العليمي، النس الليل، الرجع السابق، ج)(3
.153، ص1 ابن فضل ال العمري، مسالك البصار، ج)(4
.388. نم، كنوز القدس، ص15، ص2 العليمي، النس الليل، الرجع السابق، ج)(5
.496. العارف، الفصل ف تاريخ القدس، ص153، ص1 ابن فضل ال العمري، مسالك البصار، ج)(6
.80. العارف، تاريخ الرم القدسي، ص15، ص2 العليمي، النس الليل، الرجع السابق، ج)(7
.388. نم، كنوز القدس، ص99، ص2 العليمي، النس الليل، الرجع السابق، ج)(8
.294. وينظر : نم، كنوز القدس، ص301، ص2 العليمي، النس الليل، الرجع السابق، ج)(9

.212. وينظر : العارف، الفصل ف تاريخ القدس، ص153، ص1 ابن فضل ال العمري، مسالك البصار، ج)(10
.102، ص1. وينظر : الدباغ، بلدنا فلسطي، ج178 العارف، تاريخ مدينة القدس، ص)(11
.294. نم، كنوز القدس، ص99، ص2م، ج1999 العليمي، النس الليل، ط )(12
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   :  (  1  )  . مسجد اليات )ف القرن الول للهجرة(5

 . ومن التمل أنه من أثر(2)(هو مسجد قدي منسوب إل سيدنا عمر بن الطاب )
.(3)البناء الموي وياور باب الغاربة

.99، ص2 العليمي، النس الليل، الرجع نفسه، ج)(1
 . ويكن الطلع على صورة393. نم، كنوز القدس، ص99، ص2 العليمي، النس الليل، الرجع نفسه، ج)(2

(.178السجد بالثر )
 . نم، كنوز90. العارف، تاريخ الـرم القدسي، ص153، ص1 ابن فضل ال العمري، مسالك البصار، ج)(3

(.174، الثر )388القدس، ص
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   :  (  1  )  . جامع الولوية 6

 كانت بداية بناء هذا الامع ف القرن الرابع الجري، ث وسع بطراز جديد من قبل
 . وأصبح خاصاk للطريقة(2)هـ995قومندار لواء القدس أي حاكم القدس العثمان ف عام 

 . وتقع بارة(3)الولوية نسبة إل أتباع الرابطة الولوية الذين اتذوا هذه الزاوية مقراk لم
 ، يقيم فيها الريدون النتسبون إل الطريقة، ودخلت هذه الطريقة إل(4)السعدية ف القدس

 . وما كاد ينقضي على تأسيس هذه الطريقة بضع(5)هـ925القدس ف أيام العثمانيي عام 
 سنوات لن سلطي بن عثمان كانوا يؤيدونا، فقد اتسعـت وزاد انتشارها واتذ

مريدوها لا مكاناk بالقدس أسوه )الانقاه الولوية(.

 وهذا البن يتكون من طابقي من البناء كان أولما كنيسة القديسة )أغنس( الت
 ، والطابق الثان لسكن الريدين من الطريقـة الولوية(6)كانت للصليبي ث حول إل مسجد

.(7)ف العهد العثمان

   :  (  8  )  . مسجد  الريري )ف القرن الامس للهجرة(7

 سي هذا السجد بالسجد الريري نسبة لن قام بترميم هذا السجد العال )شس
 ، لكن إنشاء هذا السجد كان بداية العصر(9)هـ(886الدين إبراهيم الريري، ت، 

.53 النابلسي، عبد الغن، الختار من الضرة النسية، شرح : إحسان النمر، ص)(1
.53 النابلسي، عبد الغن، الرجع نفسه، ص)(2
.341. العسلي، معاهد العلم ف بيت القدس، ص500 العارف، الفصل ف تاريخ القدس، ص)(3
.367. وينظر : نم، كنوز القدس، ص500 العارف، الرجع نفسه، ص)(4
.53 النابلسي، عبد الغن، الرجع نفسه، ص)(5
.500 العارف، الفصل ف تاريخ القدس، ص)(6
.367. نم، كنوز القدس، ص339 العسلي، معاهد العلم ف بيت القدس، ص)(7
.205. نم، كنوز القدس، ص118، ص6 علي، ممد كرد، خطط الشام، ج)(8
.255 العارف، الرجع السابق، ص)(9
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 . وكان هذا السجد مسجداk عامراk تقام فيه(2)، وترميمه كان ف العصر الملوكي(1)اليوب
.((3))الصلوات المس بدينة بيت القدس

  هـ( :  590  . مسجد النساء )8

 هـ، أزال مكانا583بعد أن حرر السلطـان صلح الدين اليوب بيت القدس عام 
 ، ويقع إل الزاوية(4)لطعام فرسان اليكل وحول هذا الكان إل مسجد عرف بسجد النساء

 . وف وقتنـا الاضر يشكل(5)النوبية الغربية من سور الرم أي من جدار السجد القصى
 القسم النوب من السجد مقراk للمتحف السلمي، والقسم الشرقي من السجد مقراk للجنة

.(7)، والقسم الوسط مكاناk لصلى للنساء(6)أعمار السجد القصى

   :  (  8  )  هـ(  595  . مسجد ولي ال مارب )9

 هـ ف العصر اليوب، وأوقف عليه595أنشأ هذا السجد )ول ال مارب( عام 
أوقافاk كثية.

   :  (  9  )  هـ(  598  . مسجد الراحية )10

 أقيم السجد على الزاوية الراحية أو الدرسة الراحية ف حي الشيخ جراح بالقدس.
 وصاحب الوقف هو )المي حسام الدين حسي بن شرف الدين عيسى الراحي، ت،

.292، ص1 الدباغ، بلدنا فلسطي، ج)(1
.205. نم، كنوز القدس، ص194 العسلي، معاهد العلم ف بيت القدس، ص)(2
.152، ص2 عبد الهدي، عبد الليل، الدارس ف بيت القدس، ج)(3
.153، ص1 ابن فضل ال العمري، مسالك البصار، ج)(4
.13، ص2م(، ج1973 العليمي، النس الليل، طبعة مكتبة التسب، )عمان، )(5
.70. وينظر : العارف، تاريخ الرم القدسي، ص496 العارف، الرجع السابق، ص)(6
.109. نم، كنوز القدس، ص10 عبد الهدي، عبد الليل، الركة الفكرية ف ظل السجد القصى، ص)(7
.110 نم، كنوز القدس، ص)(8
.113. نم، كنوز القدس، ص100، ص2م، ج1999 العليمي، النس الليل، ط )(9
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 . ويقع ف الهة النوبية(1)هـ( أحد أمراء صلح الدين ومدفون ف زاويته بالقـدس598
.(2)هـ1313الغربية من الزاوية الراحية، وت تديد بناء السجد عام 

ثانيا3 : الدارس :

 تدر الشارة هنا إل أن موضوع الدارس ف بلد الشام بشكل عام وبيت القدس
 بشكل خاص، هو قدي ف حقبة ما قبل السلم من أيام الرومان والبيزنطيي. وتشي الصادر

 إل أن مدرسة بيوت إحدى أربع مدارس مشهورة ف الدولة الرومانية وتدمت تلك
 . وكانت اللغة اللتينية لسان العلم(3)الدرسة قبل السلم بسبب الزلزال الذي ضرب الدينة

ف تلك الدرسة، الت ترج منها أناس كانت لم شهرتم العلمية.

 وكان العلم يدرس قدياk ف أربع مدارس )القسطنطينية، والسكندرية،  ورومية،
 وبيوت( وقد أنشأ الرومان مدرسة ف قيساريه بفلسطي وأخرى ف أثينا، وف صيدا مدرسة

  كما كان ف غزة بفلسطي مدرسة قدية، كمـا كان ف أريا مدرسة(4)حكمة ذات شأن
 ، ومدرسة حران الت أنشأها السريان وخرجت رجالk شاميي ومدرسة نصبي(5)أسسها أيليا

.(6)الت ازدهرت ف القرن الامس اليلدي

 ، فكان(7)أة السلمـف السلم استخدم السجد كمعهد للتعليم فنشأ التدريس بنش
 (، ومنهم )أبو عثمان ربيعة بن أب عبدجاعة من الصحابة يعلمون ف مسجد الرسول )

 . واختلف الؤرخون ف نشأة التسمية(8)الرحن(. وبقي التدريس ف الساجد قائماk قروناk طويلة

.343. العسلي، معاهد العلم ف بيت القدس، ص101، ص2 العليمي، النس الليل، الرجع نفسه، ج)(1
 . العسلي،500. العارف، الفصل ف تاريخ القدس، ص101، ص2 العليمي، النس الليل، الرجع نفسه، ج)(2

.106أجدادنا ف ثرى بيت القدس، ص
.10، ص 4 علي، ممد كرد، خطط الشام، ج)(3
.12، ص 4 علي، ممد كرد، الرجع نفسه، ج)(4
.12، ص 4 علي، ممد كرد، خطط الشام، ج)(5
.13، ص 4 علي ممد كرد، الرجع نفسه، ج)(6
، ص5 ابن خلكان، وفيات العيان، ج)(7
.8 القدسي، أحسن التقاسيم، ص)(8
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 ، فبنيت )الدرسة البيهقية((1)الول للمدارس فقيل البعض أنا نشأت ف القرن الرابع الجري
 ، و)الدرسة النظامية( ف بغداد(3)هـ(458 الت بناها )أبو بكر البيهقي، ت، (2)ف نيسابور

.(4)هـ(485)نسبة إل نظام اللك، ت، 

 وف القرن الرابع الجري، يذكر أن هناك مدرسة الفاطميي أو دار العلم الفاطمي الت
.(5)هـ قرب سور القدس400أنشأها الاكم بأمر ال عام 

 وأسست الدرسة النصرية ف بيت القدس للشافعية )نسبة إل الشيخ نصر بن إبراهيم
 . وبعد أن(7)، ومدرسة أب عقبة للحنفية ف بيت القدس(6)هـ(490نصر الشافعي، ت، 

.(8)هـ أنشأ فيها الدارس والوانق التعددة583حرر صلح الدين بيت القدس عام 

 .(9)وزاد انتشار الدارس ف بيت القدس ف العصر اليوب وقل ف العصر الملوكي
 فأصبح بيت القدس قبلة العلماء والدباء من الغرب والشرق السلمي ومركز إشعاع

.(10)فكري وحضاري ف بلد الشام

. مدرسة بيت القدس :1

 سبق أن تدثنا عن أهية هذه الدرسة ف السجد القصى، والت ترجع إل فترة متقدمة
.(11)(إل حقبة اللفة الراشدة ف عهد الليفة عمر بن الطاب )

.8 القدسي، الصدر نفسه، ص)(1
.314، ص1 القريزي، الطط، ج)(2
.255، ص 2 السيوطي، حسن الاضرة، ج)(3
.5،ص3 السبكي، طبقات الشافعية، ج)(4
.165 القدسي، الصدر السابق، ص)(5
.34، ص2م، ج1973 العليمي، النس الليل، ط )(6
.314، ص3 القريزي، الصدر السابق، ج)(7
.145 ابن العماد، الفتح القسي ف الفتح القدسي، ص)(8
.107، ص1، ف1 ابن سكران، العلق الطية ف ذكر أمراء الشام والزيرة، ج)(9

.157، ص1 ابن فضل ال العمري، مسالك البصار، ج)(10
 ينظر : الفصل الثالث من الباب الثان من هذه الدراسة.)(11
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   :  (  12  )  هـ(  395  . الدرسة الفاطمية أو دار العلم الفاطمية )2

 هـ(411عندما تول الليفة الاكم بأمر ال- )أبو علي النصور بن العزيز بال، ت، 
 . أمر بإنشاء دار العلم الفاطمي ف(2)هـ(411هـ-386ف الفترة الت حكم فيها البلد )

.(4)، وكان من فروعها دار العلم ف بيت القدس(3)مصر

 وعندما احتل الغزاة الصليبيون بيت القدس، توقف نشاط هذه الدرسة أي دار العلم
.(5)الفاطمي

 وكانت هذه الدرسة مركزاk مهماk من مراكز الركة العلمية والفكرية ف بيت القدس
.(6)الت تعقد فيه الناظرات وتكثر فيها الالس

   :  (  7  )  هـ(  450  . مدرسة أبي عقبة )3

.(8)سبق أن تدثنا عن هذه الدرسة، وأشرنا إل نشأتا والنشاط فيها

  .  (  9  )  هـ(  600  . الدرسة المدية، أو الدرسة النفية )4

 (10)سيت بالدرسة المدية نسبة إل )مد الدين حسن بن العادل شقيق اللك العظم(

 . وتصصت الدرسة بتدريس الفقه النفي لنا كانت(11)هـ( ت إنشاؤها600وف عام )

.47. وينظر : العسلي، معاهد العلم، ص105، ص4 القلقشندي، صبح العشى، ج)(12
.244هـ(، ص400-381 الذهب، تاريخ السلم، حوادث ))(2
.222، ص4 ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج)(3
.47. العسلي، معاهد العلم، ص131 العارف، الفصل، ص)(4
.156 السيوطي، حسن الاضرة ف أخبار مصر والقاهرة، ص)(5
.222، ص4 ابن تغري بردي، الصدر السابق، ج)(6
.416. وينظر : نم، كنوز القدس، ص64 ابن العرب، رحلة ابن العرب إل الشرق، ص)(7
 ينظر : الفصل الثالث من الباب الثان من هذه الدراسة.)(8
.211، ص4 ابن واصل، مفرج الكروب، ج)(9

.67 أبو شامة، الذيل على الروضتي، ص)(10
.211، ص4 ابن واصل، مفرج الكروب، ج)(11
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 ، وكان يدرس فيها )شهاب الدين البغدادي الشهور بالفقه(1)تسمى بالدرسة النفية
 ، وعندما توف اللك المد ف القدس(3). تقع هذه الدرسة ف باب الرم الشريف(2)النفي(

.(4)ودفن ف الدرسة

 ، وخاصة ف الفقه(5)لقد قامت هذه الدرسة بدورها الفكري والعلمي ف بيت القدس
.(6)النفي لذلك وصفت بالدرسة النفية

 وهناك من الباحثي من يرى أن هذه الدرسة )والدرسة العظمية( هي واحدة ول نعلم
.(7)عنها سوى أن السيد جار ال اللطفي كان مدرساk با وكان متولياk أوقافها

 هـ(،450وهناك مدارس أخرى تدثنا عنها ف فصول سابقة، منها : الدرسة الناصرية )
 هـ(،590هـ(، الدرسة الفضلية )587هـ(، الدرسة التنية )583الدرسة الصلحية )

هـ(، الدرسة البدرية )598هـ(، الدرسة الراحية )593الدرسة اليمونيه أو الأمونية )
 هـ(،600هـ(، الدرسة العظمية )600هـ(، الدرسة الشافعية – مدرسة الدركاه )600

هـ(.600الدرسة النحوية )
ثالثا3 : دور الديث والقرآن :

 ذكرنا سابقاk أن معاهد التعليم ف السلم عامة، وبيت القدس خاصة، كانت متنوعة،
 ، والركز التعليمي الرئيسي ف صدر السلم ف القدس هو السجد القصى(8)أقدمها الكÁت�اب

البارك.

.17 أبو شامة، الذيل على الروضتي، ص)(1
.211، ص4 ابن واصل، الصدر السابق، ج)(2
.190 العسلي، معاهد العلم، ص)(3
.171، ص6 ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج)(4
.417. نم، كنوز القدس، ص394، ص1 عبد الهدي، د. عبد الليل، الدارس ف بيت القدس، ج)(5
.417. وينظر : نم، كنوز القدس، ص270، ص4 ابن واصل، الصدر السابق، ج)(6
. وينظر ما كتبناه عن الدرسة العظمية ف هذا الفصل نفسه.248 العارف، الفصل، ص)(7
.235، ص1 ابن حجر، الصابة، ج)(8
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 لكن بعض العلوم غي التصلة بالدين انتقلت من السجد إل أكادييات أسسها اللفاء
 ، كبيت الكمة ف بغداد الذي أسسه الأمون )ت،(1)ف القرن الثان والثالث والرابع الجري

 هـ( ف قصره، ودار العلم289هـ(، والعهد العلمي الذي أسسه العتضـد )ت، 218
 . وهناك دور أصغر منها، بعضها يضم مكتبة معها(2)هـ(395الفاطمي الت أسست عام )

 هـ(، ودار علم سابور354، مثل دار علم أبو حات البست )ت، (3)والبعض ل يضم مكتبة
.(4)هـ( ساها دار العلم416بن أردشي )ت، 

 وتطورت هذه الكادييات العلمية – دور العلم – بيث أصبحت مدارس حقيقية ف
.(5)القرن الامس الجري

 وقد أسست الدارس، ف البداية، لتدريس مذهب من الذاهب الربعة، وتدريس
 ،(7). وقد أنشأت دور الديث ف السلم(6)العلوم الدينية وعلوم الديث وعلوم اللغة العربية

 مثل )دار الديث البسطامية( و)دار السنة الصبغية(، أنشئت ف الثلث الول من القرن الرابع
 الجري، وها يسبقان )دار الديث النورية( ف دمشق، ويسبقان )دار الديث الكاملية( ف

.(8)القاهرة

 (. وف ف مدينة الرسول )(9)وقد كانت أول دور للقرآن والديث ف السلم بنيت
 بلد الشام، كانت هناك دور للحديث والقرآن )اليضيية، الدلمية، الزرية، الرشاتية،

 السنجارية، الصابونية، الوجيهية، الشرفية، المصية، الدوادارية، السامرية، السكرية،

، باب العلم.16، ص1 البخاري، صحيح البخاري، ج)(1
.41، ص4 القريزي، الطط القريزية، ج)(2
.156 السيوطي، حسن الاضرة، ص)(3
.76م(، ص1972 الديوه جي، سعيد، بيت الكمة، )الوصل، )(4
.314، ص3 القريزي، الصدر السابق، ج)(5
.29، ص1 الغزال، إحياء علوم الدين، ج)(6
.9 معروف، د. ناجي، مدارس قبل النظامية، ص)(7
.9 معروف، الرجع نفسه، ص)(8
.69، ص6 علي، ممد كرد، خطط الشام، ج)(9
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 الشقيقية، الفاصلية، النفيسية، العيدية(. وف بيت القدس كانت )دار القرآن السلمية( و)دار
.(1)الديث( و)دار الطابة(

 وسنذكر مراكز دور الديث ودور القرآن ف بيت القدس، وسـوف لن نتطرق إل
(2)الديث والشرح عنها بسبب إنشائها ما بعد القرن السادس الجري، وهي : دور الديث

 ، دار(5)، التربة السعدية(4)، دار الطابة(3)، الدرسة السلمية )الوصلية( أو الدار الوصلية
.(9)، دار العز(8)، دار الشرف(7)، دار اليمن(6)القرآن السلمية

 كان لدور القرآن ودور الديث الت أنشأت ف الواضر العربية السلميـة ف القرن
 . وعلم القراءآت، أحد علوم(10)الامس والسادس الجري أثراk بارزاk ف ازدهار العلوم الدينية

 القرآن الهمة، وخاصة بعد الفتوحات السلمية لبلد الشام. وكذلك علوم الديث. فقد
 لقي علم الديث اهتماماk كبياk باعتباره الصدر الثان ف التشريع السلمي بعد القرآن

الكري.

  والعلوم الفقهية. فكانت تلك العلوم تدرس ف بيت(11)واهتم علماء السلمي بالديث
 القدس ف تلك الدور الاصة ومالس الناظرة الت كان يشترك فيها علمـاء يأتون من

.(12)القاليم السلمية الخرى

رابعا3 : البيمارستانات :
.74-69، ص6 علي، ممد كرد، الرجع نفسه، ج)(1
.145. وينظر : نم، كنوز القدس، ص94، ص2م، ج1999 العليمي، النس الليل، ط )(2
.42، ص2 العليمي، النس الليل، الرجع نفسه، ج)(3
(.103، الثر )264. وينظر : نم، الرجع نفسه، ص41، ص2 العليمي، النس الليل، الرجع نفسه، ج)(4
.176. وينظر : نم، الرجع نفسه، ص93، ص2 العليمي، النس الليل، الرجع نفسه، ج)(5
.163. وينظر : نم، الرجع نفسه، ص94، ص2 العليمي، النس الليل، الرجع نفسه، ج)(6
(.130، الثر رقم )315 نم، الرجع نفسه، ص)(7
(.197، الثر رقم )410 نم، الرجع نفسه، ص)(8
(.170، الثر رقم )382 نم، الرجع نفسه، ص)(9

.60، ص2 طاش كبى زاده، مفتاح السعادة، ج)(10
..76 الصال، صبحي، علوم الديث ومصطلحه، ص)(11
.182 القدسي، أحسن التقاسيم، ص)(12

452 من 288صفحة 



 لقد أنشئت البيمارستانات منذ العصور السلمية الول وبرزت ف العصر الموي،
 لن حقبة ما قبل السلم ل تعرف البيمارستانات حيث كان التطبيب يتم إما ف بيوت

 . وأول البيمارستانات الت بناها العرب كانت على يد )الوليد(1)الرضى أو بيوت التطببيـن
 هـ، فكانت البيمارستانات وما زالت من مفاخر الضارة العربية88بن عبد اللك( عام 

السلمية.

 ( كان البيمارستان ملجأ اتذ منه داراk للفقراءوف أيام الليفة عمر بن عبد العزيز )
، فكان عبارة عن دار للعجزة واليتام وللمعالة.(2)وزود بالتمر والزيت

 ، واليوب، وعهد الماليك، ول تقتصر مهمة(3)وزاد الهتمام با ف العصر العباسي
 ، فأصبحت دورا(4)البيمارستانات على العلج فقط بل أدت دوراk تعليمياk مهماk وبارزا

للعلج ومكاناk لتدريس الطب.

 وكانت هذه الراكز بثابة معاهد علم فيها مكتبات، وتنظم فيها ماضرات تلقى على
.(5)طلبة العلم، وكانت مفتوحة أمام كل طالب علم وإن كان معسرا

 . فالثابتة كان بناؤها(6)وقد كانت البيمارستانات عند العرب نوعان، الثابت والمول
 ل ينتقل أو يتغي مكانه. وهذا النوع كان منتشراk ف كثي من البلدان السلمية

 البيمارستان)البيمارستان الؤيدي( بالقاهرة، و)البيمارستان النصوري( ف بغداد، ومثل )
.(7)هـ539النوري الكبي( ف دمشق الذي أسسه )نور الدين زنكي( عام 

.431، ص1 القلقشندي، صبح العشى، ج)(1
.258، ص4 القريزي، الطط القريزية، ج)(2
.178 عيسى، أحد، تاريخ البيمارستانات ف السلم، ص)(3
م(، ص1999 عبد النعم، أ. نبيلة، تاريخ العلوم عند العرب، ماضرات مكتوية، معهد التاريخ العرب )بغداد، )(4

177.
 . وينظر : علي، د. داود سلمان، معال الفكر العرب ف التراث العرب،47 ابن أب إصبعة، طبقات الطباء، ص)(5

.27، ص1م(، ج1989مركز إحياء التراث العلمي، )بغداد، 
.54. وينظر : قاسم، ممود الاج، الوجز لا أضافه العرب، ص431، ص1 القلقشندي، صبح العشى، ج)(6
.258، ص4 القريزي، الطط القريزية، ج)(7
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 ، وتكون عادة(1)والبيمارستانات المولة )التنقلة( من مكان إل آخر حسب الاجة
 مهزة بميع ما يلزم للمرضى ومعالتهم وينقل من مكان إل مكان حيث ل يوجد

 بيمارستانات ثابتة، وكانت تصحب اللفاء واللوك ف سفراتم ورحلتم وتصحب اليوش
.(2)ف حالة الرب وبعضها كان كبياk جداk حيث تمل على أربعي جل

 ( أول من أمر ببناء بيمارستان متنقل أي مستشفى حربلقد كان الرسول الكري )
 ( ف. فقد أصيب الصحـاب سعد بن معاذ )(3)هـ5متنقل أثناء معركة الندق عام 

 ( ف اليمة الت أنشأها، وأعدت للمصابي من أثر الرب،العركة وجعله الرسول )
.(4)( أول مرضة بالسلم تداوي الرحى وتسهر على الصابي*وكانت )رفيدة

 نرى أن علم الطب عند العرب ل يقتصر على الترجة من المم الخرى، بل تقدم
 على يدهم تقدماk كبياk نتيجة النهج العلمي الذي ساروا عليه ف التجربة واللحظة والتابعة

 السريرية، وما أضافوا إليه من ابتكارات علمية ف التشريح، والراحة، وطب العيون،
 . واستمر الطب مزدهراk عند العرب ف القرون الوسطى وأصبح(5)والصحة العامة، وغيها

.(6)فناk وعلماk تصص له العاهد الدراسية

 وكان من تقاليد اللفاء ف كافة العصور السلمية اهتمامهم الكبي وعنايتهم ف
 الستشفيات )البيمارستانات(. ففي أيام المويي، أقاموا بعض الستشفيات سواء كانت

 الاصة أي متخصصة ببعض المراض والعامة أي لميع المراض، ومنها ما كان يقسم إل
.(7)قسمي للرجال، وقسم للنساء

.11. وينظر : عيسى، أحد، تاريخ البيمارستانات ف السلم، ص48 ابن أب أصيبعة، عيون الطباء، ص)(1
.293 فروخ، عمر، تاريخ العلوم عند العرب، ص)(2
.144. وينظر : السباعي، من روائع حضارتنا، ص431، ص1القلقشندي، الصدر السابق، ج)(3
 . وينظر : د. عامر جعفر، طبابة451، ص1 هي رفيدة بنت سعد السلمي. ينظر : كحالة، أعلم النساء، ج*

.131، ص1م(، ج1989الرب عند العرب، مركز إحياء التراث، )بغداد، 
. عبد الرحن، حكمت نيب، دراسات ف تاريخ العلوم عند العرب، ص451، ص1 كحالة، أعلم النساء، ج)(4

.301. وينظـر : عيسى، أحد تاريخ البيمارستانات ف السلم، ص76
.301 ابن أب أصبعة، طبقات الطباء، ص)(5
.243 ماجد، عبد النعم، تاريخ الضارة السلمية ف العصور الوسطى، ص)(6
.25م(، ص1987 طوقان، قدري حافظ، العلوم عند العرب، دار أقرأ، )بيوت، )(7
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 وف عهد اللفة العباسية، أصبح الهتمام شديداk بذا الال، فكان الليفة ف العصر
 العباسي وحرمه وحاشيته وجنده يتاجون إل الطباء، فقربوهم وأثروهم بسخاء ول يكتفي

 الليفة بطبيب واحد بل بعشرين أو أكثر ولو كانوا على درجات متفاوتة من العلم
.(1)والناصب

 وأول خليفة عباسي أدخل ف حاشيته الطباء، ورسم عليها رئيسـاk، الليفة العباسي
 )أبو جعفر النصور(، الذي استدعى كبي أطباء مدينة جنديسابور )جورجيوس اليختشوي(

 . وعرف من أطباء النصور(2)ليعاله من صداع ف رأسه عندما عجز أطباء بغداد على إبرائه
 . ومن اشهر أطباء الليفة الهدي )أب قريش(3)أيضاk )ابن اللجلج( وهو سريان اللغة والذهب

عيسى، وعبد ال الطيفوري(.

 هـ( كان أشهر أطبائÉه )جبائيل بن193-170وف زمن هارون الرشيد )
.(4)نتشيوع(، واشتهر ف زمنه الستشفى الكبي ف بغداد الذي أمر بتأسيسه

-864وف عهد الليفة الكتفي، عي رئيساk له الطبيب الشهي )أبو بكر الرازي، 
 . ومن البيمارستانات الشهورة أيضاk )البيمارستان(5)م( اللقب بالينوس العرب932

 م( ف بغداد، وف981-978هـ )عضد الدولة البويهي، 368العضدي( الذي أسسه عام 
.(6)هـ، أعيد تنظيم وإصلح هذا البيمارستان449عام 

 وكذلك ف مصر أسس الاكم ابن طولون – أحد قواد الليفة الستعي بال أسس
.(7)هـ(259)البيمارستان العتيق( ف مصر عام )

م(، ص1989 السامرائي، د. كمال، من أطباء العصر العباسي الول، مركز إحياء التراث العلمي، )جامعة بغداد، )(1
115.

.115 السامرائي، من أطباء العصر العباسي الول، ص)(2
.116 السامرائي، الرجع نفسه، ص)(3
.183 باقر، طه، موجز ف تاريخ العلوم والعارف، ص)(4
.240 باقر، طه، الرجع نفسه، ص)(5
.163 ابن أب أصيبعة، عيون النباء، ص)(6
.238 ابن القفطي، أخبار العلماء بأخبار الكماء، ص)(7
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 وكان كبار الطباء أمثال حني بن إسحاق، والرازي، وابن سينا، كانوا فضلk عن
 مزاولتهم تداوي الرضى، يلقون الاضرات الطبية على طلب كليات الطب اللحقة

 بكبيات الستشفيات، حي كان يتخرج منها الطباء وتنح لم شهادات أي إجازات
.(1)بالتخرج

 كذلك كان الطبيب )ابن الطران( مقرباk من القائد صلح الدين اليوب يرافقه ف
 . وقد أنشأ أيضاk السلطان صلح(2)جيع مواقعه وحروبه حيث نصبت له خيمة حراء خاصة

 . ول يكن تأسيس البيمارستانات وقفاk على(3)الدين اليوب ف مصر البيمارستان النصوري
 اللفاء والسلطي أو الرجال الغنياء، وإنا عمـل على تأسيسها الطباء من أمثال سنان

 . وكانت هذه البيمارستانات بثابة(4)بن ثابت، وثابت بن سنان بن ثابت بن قرة وحفيده
 . وتشي(6)، وقد ذكر القريزي تفصيلk لذه البيمارستانات ف مصر(5)مدارس عالية للطب

.(7)الصادر إل أن لكل بيمارستان ناظر يشرف على إدارته، ويراقب الرضى والطباء

 فكانت البيمارستانات ف بيت القدس من العال الضـارية الهمة، لا تقدمه من
 وظائف إنسانية، وإل دورها العلمي ف ازدهار الركة الفكرية والعلمية ف بيت القدس لنا

 تعد من معاهد العلم. وسنذكر بعض هذه البيمارستانات ف بيت القدس حسب ما يتوفر
بي أيدينا من مصادر ومراجع تناولت هذا الوضوع.

   :  (  8  )  هـ(  88  . بيمارستان الوليد بن عبد اللك )1

.379 ابن الندي، الفهرست، ص)(1
.746م(، ص1979 الطيباوي، د. عبد اللطيف، ماضرات ف تاريخ العرب والسلم، نم العلمي)دمشق، )(2
.205، ص1م(، ج1989 عبد النعم، أ. نبيلة، أطباء بغداد واهتماماتم، مركز إحياء التراث )بغداد، )(3
هـ(.288 ثابت بن قرة، هو أبو السن ثابت بن قرة بن مروان بن ثابت بن سلمويوس، )ت، )(4
.231 هونكه زيغرد، أثر الضارة العربية ف أوربا، ص)(5
.405، ص2 القريزي، الطط، ج)(6
.63 غوانه، د. يوسف حسن، صفحات من تاريخ القدس وفلسطي، ص)(7
.405، ص2 القريزي، الصدر السابق، ج)(8
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 إن أول من اتذ البيمارستان ف بلد الشام بشكل عام، وف بيت القدس بشكل
 . وهو أول من عمل البيمارستان وأجرى(1)خاص للمرضى، هو )الوليد بن عبد اللك(

 هـ وجعل فيها البيمارستان،88. حيث عمل أول دار ضيافة عام (2)الصدقات على الذوبي
.(3)وجعل فيه الطباء، وخصص لم الرزاق، ول يدد بالضبط موقع البيمارستان

   :  (  4  )  . مستشفى شارل )ف القرن الثالث الجري(2

 . وكان الغرض من(5)أسس هذا الستشفى ف القدس اللك شارلان ف زمن العباسيي
 إنشاء هذا الستشفى ليواء الجاج من النصارى، ومعالة مرضاهم أثنـاء قدومهم من

.(6)أوربا إل بيت القدس

.431، ص1 القلقشندي، صبح العشى، ج)(1
.248 ابن الوطواط، غرر النقائض الفاضحة، ص)(2
.203م(، ص1939 عيسى بك، د. أحد، تاريخ البيمارستانات ف السلم، الطبعة الاشية، )دمشق، )(3
.220 ممود، د. شفيق أحد، تاريخ القدس، ص)(4
.55 خسرو، سفرنامه، ص)(5
.100 عفيفي، الوجود القبطي ف القدس، ص)(6
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   :  (  1  )  هـ(  395  . البيمارستان الفاطمي )3

 إنه أول مستشفى أسس ف بيت القدس وهو من العاهد العلمية الكبى الت أسسها
 . وينفق(3)، وهو من البيمارستانات البديعة جداk ف مدينة القدس(2)الفاطميون ف هذه البلد

 على هذه البيمارستانات مبالغ طائلة تأت عن طريق الب والحسان ويعال فيه عدد كبي من
.(4)الرضى، ويتقاضى الطباء رواتب مددة

 وقد حبست على البيمارستان الفاطمي بالقدس كثي من الوقوف، ويعال فيه عدد
 ، ويقع هذا الستشفى على حافة وادي جهنم(5)كبي من الرضى، وتصرف لم الدوية

 . إن وجود هذا البيمارستان ف بيت القدس، دليل على تقدم علوم الطب ف بيت(6)بالقدس
.(7)القدس

   :  (  8  )  هـ(  440  . مستشفى القديس مار يوحنا )4

 م، وأقيمت ف مقر كنيسة يوحنا450أقيمت قدياk ف العهد البيزنطي ف العام 
 العمدان الواقع ف الشارع الؤدي إل حارة النصارى. والواقع أن دير مار يوحنا فيه

 م وطرازها بيزنطي، والخرى بنيت450 فالت تت الرض هي الت بنيت عام (9)كنيستان
 هـ. عندما دخل الصليبيون إل القدس واتذوا الدير والكنيستي مستشفى.440عام 

.56. وينظر : خسرو، ناصر، سفر نامه رحلة ناصر خسرو، ص77 القدسي، أحسن التقاسيم، ص)(1
.5 الالدي، أحد سامح، العاهد الصرية ف بيت القدس، ص)(2
.141 العارف، الفصل، ص)(3
.141 العارف، الرجع نفسه، ص)(4
.56 خسرو، ناصر، سفر نامه، ص)(5
.56 خسرو، ناصر، سفرنامة، ص)(6
.140 العارف، الفصل، ص)(7
.56. وينظر : سركيس، تاريخ القدس الشريف، ص99 التطيلي، بنيامي، الرحلة، ص)(8
 ،54. نم كنوز القدس، ص524 و ص73. العارف، الفصل، ص20، العدد 19 انيل يوحنا، الصحاح )(9

.214تسلسل
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(1)وعندما استرد صلح الدين القدس أعاد البناء مع ما أعاده من البنية الخرى لطائفة الروم

.(2)، والستشفى اليوم هو لمراض العيون وتديره جعية بريطانية

 . بيمارستان الفرسان أو جعية فرسان الستشفى أو كنيسة ومستشفى5

   :  (  3  )  هـ(  493  فرسان القديس يوحنا )

 (، إحدى الفرق الثلث الت شكلت* وهي )الداوية(4)والقصود بمعية فرسان اليكل
  وهم*، وفرقة السبتارية(5)م لماية الجاج السيحيي1119أيام اللك بلدوين الثان عام 

 م، وقد أنشئت هذه المعية بعد593جعية فرسان الستشفى. أسست هذه المعية عام 
 هـ، وأصبح مقر هذه المعية مأوى ينل به592استيلء الصليبيي على بيت القدس عام 

.(6)الجاج السيحيي بي يافا والقدس وكذلك الرضى من السيحيي

  هـ( :  583  . البيمارستان الصلحي )6

 هـ، وابتدأ583الذي أنشأه البطل صلح الدين اليوب بعد ترير بيت القدس عام 
 هـ. وقد588العمل فيه بعلج الرضى، وصناعة الدوية، وتدريس طلبة الطب، ف العام 

 أمر صلح الدين بأن تكون الكنيسة الاورة لدار السبيتار مارستاناk للمرضى وفوض النظر
.(7)ف هذا، والوقوف الوقوفة عليه إل القاضي )باء الدين يوسف(

.50 عيسى، أحد، تاريخ البيمارستانات ف السلم، ص)(1
.458 العارف، الفصل، ص)(2
.165. وينظر : العارف، الفصل، ص98، ص1 القريزي، الطط، ج)(3
.166. وينظر : العارف، الفصل، ص33، ص6 ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج)(4
  الداوية هم مموعة من الصليبيي مهمتهم ماربة السلمي وينعون أنفسهم عن النكاح وغيه. ولم مال وسلح*

.98، ص1كثي. ويتازوا بالقوة ول طاعة لحد عليهم سوى اللك. وينظر : القريزي، الطط، ج
.118 ابن منقذ، أسامة، كتاب العتبار، ص)(5
  وهم طائفة من رجال الدين السيحيي من إيطاليا وكان هدفهم مساعدة الصليبيي ث اتدت الداوية والستبارية*

 بالمعية )الداوية الستبارية( وهذه المعية كانت نزل للحجاج والرحى السيحيي. وينظر : ابن تغري بردي،
.33، ص6النجوم الزاهرة، ج

.33، ص6. ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج98، ص1 القريزي، الطط، ج)(6
.45، ص3العين، عقد المان، ج)(7
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 ومن الطبـاء الذين قدموا ف هـذا الارستان يعقوب بن صقلب النصران القدسي
.(1)هـ(639هـ(، ورشيد الدين الصوري )ت، 626)ت، 

   :  (  2  )  هـ(  583  . بيمارستان عكا )7

 ،(3)هـ، توجه إل عكا583بعد أن حرر صلح الدين اليوب بيت القدس عام 
 ، الذي وقف دار(4)ونزل بقلعتها. فقد أوكل عمارتا، وتديد ماسنها إل )باء الدين قراقوش(

 ، وول ذلك لقاضيها )جال الدين ابن(5)السبتار على الفقراء، وجعل دار السقف مارستانا
 . إن إقامة دور للبائسي، ومأوى للضعفاء، وأصحاب العاهات، هي(6)الشيخ أب النجيب(

.(7)من إمارات الضارة ودلئل ارتقاء النسان

 ( مر عند مقدمة الابية من أرض الشامفقد روى البلذري : أن عمر بن الطاب )
بقوم مذوبي من النصارى فأمر أن يعطوا من الصدقات وأن يري عليهم القوت.

 ( ملة سلوان ف القدس على ضعفاء البلد، وأول من أقامووقف عثمان بن عفان )
.(8)الستشفيات ف صدر السلم الوليد بن عبد اللك ف دمشق

 لقد أقام الصليبيون ف الدن الت احتلوها بعض الستشفيات ف بيت القدس كما
ذكرنا.

 ، حوادث46، ص3هـ. العين، عقد المان، ج584، حوادث عام 335، ص2 ابن كثي، البداية والنهاية، ج)(1
.232هـ. وينظر : عيسى بك، أحد، تاريخ البيمارستانات ف السلم، ص584عام 

.333، ص12 ابن كثي، الصدر السابق، ج)(2
.233. وينظر : عيسى، تاريخ البيمارستانات، ص46، ص3 العين، عقد المان، ج)(3
.334، ص12 ابن كثي، الصدر السابق، ج)(4
.334، ص12 ابن كثي، البداية والنهاية، ج)(5
.233. وينظر : عيسى بك، أحد، تاريخ البيمارستانات، ص335، ص12 ابن كثي، الصدر نفسه، ج)(6
.161، ص6 علي، ممد كرد، خطط الشام، ج)(7
.162، ص6 علي، ممد كرد، الرجع نفسه، ج)(8

452 من 296صفحة 



 وف العصر اليوب أنشأ صلح الدين البيمارستان الصلحي ف بيت القدس، وزوده
 بكل ما يتاج إليه من العقاقي والدوية، كما رتب فيه الطباء الذين يقومون بعلج

  ف إقامة البيمارستانات وتدريس الطب وقاية لهل(2). واهتم اليوبيون والماليك(1)الرضى
 البلد من الوبئة والطواعي، فكانت البيمارستانات لا مهمة التداوي والتدريس. وينقسم

.(3)إل عدة أقسام حسب نوع الرض

 ، وف كل(4)( طبيب60وبلغ عدد الطباء ف إحدى البيمارستانات أكثر من )
 . ويعي ف كل بيمارستان ناظر خاص برتبة(5)بيمارستان عدد من الصيادلة لعداد الدوية

 . وقد وجد ف نيابة القدس وظيفة ناظر البيمارستانات وهي(6)أمي كبي، يقوم بهمة إدارته
.(7)من أجل الوظائف وأعلها

.612 العماد الصفهان، الفتح القيسي ف الفتح القدسي، ص)(1
.391، ص1م، ج1973 النس الليل، ط )(2
.102، ص2 النس الليل، الرجع نفسه، ج)(3
.134 التطيلي، بنيامي، رحلة بنيامي، ص)(4
.135 التطيلي، الصدر نفسه، ص)(5
.38، ص4 القلقشندي، صبح العشى، ج)(6
.38، ص4 القلقشندي، الصدر نفسه، ج)(7
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   :  *  خامسا3 : الصطبات أو الصاطب

 أخذت الدارس، ف الفترة اليوبية، تضع نوعاk من الضوابط والتعليمات بالنسبة لدارس
 من حيث البناء، وقاعات الدرس، والوظائف الدارية والعلمية للمدارس، فضلk عن قبول

الطلب، وشروط قبولم، وعددهم، وعدد طلب كل شيخ أو حلقة.

 فظهر نوع من التنظيم والترتيب حت تنهض هذه الدارس وتصبح مؤسسات تعليمية
 أكاديية حقيقية معترف بإجازتا للطلب. إل جانب ذلك كله، استمرت الدراسة ف

 السجد القصى كما كانت عليه، ومدرسي السجد القصى هم مدرسي الرم القدسي
والقصود به ما موجود من مدارس داخل سور الرم القدسي.

 فكانت أعداد كبية من الطلب، متلقي العلم بكافة فروعه، فقد أصبحت أروقة الرم
 القدسي والدور الت فوق الرم تستعمل كسكن لطلبة العلم. وأخذ الدرسون يدرسون ف
 حلقات دائرية حول أعمدة السجد القصى وداخل الرم القدسي، حت أصبحت اللقات

تعرف بشيوخها.

 ونتيجة لذا الزدحام الكبي من قبل طلبة العلم، وازدياد حلقات الدرس، أيضا
 ازدادت أعداد كثية من )الصاطب( إضافة إل الصاطب الرئيسية الت كانت موجودة أصل

 حت يستطيع الشيوخ العلماء الدرسي من إلقاء دروسهم على طلب العلم الرتادين
 الالسي على تلك الصاطب. وغالبية هذه الصاطب الشهية كانت تضم طلب الدرس.

  تتكون الصطبة من بناء حجري منبسط مربع الشكل. وهذه الصاطب منتشرة ف ساحة الرم القدسي وترتفع نصف*
 متر تقريباk عن أرض ساحة الرم القدسي ويصعد إليها بواسطة درجتي حجريتي تكون ف ضلعها الغرب أو النوب
 ولا مراب جيل وهو بناء حجري مستطيل الشكل حنية حجرية. ويوجد لوح رخامي فوق عقد قمة الراب كتب

عليه اسم البان وألقابه.
 وكانت الصاطب تستعمل للتدريس من ناحية، ولضفاء طابع جال على ساحة الرم الشريف من ناحية

أخرى، كما ف الصورة بالرفق من اللحق.
 ،2م، ج1973. العليمي النس الليل، ط 139، ص1ينظر : ابن فضل ال العمري، مسالك البصار، ج

 .203. العارف، قبة الصخرة الشرفة والسجد القصى البارك، ص81. العارف، تاريخ الرم القدسي، ص273ص
 . عبد الهدي،271. نم رائف، كنوز القدس، ص71. فان برشيم، القدس السلمية، ص213العارف، الفصل، ص

.11د. عبد الليل، الركة الفكرية، ص
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 واشتهرت مصطبة قبة يوسف ف عهد صلح الدين اليوب داخل الرم القدسي بأنا كانت
 منباk للعلم للذين يرتادون بيت القدس. وظهرت فيما بعد مصاطب أخرى سارت على

 النوال نفسه ف تأدية دورها العلمي كمؤسسات ثقافية تعليمية ف بيت القدس : مصطبة
 ،(4)، ومصطبة سبيل قايتباي(3)، ومصطبة الظاهر(2)، ومصطبة البصيي(1)قبـة موسى

.(6)، ومصطبة الطي(5)ومصطبة سبيل سليمان

 ما تقدم... يظهر جلياk ما كان عليه السجـد القصى وما زال من أهية علمية كبية
ف الاضرة العربية السلمية.

kمن الداخل، لكن خارج(7)وبناء السجد القصى قائم على خسة وأربعون عمودا  
 السجد القصى وقبة الصخرة وداخل الرم القدسي، كانت هناك البائكات والقناطر

 والعمدة، وغالباk ما كان حولا يقام الصطبات لغرض الصلة والدرس من قبل طلب
 ، فكانت هذه الصطبات لا الهية ف حلقات الدرس والعلم، من تميع الطلب(8)العلم

 حول شيخهم ومعلمهم. ولحظنا أن معظم الصاطب داخل الرم القدسي الشريف
.(9)والشهورة منها قد بنيت بعد القرن السادس الجري لغرض الصلة ولغرض التدريس

.21، ص2م، ج1973 العليمي، النس الليل، ط )(1
.22، ص2 العليمي، النس الليل، الرجع نفسه، ج)(2
.273، ص2 العليمي، النس الليل، الرجع نفسه، ج)(3
.40. العسلي، معاهد العلم، ص97 العارف، تاريخ الرم القدسي، ص)(4
.239. نم، كنوز القدس، ص8، ص2 الدباغ، بلدنا فلسطي، ج)(5
.22، ص2 العليمي، النس الليل، الرجع السابق، ج)(6
.40. العسلي، معاهد العلم، ص33، ص2 العليمي، النس الليل، الرجع السابق، ج)(7
.203. وينظر : رشاد المام، القدس ف العصر الوسيط، ص254، ص5 علي، ممد كرد، خطط الشام، ج)(8
.40. العسلي، معاهد العلم، ص39 الالدي، العاهد الصرية ف بيت القدس، ص)(9
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سادسا3 : الكتبات العامة والاصة :

 عرفنا منذ القدم أن القدماء كانوا يقيدون علومهم ومآثرهم، فالبابليون كتبوا على
 الجر، والنود على النحاس، والعرب عمدوا إل سعف النخيل. حت شاع الورق العمول به

.(1)ف يومنا هذا

 وقد ثبت أن العرب ل يدونوا ف حقبة ما قبل السلم مآثرهم بالعربية. لكنهم كانوا
 أول من أسرع إل التدوين خارج الزيرة، وخاصة ف بلد الشام. ومن أهم الكتب ف الشام

  للهجرة إل الشام ليكون العتماد عليه،30( أرسله عام كان مصحف عثمان بن عفان )
.(2)ونقلت منه عدة نسخ إل المصار، ومنها ما وضع ف طبية بفلسطي

 فقد اهتم السلمون كثياk بمع الكتب واقتنائها. وكان اللفاء والوزراء والمراء
 يتنافسون ف هذا الضمار، فأقام العباسيون ف بغداد خزائن الكتب ف زمن الرشيد والأمون،

 ، والفاطميون أمدوا )دار(3)وجعت الكتب ف خزانة سيت دار الكمة أو بيت الكمة
.(4)العلم( بئات اللوف من الصنفات

 انتشرت الكتبات ف العهد اليوب وأوقفت عليها الوقاف الكثية الارية لتغطية
  حسب(6). وسح بإعارة الكتب للعلماء، وكانت الكتب ترتب بجرات متلفة(5)نفقاتا

  )عامة مثل الت أنشئت ف الساجد(7)الواضيع، ولكل مكتبة فهرس. وتنوعت الكتبات
 والدارس والزوايا والربط والوانق، والاصة الت كونا المراء والوزراء والثقفون

.(8)لنفسهم(

.180، ص6 علي، ممد كرد، خطط الشام، ج)(1
.180، ص6 علي، ممد كرد، الرجع نفسه، ج)(2
.120 الطيب، د. إبراهيم، دور التعليم ف ترير بيت القدس، ص)(3
.120 الطيب، الرجع نفسه، ص)(4
.458، ص1 القريزي، الطط، ج)(5
.160 حادة، ممد ماهر، الكتبات ف السلم، ص)(6
.39، ص2 أبو شامة، الروضتي، ج)(7
.458، ص1 القريزي، الصدر السابق، ج)(8
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 وبقيت خزائن الكتب تزيد بازدياد الضارة ف السلم، وتنتقل الكتب ما بي القطار
 هـ، وإحراقهم حص، وحريق السجد351. إل أن دخول الروم إل حلب عام (1)السلمية

 ، وإحراق كتب دار(3)، وكذلك دخول الصليبيي إل طرابلس(2)هـ461الموي عام 
 هـ – بعد أن جددها )عمار بن503هـ، والثانية عام 472العلم فيه – الرة الول عام 

 ممد بن السن بن عمار(. فهذه سببت ضعف الالة العلمية ف بلد الشام أثر الغزو
 . ورغم ذلك، ل تتوقف الركة(4)الصليب، فضلk عن ما قام به التتار ف بلد الشام وبغداد

العلمية والثقافية ف بلد الشام عامة، وبيت القدس خاصة.

 وف بيت القدس، حفظت لنا سجلت ماكم القدس الشرعية إحصاء بتركات علماء
سع لدى مل على موضوعات متعددة ما يدل على إطلع وا لت تشت  القدس من الكتبات ا
 هؤلء العلماء، فبقيت خزائن الكتب العلمية العامة ف بيت القدس تتوي على ذخائر التراث
صى، وخزائن كتب الدارس، و سجد الق ها : خزائن ال سلمي، وكان من بين رب ال  دارالع
بة التحف السلمي، ومكتبات السر القدسية الاصة وهي  كتب السجد القصى، ومكت

.(5)أكثر من خسة عشر مكتبة خاصة، أنشأت ما بعد القرن السادس الجري

 من خلل ما تقدم… نرى أن مكتبة السجد القصى، فضلk عن بقية مكتبات
 الدارس، ومكتبات السر القدسية ف بيت القدس، كانت كبقية الكتبات ف العال

 السلمي، ومركزاk للحياة العلمية والفكرية، وكتبت الصنفات الكثية ف تلك الكتبات
.(6)العامة والاصة واشتهر منها كتب الفضائل، وكتب العارف العامة الخرى

 ومن خلل هذه الؤلفات والكتب، نرى الدور الذي لعبته تلك الكتبات ف الياة
 العلمية والثقافية، وبيان سعة إطلع علماء بيت القدس على التراث العرب السلمي. ومن

.191، ص6 علي، ممد كرد، خطط الشام، ج)(1
.191، ص6 علي، ممد كرد، الرجع نفسه، ج)(2
.192، ص6 علي، ممد كرد، الرجع نفسه، ج)(3
 . علي، ممد كرد، الرجع9. الالدي، العاهد الصرية ف بيت القدس، ص188، ص1 القريزي، الطط، ج)(4

.194، ص6نفسه، ج
.451. العارف، الفصل، ص15 العسلي، معاهد العلم، ص)(5
.20. العسلي، معاهد العلم، ص25 الالدي، العاهد الصرية ف بيت القدس، ص)(6
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 أجل الفائدة العامة، نرى أن غالبية العلماء وقف مكتبته ليستفيد منها بقية العلماء وطلبة
 العلم، فبقي بيت القدس مركز إشعاع ثقاف يرتاده العلماء من متلف القطار لينهلوا من

.(1)علم هذه الدينة القدسة

- الراكز الدينية والفكرية )مراكز العلم الصوفية( ف بيت القدس :

 هـ، قدم إل الدينة القدسة أعداد كبية من الزهاد16بعد ترير بيت القدس عام 
 للتعبد والعتكاف ف السجد القصى، منهم قبيصة بن ذؤيب، وهانء بن مسعود الذي

الصحاب أب الدرداء )عرضت عليه إمارة فلسطي ورفض، وأم الدرداء – هجيمة، زوجة 
(2)(. هؤلء كلهم عباد وزهاد.

 وازداد عددهم ف القرن الثان للهجرة، فقدموا إل بيت القدس للتعبد والزهد منهم
 هـ( ودفنت ف بيت القدس، و)بشر بن الارث،135)الزاهدة رابعة العدوية أم الي، ت، 

 هـ(، و)إبراهيم بن أدهم، ت،245هـ(، و)ذا النون الصري ثوبان بن إبراهيم، ت، 206ت، 
 هـ(، و)ممد بن251هـ( ونسبت إليه الزاوية الدهية، والمام )السري السقطي، ت، 161

 . وكثرة العباد والزهاد(3)هـ( وتنسب إليه الفرقة الكرامية255كرام السجستان، ت، 
 والتصوفي الذين قدموا بيت القدس ما أظهر تطوراk لركة التصوفي وكان لذه الطرق

.(4)الصوفية مؤسساتم من خوانق، وربط، وزوايا

 ، إل أنم ظهروا(5)وظهرت جاعات صوفية أخرى ف القرن الثالث والرابع الجري
 بقوة ف القرن الامس والسادس الجري وما بعدها ف بيت القدس، فنرى الصوف العال ابن

.(6)هـ599النجيب السهروردي، قدم بيت القدس 

.245. العارف، الفصل، ص25. العسلي، معاهد العلم، ص197، ص6 علي، ممد كرد، خطط الشام، ج)(1
 . العسلي، معاهد العلم،295، ص1م، ج1973. العليمي، النس الليل، ط 241 القدسي، مثي العزام، ص)(2

.179. وينظر : العارف، الفصل، ص298ص
 . وينظر : العسلي،295، ص1. العليمي، النس الليل، الصدر نفسه، ج40 القدسي، الصدر نفسه، ص)(3

.22أجدادنا ف ثرى بيت القدس، ص
.299. وينظر : العسلي، معاهد العلم، ص73، ص1. القريزي، الطط، ج45 القدسي، الصدر نفسه، ص)(4
.293، ص1م، ج1999 العليمي، النس الليل، ط )(5
.173، ص1 القريزي، الصدر السابق، ج)(6
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 ، ازدادت حركة التصوفي ف(1)وما بعد القرن السادس الجري ف العصر الملوكي
 هـ(801-784بيت القدس حت زيدت أعداد الوانق والزوايا والربط لن السلطان برقوق )

 شجع الركة الصوفية، ودمج التعليم الكاديي بالتعليم الصوف، وأصبح رجال الصوفية
.(2)يتقاضون رواتب عن حلقات الذكر

 . وكانت الوانق والربط(3)ولقد كان التعليم الروحي هو الساس لدى التصوفة
 والزوايا وأحياناk الصوامع هي مراكز التعليم والعبادة والناظرة لكبار التصوفي والزهاد

.(4)والفقهاء

 وسنتناول أشهر الربط والوانق والزوايا الت كانت موجودة وجزء منها ما يزال
شاخصاk حت يومنا الاضر ف بيت القدس.

.71. وينظر : العسلي، أجدادنا ف ثرى بيت القدس، ص55 القدسي، مثي العزام، ص)(1
. العارف، الفصل، ص135 عاشور، د. سعيد، أضواء جديدة على مدينة القدس ف عصر سلطي الماليك، ص)(2

179.
.88، ص3 الرادي، ممد خليل بن علي، سلك الدرر، ج)(3
.309. وينظر : العسلي، معاهد العلم، ص399، ص3 القريزي، الطط، ج)(4
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أول3 : الر�ب�ط :

 الرباط ويقال له )التكية( بالتركية، وهي بالعجمية دار الصوفيـة ول يتعرضوا للفرق
.(1)بي الرباط والزاوية والانقاه

 . وأول من اتذ دارا(2)وتعن الرباط أيضاk الكان العد السبل للفعال الصالة والعبادة
 ، وكذلك بعـده الليفة )عمر ابن عبد(3)للضيافة للقادمي )الوليد بن عبد اللك بن مروان(

 ، له الفضل ف(4)العزيز( اتذ دار لطعام الساكي والفقـراء، وكذلك )نور الدين ممد زنكي(
 زيادة عدد الربط والوانق، وكان يكرم الصوفية والفقهاء والعلماء وقد جدد اللك الظاهر

.(5)دور الضيافة للرسل والوافدين

 والرباط أيضاk هو دار سكن لهل طريق ال. والرباط والرابطة ملزمة ثغر العدو،
 فالاهد الرابط يدافع عمن وراءه، والقيم ف الرباط على طاعة ال يدفع بدعائـه البلء عن

.(6)العباد والبلد

 ، وأطلق الرباط على(7)فالرباط بيت الصوفية ومنلم، ولكل قوم دار، والرباط دارهم
 . وأصل الرباط(8)نوع من الثكنات العسكرية الت تبن على الدود السلمية لقامة الاهدين

.(9)ما يربط فيه اليل والربط والرابطة ملزمة العدو لقوله تعال: }اصبوا وصابروا ورابطوا{

.306. العسلي، معاهد العلم، ص134، ص6 علي، ممد كرد، خطط الشام، ج)(1
.116. إبراهيم الطيب، دور التعليم ف ترير بيت القدس، ص399، ص3 القريزي، الصدر السابق، ج)(2
.306. العسلي، معاهد العلم، ص134، ص6 علي، ممد كرد، خطط الشام، ج)(3
.179. العارف، الفصل، ص8 الالدي، ممد سامح، العاهد الصرية ف بيت القدس، ص)(4
.38، ص5 ابن العماد النبلي، شذرات الذهب، ج)(5
.428، ص3 القريزي، الطط، ج)(6
.307. وينظر : العسلي، معاهد العلم، ص81 الغزال، إحياء علوم الدين، اللحق، ص)(7
.117. إبراهيم الطيب، دور التعليم ف ترير بيت القدس، ص160 عبد الداي، عبد ال، التربية عند العرب، ص)(8
.200 سورة آل عمران، من الية )(9
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 وقد اشتهرت الربط بأنا كانت مدارس لتعليم الذين يعيشون فيها، وكان فيها حلقات
 التعليم، وتعلم القرآن الكري والديث، والعلماء يتخذونا مكاناk للمطالعة والكتابة لوجود

.(10)مكتبات با فشجعت الركة العلمية وشجعت على الهاد

 وأغلب كتب الصوفية ألفت ف الربط، وأحياناk كانت مكاناk لستنساخ القرآن
 ،(3). ففي بلد الشام اشتهر أيضاk )رباط نم الدين أيوب( ورباط )أسد الدين شيكوه((2)الكري

 . وف بيت(4)وزوجة صلح الدين )بنت عصمت الدين خاتون( أقامت رباطاk للصوفية ف الشام
.(5)القدس كانت الربط ف الصل بيتاk للمجاهدين

 ،(6)وف القرن الرابع الجري كان العديد من الربط على امتداد الشواطئ الفلسطينية
 وهي مصنة بالبراج الت كان يقيم با الاهدون، وكانت مطات لفتداء السرى السلمي

 . وكانت هذه الربط ف غزة وعسقلن واسدود ويافا وأرسوف. وف أثناء(7)مع الروم
 . وكذلك بعدها ف القرن السابع الجري(8)الروب الصليبية أنشئ العديد من هذه الربط

.(9)أيضاk أنشئت ربط بوصفها أبراجاk للمراقبة

 لكن ربط بيت القدس كان هدفها تأمي أماكن إقامة لزوار الدينة والجاج ويستدل
 ، ومنها : رباط علء الدين(10)على ذلك من خلل النقوش الت ما زالت على هذه الربط

. العارف، الفصل، ص59. كحالة، عمر، دراسات اجتماعية، ص428، ص3 القريزي، الصدر السابق، ج)(10
179.

 . العارف، الفصل،59. كحالة، عمر، دراسات اجتماعية، ص99، ص6 ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج)(2
.179ص

.428، ص3 القريزي، الطط، ج)(3
.99، ص6 ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج)(4
.306. وينظر : العسلي، معاهد العلم، ص399، ص3 القريزي، الصدر السابق، ج)(5
 . العارف، الفصل،144، ص2، ق9. الدباغ، بلدنا فلسطي، ج428، ص3 القريزي، الصدر السابق، ج)(6

.179ص
.307. العسلي، معاهد العلم ص8 الالدي، أحد سامح، العاهد الصرية ف بيت القدس، ص)(7
 . العارف، الفصل،170م(، ص1961 أحد، فكري، مساجد القاهرة ومدارسها، دار العارف، )السكندرية، )(8

.179ص
.307. العسلي، معاهد العلم ص134، ص6 علي،ممد كرد، خطط الشام، ج)(9

.118. وينظر : إبراهيم الطيب، دور التعليم، ص143 ابن جبي، الرحلة، ص)(10
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 ، والرباط(4)، رباط الاردين(3)، ورباط الكرد(2)، والرباط النصوري(1)البصيي أو رباط البصي
.(7)، ورباط بايرام حاويش(6)، والرباط الزمن(5)الموي

 ما تقدم… لحظنا مدى أهية الربط كمقر تعليم روحي وأكاديي لساكنيها من
الريدين ومن الترددين عليها، وكان لا الثر العلمي والدين ف بيت القدس.

 وقد أوردنا أساء لهم الربط الوجودة ف بيت القدس، علماk أن هناك ربط أخرى ف
 مدينة خليل الرحن مثل، الرباط النصوري الواقع تاه باب القلعة ووقفة اللك منصور

قلوون، ورباط الطواشي.

 ول حظنا أن أغلب الربط مدفون با من أنشأها من العلماء والزهاد، والبعض من هذه
الربط يقصدها الناس للزيارة والتبك.

 كما لحظنا أن بعض الربط الت كانت على ساحل فلسطي أي الت أنشئت ف الدن
 الساحلية كان أغلبها ذات مهمة عسكرية، فضلk عن التعليم والتعبد، لكن ما كان داخل

 بيت القدس من ربط كانت ل تتسم بالطابع العسكري أي الرابطة بالثغور والتربص للعدو.
 إنا كانت للتعلم والتعبد وف بعض الحيان لستقبال زوار الدينة من الجاج أو الواردين

على الدينة القدسة.

 فكان للربط بفلسطي بشكل عام، وف بيت القدس بشكل خاص، الثر العلمي
الكاديي، ومقراk للعبادة وطاعة ال.

ثانيا3 : الوانق :

.315. وينظر : العسلي، معاهد العلم، ص91، ص2م، ج1999 العليمي، النس الليل، ط )(1
.48. وينظر : نم، كنوز القدس، ص43، ص2 العليمي، النس الليل، الرجع نفسه، ج)(2
.153. وينظر : نم، الرجع نفسه، ص8، ص2 العليمي، النس الليل، الرجع نفسه، ج)(3
.  89، ص2العليمي، النس الليل، الرجع نفسه، ج)(4
.96، ص2م، ج1973 العليمي، النس الليل، ط )(5
.322. وينظر : معاهد العلم، العسلي، ص42، ص2 العليمي، النس الليل، الرجع نفسه، ج)(6
.324. العسلي، معاهد العلم، ص8، ص2 الدباغ، بلدنا فلسطي، ج)(7
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 الانقاه معناها البيت، وكانت مراكز لعطاء دروس الفقه والدين واللغة والتصوف
.(2)، وهي مقر للصوفية وأول من بناها ف مصر السلطان صلح الدين اليوب(1)والديث

 وقيل إن الوانق حدثت ف السلم بدود الربعمائة هجرية، وجعلت ليختلي
 . وأن أول خانقاه بنيت ف السلم للصوفية كانت برملة بيت(3)الصوفية فيها لعبادة ال تعال

 القدس، بناها أمي النصارى حي استول الفرنج على الديار القدسـة، ف بلد الشام، وبلغ
 . لقد كانت الوانق تبن على شكل مسجد للصلة،(4)عددها أكثر من ستة وعشرين خانقاه

 وتشمل غرفاk عديدة، وقيل إن أساء الوانق والربط كانت تستعمل بدون تييز ف بلد
.(5)الشام

 ، وشلت(6)وساهت الوانق ف الركة التعليمية، فقد أقيمت فيها اللقات الدراسية
 تدريس اللغة العربية، والفقه، وحفظ القرآن، والقراءات، والروايات. وكان الدرسون

 يقومون بالوعظ، والبعض بالقضاء. واحتوت الوانق على خزائن كتب، وكانوا ينسخون
 . وكان يعمل ف(7)الكتب. وخصص لكل جاعة من الطلبة القيمي بالوانق مدرسي لتعليمهم

 الوانق من يقوم على توفي حاجات الطلب من مأكل وملبس حت يتمكنوا من التفرغ
.(8)للتعلم والتعبد داخل الانقاه

 واهتم اليوبيون ببناء الوانق حباk بالصوفية وتقرباk ل سبحانه وتعال فأقيم ف دمشق
 خانقاه الناصرية والسامية الت أقامتها )أخت صلح الدين ست الشام أم الخي حسام

.118. وينظر : إبراهيم الطيب، دور التعليم، ص428، ص3 القريزي، الطط، ج)(1
.306. العسلي، الرجع نفسه، ص131، ص6 علي، ممد كرد، خطط الشام، ج)(2
.241. العارف، الفصل، ص131، ص6 علي، ممد كرد، الرجع نفسه، ج)(3
.177. غوانة، نيابة بيت القدس، ص131، ص6 علي، ممد كرد، خطط الشام، ج)(4
.399، ص3 القريزي، الطط، ج)(5
.145 العماد الصفهان، الفتح القسي، ص)(6
.125 السبكي، معيد النعم ومبيد النقم، ص)(7
.118. إبراهيم الطيب، دور التعليم، ص131، ص6 علي، ممد كرد، الرجع السابق، ج)(8
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 . وف القاهرة، أقام قنبز، أحد خدام القصر الفاطميي، خانقاه(1)هـ587الدين بن لجي( عام 
.(2)هـ للفقراء والصوفية569عام 

 وف بيت القدس أنشأ صلح الدين اليوب بعد ترير بيت القدس أول خانقاه عرفت
.(3)هـ وأوقف عليها قرية صور باهر583بالانقاه الصلحية عام 

 وخصصت الانقاه للمشايخ الصوفية من كافة الجناس سواء العرب أو العجم،
 ، وعد�ت مشيخة الانقاه من الوظائف(4)وكانت مستقراk للطلب الذين يشتغلون بالعلم

 . وف القرن السادس(5)الامة، فإن شيخها من أرباب الوظائف الدينية، ويعي بتوقيع السلطان
 . وأول الوانق(6)كانت أساء الوانق والربط ما ل يكن التفريق بينها ف كثي من الالت

 الت أسست ف القدس هي خوانق الفرقة الكرامية، فيقول القدسي : الانقاه متعبد الكراميي
.(7)ف إيلياء، وبيت القدس خلق من الكرامية لم خوانق ومالس

 ويصف ناصر خسرو القدس ف القرن الرابع السجد القصى فيقول : )وف عرض
 السجد القصى رواق فيها مصليات وماريب جيلة يقيم با جاعة منهم ويصلون ول

.(8)يذهبون للجامع إل يوم المعة(

 . وهناك خوانق أخـرى(9)هـ(583ومن الوانق ف بيت القدس، الانقاه الصلحية )
 كثية أنشئت ف فترات لحقة وأدت الدور نفسه من الناحية العلمية، ومن أشهرها :

 . العسلي،141، ص2م، ج1999. العليمي، النس الليل، ط 145 العماد الصفهان، الصدر السابق، ص)(1
.118. إبراهيم الطيب، الرجع السابق، ص306معاهد العلم، ص

.423، ص4. وينظر : حسن إبراهيم، تاريخ السلم، ج329، ص4 الكتب، فوات الوفيات، ج)(2
.145 العماد الصفهان، الصدر السابق، ص)(3
.118. وينظر : إبراهيم الطيب، دور التعليم، ص141، ص2م، ج1999 العليمي، النس الليل، ط )(4
.306. وينظر : العسلي، معاهد العلم، ص141، ص2 العليمي، النس الليل، الرجع نفسه، ج)(5
.8 الالدي، أحد سامح، العاهد الصرية ف بيت القدس، ص)(6
.179 و ص25 القدسي، أحسن التقاسيم، ص)(7
.70 و ص57 خسرو، ناصر، سفرنامة، ص)(8
.331. العسلي، الرجع السابق، ص340، ص1 العليمي، النس الليل، الرجع السابق، ج)(9
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 ،(4)، والانقاه الفخرية(3)، والانقاه التنكزية(2)، والانقاه الكريية(1)الانقاه الدوادارية
.(7)، الانقاه الولوية(6)، والانقاه النجكية(5)والانقاه السعردية

 وتبي من خلل ما تعرضنا ف الديث عنه إن الوانق هي من الؤسسات الدينية ف
 بيت القدس الت نالت اهتماماk خاصاk لدى المراء والسلطي واللوك وخاصة ف العصر
 اليوب. وكانت بيوت للصوفية، فحركة التصوفة زادت ف العصر اليوب وبلغ أقصى

 انتشاره ف العصر الملوكي، ويعلل البعض أن التعبد والعتكاف ف الوانق كان للدعاء
 بعدما أصاب بلد الشام عامة وبيت القدس خاصة من دمار وتعذيب من جراء الغزو

 الصليب، فالتجأ الناس للتعبد والدعاء ل سبحانه وتعال حت ينتهي هذا الغزو ويزول عن
القدسات السلمية ف بيت القدس.

 وكذلك أن بعض الوانق، الت ذكرناها كانت تشترك بالتسمية أو تشترك بالكان مع
با يكون حوله إل فه ر سلمي أو أوق سبب أن من أقام هذا التراث ال يا ب  الدارس أو الزوا

ين، ليل من التعبد سع إل لعدد ق جم ل تت نت صغية ال ية كا مع العلم أن الزاو سجد.   م
صوفة كن للمت ثل أما صبحت ت ها أ بط به الاهدون، وبعد  والرباط تول إل مكان يرا

والزهاد.

 ولكن الانقاه كانت أكب حجماk وأكثر استعداداk لستيعاب أعداد كبية من الصوفية،
به نق تتشا طة وحت الدارس والوا نق والرب به الوا عد العصر اليوب صارت تتشا لكن ب  و
لصوفية ها رباط للعلماء وا نق أطلق علي ها خانقاه، والوا عض الدارس أطلق علي ت أن ب  ح

ونذكر أن بعض الوانق والزوايا خصصت للنساء.

ثالثا3 : الزوايا :
.338. العسلي، الرجع السابق، ص381، ص2العليمي، النس الليل، الرجع السابق، ج ()1
.338. العسلي، الرجع السابق، ص381، ص2 العليمي، النس الليل، الرجع السابق، ج)(2
.339. العسلي، الرجع السابق، ص162، ص1 ابن فضل ال العمري، مسالك البصار، ج)(3
.339. العسلي، الرجع السابق، ص255، ص4 ابن حجر، الدرر الكامنة، ج)(4
.339. العسلي، الرجع السابق، ص38، ص2 العليمي، النس الليل، الرجع السابق، ج)(5
.339. العسلي، الرجع السابق، ص130، ص5 ابن حجر، الصدر السابق، ج)(6
.367. نم، كنوز القدس، ص53 النابلسي، الختار من الضرة النسية، ص)(7
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ها الذكار نا تقام في يا كالانقات والرباطات، إل أ قد كثرت بكثرة الطرق(1)الزوا  . و
لربط ر من ا صغ يا أ كي. وعادة ما تكون الزوا ب والملو صر اليو يخ، وزادت ف الع  والشا
سجد للعتكاف تذ ركناk من أركان ال ن ا عل )انزوى( بع هي مأخوذة من ف نق، و  والوا

.(2)والتعبد

شأ نت تن ، كما كا لكبى ساجد ا حي ال ـة من نوا يا تطلق على ناحي نت الزوا  وكا
ين لم طلب من ي من الزهاد الذ ساء الشاه يا بأ طت الزوا ريح ول مشهور. وارتب  حول ض

 ، وساهت(3)الريدين الذين يتبعونم، وكانوا يدون الرعاية والهتمام من السلطب واللوك
.(4)الزوايا ف التعليم لتحفيظ القرآن، وتعليم العلوم الدينية

سون ف ، كما يدر ين ها من الريد سون من في يا يدر سي الزوا  وكان شيوخ ومدر
يا ف(5)الدارس مت الزوا ية، وقا سة على الزاو سم الدر عض الحيان، يطلق ا ، ف ب  . لذلك كان

.(6)بيت القدس بدور فكري بانب الانقاه

   :  (  7  )  . الزاوية الوفائية أو دار معاوية )القرن الثاني الجري(1

  )لن معاوية بن أب(9). كانت قدياk تعرف بدار معاوية* النجكية(8)تقع تاه الدرسة
 . وعرفت ببن أب الوفا(10)سفيان سكن فيها(. وتعرف بدار الشيخ )شهاب الدين بن الائم(

.499. العارف، الفصل، ص136، ص6 علي، ممد كرد، خطط الشام، ج)(1
.175. غوانة، نيابة بيت القدس، ص435، ص2 القريزي، الطط، ج)(2
.118. إبراهيم الطيب، دور التعليم، ص423، ص4 إبراهيم، حسن، تاريخ السلم، ج)(3
.148، ص6 علي، ممد كرد، خطط الشام، ج)(4
.308. وينظر : العسلي، معاهد العلم، ص435، ص2 القريزي، الطط، ج)(5
.175. غوانة، نيابة بيت القدس، ص148، ص6 علي، ممد كرد، الرجع السابق، ج)(6
.38. وينظر : العسلي، أجدادنا ف ثرى بيت القدس، ص81، ص2م، ج1999 العليمي، النس الليل، ط )(7
.601، ص1. النعيمي، الدارس ف تاريخ الدارس، ج84، ص11 السخاوي، الضوء اللمع، ج)(8
 النجكية نسبة إل المي منجك، وال الشام.*
 . حيث يعتقد أن معاوية بن أب سفيان سكن ف ذلك الوقع81، ص2 العليمي، النس الليل، الرجع السابق، ج)(9

.275عندما أقام بالقدس. ينظر : نم، كنوز القدس، ص
 . ابن الائم، عال مشهور بالرياضيات، وكان من مشايخ81، ص2 العليمي، النس الليل، الرجع السابق، ج)(10

.275الدرسة الصلحية، وكان يسكن بالزاوية. وينظر : نم، كنوز القدس، ص
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 . وقامت بدورها الفكري والعلمي عامة،(2). وقد تول مشيختها عدد من العلماء(1)لسكنهم با
.(3)وف التصوف علماk وسلوكاk ف بيت القدس

  هـ( :  450  . الزاوية النصرية )2

 . وتعـرف أيضا(4)هـ( وسيت بالناصرية490أسسها الشيـخ )نصر القدسي، ت، 
 . وقد كان(6). تقع على باب الرحة، من أبراج سور الرم القدسي الشرقي(5)بالدرسة النصرية

.(7)الشيخ نصر القدسي من كبار العلماء والدرسي القديرين، وعالاk وإماماk ف علم الديث

 .(8)وأوكل أمر الدرسة إل القاضي )ابن الصائغ – يي بن علي( من شيوخ الشافعية
 كذلك توجه المام التصـوف أبو حامد الغزال إل القدس واعتكف بالدرسة أو الزاوية
 النصرية الت أصبحت تعرف فيما بعد بالغزالية. وفيها شرع المام الغزال ف كتابة كتابه

.(9))إحياء علوم الدين(

 ،(10)ف عهد اللك العظم )عيسى( ابن أخي صلح الدين، جدد الدرسة النصرية
.(11)وأصبحت زاوية النصرية لقراءة القرآن، ووقف عليها كتباk كثية

 ومن تول التدريس فيها ف أواخر القرن السادس وأوائل القرن السابع الجري الشيخ
.(12))تقي الدين عثمان بن عبد الرحن بن عثمان – ابن الصلح(

.81، ص2 العليمي، النس الليل، الرجع السابق، ج)(1
.345. وينظر : العسلي، معاهد العلم، ص99 السيوطي، نظم العقبان ف أعيان العيان، ص)(2
.40. وينظر : العسلي، أجدادنا ف ثرى بيت القدس، ص148، ص6 علي، ممد كرد، الرجع السابق، ج)(3
.395، ص3 ابن العماد، شذرات الذهب، ج)(4
.60، ص4 ياقوت الموي، معجم البلدان، ج)(5
.61، ص4 ياقوت الموي، الصدر نفسه، ج)(6
.96. وينظر : العسلي، معاهد العلم، ص34، ص1م، ج1999 العليمي، النس الليل، ط )(7
.177، ص8 السبكي، طبقات الشافعية، ج)(8
، القدمة.1 الغزال، إحياء علوم الدين، ج)(9

.186. وينظر : العارف، الفصل، ص413، ص1 النعيمي، الدارس ف تاريخ الدارس، ج)(10
.96. وينظر : العسلي، الرجع السابق، ص256، ص2 ابن الوردي، تتمة الختصر، ج)(11
.186. وينظر : العارف، الرجع السابق، ص256، ص2 ابن الوردي، الصدر نفسه، ج)(12
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   :  (  1  )  هـ(  500  . الزاوية الفغانية أو الزاوية القادرية )3

 . ت إنشاء هذه الزاوية(2)تقع بالقرب من الزاوية النقشبندية ف حارة الواد بالقدس
 م، وهذا مثبت على نقش كتاب تذكاري1043للفغانيي من أتباع الطريقة القـادرية عام 

 ، ولكن كان تأسيسها على يد العارف التصوف الشيخ )عبد القادر(3)بأعلى مدخلها
.(4)هـ(561اليلن، ت، 

 ، أي الدرسة القادرية الت(5)كما تشي الصادر إل أن هذه الزاوية غي الزاوية القادرية
 أوقفها المي )ناصر الدين ممد بن عبد القادر( أيام السلطان برسباي، وهي أيضاk غي

 . وهي غي التربة الكيلنية الت أنشأها )الاج(6)الزاوية القادرية الوجودة ف الليل بفلسطي
.(7)هـ753جال الدين بلوان الكيلن( عام 

   :  (  8  )  هـ(  585  . الزاوية النثنية )4

 أنشأها صلح الدين اليوب، وأقفها على الشيخ )جلل الدين أحد الشاشي( عام
هـ، وهو رجل من أهل الصلح، وهو أول من تول مشيختها، أي الشيخ الشاشي.587

 تقع الزاوية خارج السور النوب لسجد القصى، خلف منب نور الدين زنكي،
.(9)وبناؤها قدي من أيام الرومان

.500. العارف، الفصل، ص116 النابلسي، الضرة النسية، ص)(1
.372. نم، كنوز القدس، ص362 العسلي، معاهد العلم، ص)(2
 . وينظر : سجلت الكمة الشرعية بالقدس،372. نم، كنوز القدس، ص116 النابلسي، الصدر السابق، ص)(3

هـ.1144، لسنة 113، ص225رقم 
.372. نم، الرجع السابق، ص65 السين، تراجم أهل القدس، ص)(4
.253. العارف، الرجع السابق، ص151، ص6 علي، ممد كرد، خطط الشام، ج)(5
.151، ص6 علي، ممد كرد، الرجع نفسه، ج)(6
.208. وينظر : نم، الرجع السابق، ص45، ص2م، ج1999 العليمي، النس الليل، ط )(7
.100. وينظر : العسلي، الرجع السابق، ص34، ص2 العليمي، النس الليل، الرجع نفسه، ج)(8
 ،2. وينظر : د. عبد الليل، الدارس ف بيت القدس، ج166، ص1 ابن فضل ال العمري، مسالك البصار، ج)(9

.426ص
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 وأحياناk، كانت تسمى بالزاوية النفية، ووقف السلطان صلح الدين نصف الدرسة
.(1)رباطاk للمتصوفة، ونصفها مدرسة للفقه، فجمع بي العلم والعمل

   :  (  2  )  هـ(  586  . الزاوية الراحية )5

 . واقفها الشيخ المي )حسام الدين حسي بن(3)تقع ف منطقة الشيخ جراح ف القدس
 ، ولذه(4)هـ( الطبيب الاص لصلح الدين اليوب598شرف الدين عيسى الراحي، ت، 

.(5)الزاوية وقف، ووظائف مرتبة، وبا قبور جاعة من الاهدين قيل إنم من جاعة الراحي

   :  (  6  )  . زاوية الشيخ بدر الدين )القرن السادس الجري(6

 هـ(650أنشأ هذه الزاوية )السيد بدر الدين بن ممد بن يوسف بن بدران، ت، 
 . ويوجد ف هذه الزاوية أضرحة الشيخ بدر وجاعة من الصالي، وقد خلف(7)بالقدس

.(8)الشيخ بدر ذرية عرفوا بالبدريي أو ببن أب الوفا

 ومن خلل الصادر، يبدو أن الدرسة البدرية الت أنشأها )بدر الدين ممد الكاري،
 هـ( الذي استشهد وهو يقاتل الصليبيي بالقرب من مدينة نابلس ف جبل الطور،614ت، 

 أن هذه الدرسة ليست الزاوية البدرية نفسها والت نن بصددها، وأن الصادر تشي إل أن
 شهداء البدرية، هم الكاريون، الذين قدموا من بلدة الكارية ف الوصل ف العراق ليقاتلوا

الصليبيي مع السلطان صلح الدين اليوب.

.148، ص6. وينظر : علي، ممد كرد، خطط الشام، ج57 ابن بطوطة، الرحلة، ص)(1
.213، ص1. وينظر : الدباغ، بلدنا فلسطي، ج48، ص2م، ج1999 العليمي، النس الليل، ط )(2
.343. العسلي، معاهد العلم، ص499 العارف، الفصل، ص)(3
.104. العسلي، أجدادنا ف ثرى بيت القدس، ص48، ص2 العليمي، النس الليل، الرجع السابق، ج)(4
.343. العسلي، معاهد العلم، ص148، ص6 علي، ممد كرد، خطط الشام، ج)(5
344. وينظر : العسلي، معاهد العلم، ص47، ص2 العليمي، النس الليل، الرجع السابق، ج)(6
.125. وينظر : نم، كنوز القدس، ص47، ص2 العليمي، النس الليل، الرجع السابق، ج)(7
.205. العسلي، معاهد العلم، ص154، ص6 علي، ممد كرد، الرجع السابق، ج)(8
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 لقد لحظنا ما تقدم أن الزوايا كالانقات والرباطات، إل أنا أصغر حجماk وأنا تقام
 فيها الذكار، وقد كثرت بكثرة الطرق والشايخ الزهاد التعبدين وخاصة ف العصر اليوب

والملوكي.

 وكانت أكثر مراقد العظماء والزهاد أشبه بزوايا وتكايا يقصدها الناس للزيارة
 والتبك. والبعض من الزوايا كانت فضلk عن التعبد مراكز لتحفيـظ القرآن وتعليم الدين،

وتتوي على خزائن للكتب، وهذا جعل لا الدور الهم بالتعليم.

 وعلى الرغم أن الزوايا والربط والوانق ف بعض الحيان، كانت مؤسسات شخصية،
عة من المراء يدرسهم على نو هد يمع حوله جا يت رجل صال متعبد زا نت عادة ب  كا

سيس الفعلي ب هو فترة التأ صر اليو نا أن الع لرسيات. ولحظ  خال من الشكليات وا
ليك كان امتداداk متطوراk للعصر اليوب نق، وأن عصر الما لربط والوا يا وا  للمدارس والزوا

ف هذا الال.

- مقابر العلماء ومن دفن فيها من القضاة ف بيت القدس :

 إن البلد والبقاع والصقاع وخاصة السلمية تكون كالشخاص لا ملمح ومعال
 تيزها عن غيها، فالدن القدسة تكون من ساتا مثوى الرسل والنبياء والصحابة والتابعي

 ومراقد للولياء والزهاد الصالي التعبدين من العلماء والفقهاء، وف طليعـة هذه الدن
 بيت القدس ومكة الكرمة. وقد حفلت على مدى العصور ومنذ حادثة السراء والعراج ف
 الصخرة الشرفة وعلى مدار الربعة عشر قرناk وحت وقتنا الاضر براقد الصحابة والتابعي

 والولياء الصالي والزهاد والعلماء والفقهاء وقادة الفتح السلمي، وعظماء السلمي الذين
دفنوا ف هذا الثرى الطاهر القدس.

 ول عجب أن يرغب اللفاء والصحابة والتابعي واللوك والمراء والسلطي ف
 الدولة العربية السلمية، بأن يدفنوا حي وفاتم ف ثرى بيت القدس أرض النبياء أرض

 السراء والعراج، أرض أول القبلتي، أرض الشر والنشر، الرض الباركة وأن يتركوا ف
وصاياهم بأن يدفنوا ف هذا الثرى الطاهر.
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 وهناك الكثي من الحاديث النبوية الشريفة الت تبي فضل الدفن ف بيت القدس، وقد
أوردت كتب فضائل السجد القصى هذا الفضل العظيم.

 وف السجد القصى وساحة الرم القدسي وما حولما من الرض مبارك دفن العدد
 د وفاته ف بيتـ( بع)الغفي من النبياء، حت أن بعض السلمي رغبوا ف دفن الرسول 

.(1)القدس

 وتشي اليات الكرية والحاديث النبوية الشريفة والشارات التاريية إل أن ثرى بيت
 م هؤلء منـ. وأه(2)( ومن التابعي)القدس يضم أعداداk كبية من صحابة رسول ال 

 هـ( الذي ع لßم  وتوف ودفن34( )عبادة بن الصامت النصاري، ت، )صحابة رسول ال 
  الذي دفن ف بيت الرحة(4)هـ(41، وكذلك )شداد بن أوس، ت، (3)ف بيت القدس

.(5)بالقدس، وبعدها شد الرحال إل بيت القدس كبار العلماء ف السلم

 ويوجد ف بيت القدس داخل سور الرم القدسي وف البلدة القدية ف القدس عدة
ترب وأضرحة ومقامات أولياء مدفونون فيها أولياء صالي.

 وعلى الرغم من اندثار البعض منها نتيجة العوامل الطبيعية، ونتيجة عدم الهتمام
  لبيت القدس على(6)وترميم تلك الثار السلمية من جهة، وما قامت به القوات الغازية

مدار العشرة قرون الخية من الجرة بدءاk من الغزو الصليب وانتهاء¶ بالكيان الصهيون.

 ادة السلمـوإل جانب القابر الرئيسية الثلثة ف بيت القدس الت ضمت ف ثراها ق
 هناك مدافن أخرى ضمت رفات بعض الولياء ومنها :(7)العظام

.511. وينظر : هيكل، ممد حسني، حياة ممد، ص36 ابن فركاح، باعث القدس، ص)(1
.16. وينظر : العسلي، أجدادنا ف ثرى بيت القدس، ص257 القدسي، مثي الغرام، ص)(2
.27. وينظر : العسلي، معاهد العلم، ص132، ص2 السيوطي، إتاف الخصا، ج)(3
.25 القدسي، الصدر نفسه، ص )(4
.26 القدسي، الصدر نفسه، ص )(5
.55، ص2 ابن خلكان، وفيات العيان، ج)(6
.27، ص1 القريزي، الطط، ج)(7
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   :  (  8  )  الترب  . 1

 وهي عبارة عن مبان متعددة الغرف، وغالباk ما يكون شيدها أشخاص ف حياتم
 . وكانت هذه الترب تشكل جزءاk من(2)ليدفنوا فيها بعد ماتم، أو شيدت لم بعد وفاتم

مدرسة أو مسجد أو زاوية مثل التربة الكيلنية والتربة السعدية.

   :  (  3  )  فيالمدارسوالزواياوالخوانقوالربط      . 2

 ، مثل الدرسة(4)ودفن فيها منشÉئوها أو أصحابا التعاقبون أو من هم من ذريتهم
 الاتونية. وبعض هذه الدارس والزوايا كان يتخذ سكناk للمتوف ف حياته ث دفـن فيه بناء

.(5)على وصيته

   :  (  6  )  الضرحةوالقبور   . 3

 بنيت فوق تلك الضرحة والقبور أو بالقرب منها مقامات أو مزارات أو مساجد أو
.(7)زوايا نظراk للمكانة الدينية الت كان يتمتع با هؤلء

   :  (  8  )  القبورالعادية   . 4

 وهي قبور لموعة من الاهدين من دافع عن بيت القدس، وف بعض الحيان كانت
 :(9)مموعات، ومن تلك قبور الشهداء

.1973، طبعة عمان، 39، ص2م، ج1999 العليمي، النس الليل، ط )(8
.443، ص5 ابن العماد، شذرات الذهب، ج)(2
.287، ص5 الذهب، العب، ج)(3
.287، ص8 الزركلي، العلم، ج)(4
.39، ص2 العليمي، النس الليل، الرجع السابق، ج)(5
.55، ص2 ابن خلكان، وفيات العيان، ج)(6
.243 النابلسي، الضرة النسية، ص)(7
.22. وينظر : أجدادنا ف ثرى بيت القدس، ص96 القدسي، مثي العزام، ص )(8
.183 القدسي، أحسن التقاسيم، ص)(9
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 - شهداء البدرية، وهم ليسوا شهداء معركة بدر، بل الشهداء الذين قدموا مع صلح
 هـ( الذين دافعوا614الدين من الوصل مع عمدتم )بدر الدين الكـاري، ت، 

.(1)عن بيت القدس

.(2)- مقبة الدرسة العظمية وبا قبور ماهدين وقبور علماء

 ، ت،(3)- تربة بركة خان، وبا قبور الاهدين من الوارزمية وقائدهم )بركـة خان
هـ(.644

.(4)- قبور بن غان عند باب الغوانة

 وف داخل القدس القدية هنالك ترب وأضرحة ومقابر منها : مقابر الخشيديي وفيها
.(5)هـ( وجاعة آخرين من الخشيديي334قب )ممد بن طغج الخشيد، ت، 

 وهناك ترب ومقابر أخرى ضمت رفات وأضرحة لماعة من العلماء العرب
 ، ومقابر(6)والسلمي ف بيت القدس، ومنها : الترب الوحدية وتقع عند باب حطة بالقدس

 ، ومقبة الدرسة(9)، ومقبة الدرسـة الصبيبية(8)، ومقبة الدرسة اللكية(7)الدرسة المينية
.(11)، ومقبة الدرسة الرغونية(10)الاولية

.505. وينظر : العارف، الفصل، ص24، ص2م، ج1999 العليمي، النس الليل، ط )(1
.23. وينظر : العسلي، أجدادنا ف ثرى بيت القدس، ص36 ابن فركاح، باعث النفوس، ص)(2
.132، ص1 السيوطي، اتاف القصى، ج)(3
.505. وينظر : العارف، الرجع السابق، ص96 القدسي، مثي العزام، ص )(4
.505. وينظر : العارف، الرجع السابق، ص27، ص1 القريزي، الطط، ج)(5
هـ.1124، لسنة 273، ص207 سجلت الكمة الشرعية بالقدس رقم )(6
.31. وينظر : أجدادنا ف ثرى بيت القدس، ص274، ص2م، ج1973 العليمي، النس الليل، ط )(7
.225. وينظر : العسلي، معاهد العلم، ص38، ص2م، ج1999 العليمي، النس الليل، ط )(8
225. وينظر : معاهد العلم، للعسلي، ص274، ص2م، ج1999 العليمي، النس الليل، ط )(9

271. وينظر : العسلي، معاهد العلم، ، ص271، ص2م، ج1999 العليمي، النس الليل، ط )(10
، ص3. وينظر : عبد الرزاق البيطار، حالة البشر، ج43، ص2م، ج1999العليمي، النس الليل، ط )(11
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 وقد حفلت تلك القابر برفات الشهداء من سقطوا دفاعاk عن عروبة بيت القدس.
 وضمت تلك القابر رفات عظماء من الفقهاء والتعبدين من الزهاد الصوفية ومن العيان،
 وسوف نورد القابر الرئيسية الثلثة الت تضم رفات اللف من العيان والعلماء والفقهاء

والقضاة والاهدين، وهي ماميل، وباب الرحة، والساهرة.
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   :  (  1  )  أول3: مقبة مام�ل�

)قيل أصل التسمية )ما مbنo ال(
2

  وقيل باب ال، وقيل زيتون اللة، واسها عند اليهود –بيت ملوا- وعند النصارى(
)بابيل

3
).

  البلد، وفيها خلق كبي من(4)وتقع بظاهر القدس من جهة الغرب وهي أكب مقابر
 . وروى عن السن أنه قال : )من د¢فÉن  ف بيت(5)العيان والعلماء والصالي والشهداء

.(6)القدس ف زيتون الÉلåة فكأنا د¢فÉن  ف ساء الدنيا(

 ويوجد بقبة مامل قبة مكمة البناء تعرف )بالكبكبية(، ويوجد ف وسط هذه القبة
 الزاوية القلندرية وهي أصلk كنيسة من بناء الروم، وتعرف أيضاk بالدير الحر وللنصارى فيه

 دري( فأقام با جاعة منـ. فقد قدم إل بيت القدس رجل يدعى )الشيخ إبراهيم القلن(7)اعتقاد
.(8)الفقراء فنسبت إليه

168وتبلـغ مساحـة مقبـرة مامÉل 
  دونـاk وتشي الصـادر التارييـة إل أن(9)

.(10)القبة استعملت كمقبة قبل السلم

 وتشي بعض الصادر إل أن تسميتها )مشتقة من كلمة – ماء مÉل( ومل اسم ذلك
 :(11)الكان ف غابر الزمان لقول الشاعر

حوىروضةالفردوسجـداثمامAل@    رعىالواديناالمقدسإنه    

.64م(، ص1968، طبعة )النجف، 2 العليمي، النس الليل، ج)(1
.87 النابلسي، الضرة النسية ف الرحلة القدسية، ص)(2
.313، ص2، ت9. الدباغ، بلدنا فلسطي، ج87 النابلسي، الصدر نفسه، ص)(3
.505. وينظر : العارف، الفصل، ص64، ص2م، ج1968 العليمي، النس الليل، ط )(4
.120. العسلي، أجدادنا ف ثرى بيت القدس، ، ص271، ص2م، ج1999 العليمي، النس الليل، ط )(5
.64، ص2م، ج1973 العليمي، النس الليل، ط )(6
.313، ص2، ت9. وينظر : الدباغ، الرجع السابق، ج122، ص2م، ج1999 العليمي، النس الليل، ط )(7
.313، ص2، ت9. وينظر : الدباغ، الرجع السابق، ج122، ص2م، ج1999 العليمي، النس الليل، ط )(8
.505. وينظر : العارف، الفصل، ص72 ابن فركاح، باعث النفوس، ص)(9

.120. وينظر : العسلي، أجدادنا ف ثرى بيت القدس، ، ص72 ابن فركاح، الصدر نفسه، ص)(10
. ول نقف على قائله.505. وينظر : العارف، الفصل، ص163 الرحالة الدمياطي اللقيمي، سوانح النس، ص)(11
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أحيـتمـنعالمالغيـبماءبل     مآثررضوانومهبطرحمة   

 ، وبعد الغزو الصليب لبيت القدس عام(1)وف صدر السلم، استعملت مامÉل كمقبة
.(2) ألفاk(70هـ، ألقوا بثث السلمي الذين ذبوهم عندما احتلوا القدس بدود )492

 وعندما حرر السلطان صلح الدين بيت القدس، جعل لذه القبة سياجاk وجعل
 ، لن جند السلطان صلح الدين عسكروا بالقدس قرب القبة. ووقف(3)عليها مصلى

 ، وبعد التحرير(4)السلطان صلح الدين مقبة مامÉل على الانقاه الت وقفها على الصوفية
. (5)العرب السلمي لبيت القدس بقيت مامÉل تستعمل كمقبة

 ف هذه القرون الطوال، وارت مامÉل جثمان خلق كبي من الصحابة والتابعي
 والعيان والعلماء والفقهاء والقضاة والصالي والتصوفي والشهداء والاهدين، لا لذه

.(6)القبة من قدر كبي ف التراث العرب السلمي

 إن مقبة مامÉل هذا الثر السلمي الذي ضم بي جنباته اللف من عظماء
 ، قد تعرض كغيه من الثار السلمية ف بيت القدس، للهال بعد الحتلل(7)السلمي

 ، وجعلوا فيها حديقة(8)، حيث قاموا بشق طرقات فيها1948الصهيون للمدينة القدسة عام 
 عامة، وجزءاk أخر منها موقف للسيارات، وجزءاk آخر أقامـوا به فندقاk ضخماk سي )فندق

.(9)بلزا(

.505. وينظر : العارف، الفصل، ص122، ص2م، ج1999 العليمي، النس الليل، ط )(1
.313، ص2، ت9. الدباغ، بلدنا فلسطي، ج87 النابلسي، الضرة النسية، ص)(2
 . وينظر : الب )بارنا باما63. علي سعيد حلف، شيء من تارينا، ص72 ابن فركاح، الصدر السابق، ص)(3

.B. Maistermann, Guide to the Holy Land, P. 290يسترمان(، 
، )نص وقفية صلح الدين اليوب(.1022 لسنة 424 صفحة، 95 سجلت الكمة الشرعية بالقدس، )(4
.505. وينظر : العارف، الفصل، ص123، ص2 العليمي، النس الليل، الرجع السابق، ج)(5
.119. العسلي، أجدادنا ف ثرى بيت القدس، ص163 الرحالة الدمياطي اللقيمي، سوانح النس، ص)(6
.505 العارف، الفصل، ص)(7
.163 العسلي، الرجع السابق، ص)(8
.505 العارف، الفصل، ص)(9
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 لقد دفن ف هذا الثرى الطاهر الكثي من عظماء السلمي، كالقاضي ضياء الدين
 ، أحد الفقهاء الكبار والقضاة الشهورين، وحضر(1)هـ(585الكاري عيسى بن ممد )ت، 

مع صلح الدين معظم معاركه ومنها فتح بيت القدس.

لسادس عد القرن ا قبة ما ب سلمي من دفنوا ف هذه ال ي من عظماء ال  وهناك الكث
الجري...

   :  (  2  )  ثانيا3 : مقبة باب الرحة

 ، وفوق وادي جهنم. وهذه القبة(3)تقع مقبة باب الرحة خلف سور الرم القدسي
 ، وفيها عدد كبي من الصحابة(4)قدية جداK ومأنوسة جداK لقربا من السجد القصى

 هـ، وعبادة بن الصامت ت،58 منهم )شداد بن أوس النصاري، ت، (5)والولياء
 رضي ال عنهما.(6)هـ(34

 . وقد ورد(7)هـ16وتستعمل مقبة )باب الرحة( كمقبة إسلمية منذ الفتح العمري عام 
 ذكر )باب الرحة( ف القرآن الكري بقوله تعال : }يوم يقول النافقون والنافقات للذين
 آمنوا أنظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نوراK فضرب بينهم بسور

… صدق ال العظيم.(8)له باب باطنه فيه الرحة وظاهره من قبله العذاب{

 ونظر الفسرون ف قوله تعال بأن السور الذي يجز بيت النة والنار، وهو بيت
 القدس عند موضع يعرف بوادي جهنم، والعروف )بباب الرحة(، وقال عبد ال بن عباس

 . وينظر : العسلي،110، ص6. ابن تغري بردي، ج476، ص1م، ج1999 العليمي، النس الليل، ط )(1
.163الرجع السابق، ص

.509. وينظر : العارف، الفصل، ص121، ص2 العليمي، النس الليل، الصدر نفسه، ج)(2
.313، ص2، ق9. الدباغ، بلدنا فلسطي، ج204 النابلسي، الضرة النسية، ص)(3
.133. العسلي، أجدادنا ف ثرى بيت القدس، ص121، ص2 العليمي، النس الليل، الصدر السابق، ج)(4
.276، ص4 ابن حجر، تذيب التهذيب، ج)(5
.460، ص2 الذهب، سي أعلم النبلء، ج)(6
.204 النابلسي، الضرة النسية، ص)(7
.13 سور الديد، الية )(8
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 ( : "إن سور بيت القدس الشرقي باطنه فيه السجد، وظاهره من قبلهوعبد ال بن عمر )
 . قـال الفسرون : أي من(2). وقوله تعال : }الذي باركنا حوله{(1)العـذاب يعن جهنم"

.(3)دفن حوله من النبياء والصالي وبذا جعله مقدساk أي السجد القصى

 وقد جاء ذكر مقبة الرحة ف كتب التاريخ السلمية، فقد ذكرها الدمياطي
 :(5) فقال ف شعره(4)اللقيمي

والشهـم شداد بباب الرحةيم مقام عبادة بن الصـامت

من صحبة الختار أينع دوحةفهما المامان اللـذان تفيئـا

بثراهـا فازا بأرفـع رتبـةشهدا الشاهد والواقف كلها

 . ويقال إن باب الرحة هو عبارة عن بابي(6)وقيل إنا كانت مدفناk للخشيدين
 ( منذ أن حرر القدس قد غلقهما عمر بن الطاب )(7)متجاورين ومتحدين يعلوها قوسان

 (). ويسمي السيحيون البابي متمعي بالباب الذهب، وهم يعتقدون أن السيح (8)وفتحها
.(9)دخل القدس ف الرة الخية من هذا الباب

 ، والعتقاد السائد أن تسمية باب(10)ويقال إن تسمية البابي أحياناk بباب الدهرية
 التوبة تشي إل توبة آدم وحواء بعد عصيانما أمر ربما ث تشي إل رحة ال لما بعد قبول

. 106، ص7 القرطب، أبو عبد ال بن ممد، الامع لحكام القرآن، ص)(1
.1 سورة السراء، من الية )(2
.139، ص10 القرطب، الصدر السابق، ج)(3
.72 اللقيمي، سوانح النس، ص)(4
.72 اللقيمي، الصدر نفسه، ص)(5
.65م، ص1968 العليمي، النس الليل، ط )(6
.135. وينظر : العسلي، أجدادنا ف ثرى بيت القدس، ص27، ص1 العمري، مسالك النصار، ص  ، ج)(7
.62، ص2م، ج1973 العليمي، النس الليل، ط )(8
.70 القدسي، أحسن التقاسيم، ص)(9

.59 خسرو، ناصر، رحلة ناصر خسرو سفرنامة، ص)(10
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 ، فريق إل النـة وفريق إل(2)، ويوم القيامة يرج الناس من هذين البابي فريقي(1)التوبة
.(3)النار، ويسيون على الصراط المتد من باب الرحة إل باب الطور بالقدس

 كانت مقبة باب الرحة تقصد بالزيارة من الرحالة ومن الؤرخي والعباد
 ، شأنا ف ذلك شأن القابر الخرى ف بيت القدس تضم رفات صحابة رسول(4)والصالي

.(5)( والتابعي والعلماء والزهاد والقضاء والاهدينال )

ومن دفن ف ثرى هذه القبة الطاهر من عظماء السلمي :

 هـ(. أول من تول القضاء ف بيت القدس،34 القاضي عبادة بن الصامت بن قيس )ت، -1
.(6)ولا توف دفن ف بيت القدس

.100 التطيلي، بنيامي، رحلة بنيامي، ص)(1
.59 ابن بطوطة، رحلة ابن بطوطة، ص)(2
.135. وينظر : العسلي، الرجع السابق، ص59 ابن بطوطة، الصدر نفسه، ص)(3
.70 القدسي، الصدر السابق، ص)(4
.58 خسرو، سفرنامة، ص)(5
.386، ص1م، ج1999. العليمي، النس الليل، ط 386، ص7 ابن سعد، الطبقات الكبى، ج)(6
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 هـ(. شهد بدراk وتوف بالشام.41 القاضي شداد بن أوس بن ثابت بن النذر النصاري )ت، -2
.(1)وكان عالاk ومن المراء ف بيت القدس

 هـ(. وتنسب إليه الفرقة الكرامية ف بيت القدس، وكان له250 المام ممد بن كرام )ت، -3
.(2)عمود ومصطبة ف بيت القدس للتدريس

لسادس عد القرن ا قبة ما ب سلمي من دفنوا ف هذه ال ي من عظماء ال  وهناك الكث
الجري...

   :  (  3  )  ثالثا3 : مقبة الساهرة

  ولقد ذكرت(4)الساهرة من مقابر السلمي الواقعة ف بيت القدس ف باب الساهرة
  قلوب يومئذ واجفة تتبعها الرادفة الساهرة بالقرآن الكري لقوله تعال : }يوم ترجف الراجفة 

 أبصارها خاشعة  يقولون أئنا لردودون ف الافرة  أئذا كنا عظاما نرة قالوا تلك إذا كرة  
  إذ ناداه ربه بالواد هل أتاك حديث موسى  فإذا هم بالساهرة  فإنا هي زجرة واحدة خاسرة 

.}(5)القدس طوى 

 وقيل إن أرض الشر تسمى الساهرة، وهي أرض القيامة وهي ساحة الشر ووجه
 الرض. وقيل الرض العريضة البسيطة، والساهرة عند العرب الرض الت تبعث سالكها

.(6)على السهر للسري فيها لينجوا منها

 . ويذكر ابن287-286، ص4. ابن حجر، تذيب التهذيب، ج264، ص1 الصفهان، حلية الولياء، ج)(1
 هـ،58هـ، وقيل : مات بالشام عام 64حجر إن هناك خلف حول تاريخ وفاته حيث ذكر بأن تاريخ وفاته عام 

هـ.41وقيل : مات سنة 
.201. العسلي، أجدادنا ف ثرى بيت القدس، ص296، ص1 العليمي، النس الليل، الرجع السابق، ج)(2
، ص2، ت9. وينظر : الدباغ، بلدنا فلسطي، ج122، ص2 العليمي، النس الليل، الرجع السابق، ج)(3

312.
.142. وينظر : العسلي، الرجع السابق، 122، ص2 العليمي، النس الليل، الرجع السابق، ج)(4
.16-6 سورة النازعات، اليات )(5
.120، ص2م، ج1999 العليمي، النس الليل، ط )(6
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 ومعن الساهر : أرض ل ينامون عليها، ويسهرون، والقبة مرتفعة على جبل عال وبا
 جاعة من الصالي. وقيل الساهرة : هو البقيع الذي إل جانب طور زيتا من جهة الغرب

.(1)( معروف بالساهرةوقريباk من مصلى عمر )

 ،(2)ويوجد أسفل جبل الساهرة كهف من العجائب، سي الزاوية الدهية وهي للفقراء
.(3)داخله تت البل ف صخرة عظيمة تسمى الكتان

 والقبة الت هي الساهرة يعلو سقف هذه الغارة، ومغارة الكتان هذه تصل إل تت
.(4)الصخرة الشريفة

 إن فضل الدفن ف تلك القابر ف بيت القدس قد ذكر ف أكثر من إشارة تاريية، فهي
 الرض القدسة الت فيها ألف قب من قبور النبياء، ومن مـات ف بيت القدس فكأنا مات

.(5)ف السماء

 وقد وصف الرحالة خسرو بقوله : والساهرة صحراء عظيمة شديدة الستواء ويقال
 إنا أرض الشر يوم القيامة وسيجمع ال اللق هناك، ولذا يأت كثي من الناس إل هذه

 الصحراء ويتفرغون للعبادة راجي أن يدركهم الوت فيها. فإذا جاء وعد الخرة يكونون
 أول من يبعث. وف حافة الساهرة، مقبة عظيمة، وأماكن كثية جليلة، يصلي فيها الناس

 ،(7). وقيل إن الساهرة هي أرض القيامة بيضاء ل يسفك عليها دم(6)ويرفعون أكفهم بالدعاء
.(8)()وف موضع الساهرة صعد منه عيسى 

.408، ص4 ابن كثي، التفسي، ج)(1
.62، ص2م، ج1968 العليمي، النس الليل، ط )(2
.62، ص2 العليمي، النس الليل، الرجع نفسه، ج)(3
.62، ص2 العليمي، النس الليل، الرجع نفسه، ج)(4
.235، و ص62، ص2 العليمي، النس الليل، الرجع نفسه، ج)(5
.55خسرو، ناصر، سفرنامة، ص)(6
.72 القدسي، أحسن التقاسيم، )(7
.72 القدسي، الصدر نفسه، )(8
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 ومقبة الساهرة من مقابر السلمي الهمة فكما أتى ذكرها ف القرآن الكري ف سورة
 رضى ال عنهما( :) والتراث، فقد روى عن ابن عباس (1)النازعات، فقد ذكرتا كتب الثر

 }زجرة واحدة{ أي نفخة واحدة فإذا هم، أي اللئق أجعي بالساهرة، أي على وجه
.(2)الرض بعدما كانوا ف بطنها

 وعن حذيفة وابن عباس - رضي ال عنهما - قالوا : كنا جلوساk ذات يوم عند
 ( قال : )يشر الناس فوجاk لفيفاk… فينتهون إل الرض يقال لـا الساهرة.)رسول ال 

.(3)وأن هي ناحية بيت القدس تسع الناس وتملهم بأذن ال تعال(

.(4)وقال القرطب : الساهرة هي أرض الشام

 هـ نزل ف سهل16وأورد ناصر خسرو برحلته أن اليش القادم لفتح القدس عام 
 ، على مقبة الساهـرة لن الاهدين الذين(6)، وقد أطلق اسم )مقبة الاهدين((5)الساهرة

 اشتركوا ف ترير القدس مع صلح الدين اليوب واستشهدوا أثناء فتح بيت القدس دفنوا
 ف تلك القبة، والعتقاد السائد بأن مقبة الاهدين ما هي إل جزءاk من القبة الكبية الت

.(7)يطلق عليها اسم مقبة باب الساهرة

 وقال عثمان بن أب عاتكة : أن الساهرة اسم مكان من الرض بعينه وهو الصقع
.(8)الذي بي جبل أريا وجبل حسان يده ال كيف شاء

.50 النهاجي، السيوطي، اتاف القصى، ص)(1
.196، ص19 القرطب، الامع لحكام القرآن، ج)(2
.50. وينظر : النهاجي، السيوطي، الصدر السابق، ص72 ابن فركاح، باعث النفوس، ص)(3
.198، ص19 القرطب، الامع لحكام القرآن، ج)(4
.20 سفرنامة، ص)(5
.509. وينظر : العارف، الفصل، ص72 القدسي، الصدر السابق، )(6
.143. وينظر : العسلي، أجدادنا ف ثرى بيت القدس، ص20 خسرو، ناصر، الصدر السابق، ص)(7
 . العسلي، أجدادنا ف ثرى بيت509. العارف، الفصل، ص198، ص19 القرطب، الامع لحكام القرآن، ج)(8

.143القدس، ص
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 هذه القبة الت ضمت رفات عدد كبي من عظماء السلمي ف عصور متلفة والت
 كانت سابقاk أوسع ما عليه الن، كانت تشمل على الزء الكب من حي باب الساهرة

.(1)وحت أرض التحف الفلسطين ف تارينا العاصر

(2)وتدر الشارة هنا إل أن مقبة الشهداء قريبة من مقبة الساهرة ربا هي امتداد لا

 . وف وقتنا الاضر ل يبق شيء يذكر(3)وربا السم نفسه الذي أطلق على )مقبة الاهدين(
.(4)من شواهد القبور الثرية ف تلك القبة

ومن عظماء السلمي من تواري جثمانم ف تلك القبة :

 هـ(. كان يدرس الفقه على245 القاضي عبد الرحن بن إبراهيم بن عمر الدمشقي، )ت، -1
.(5)مذهب الوزاعي وكان قاضياk ف طبية بفلسطي

.(6)هـ(388 القاضي عبد ال بن الوليد ين سعد أبو ممد النصاري، )ت، -2

.(7)هـ(492 القاضي سعد بن أحد بن ممد أبو القاسم النسوي، )ت، -3

.(8)هـ(527 القاضي ممد بن أحد بن يي الموي، )ت، -4

.(9)هـ(596 القاضي عبد الرحيم بن علي بن السن البيسان، )ت، -5

.143. العسلي، الرجع نفسه، ص509 العارف، الرجع نفسه، ص)(1
.145. وينظر : العسلي، الرجع نفسه، ص72 القدسي، أحسن التقاسيم، )(2
.509. وينظر : العارف، الرجع السابق، ص72 القدسي، أحسن التقاسيم، )(3
.300. العسلي، معاهد العلم، ص509 العارف، الرجع السابق، ص)(4
.121، ص6. وينظر : ابن حجر، تذيب التهذيب، ج480 الذهب، تذكرة الافظ، ص)(5
.424، ص1م، ج1999 العليمي، النس الليل، ط )(6
.203، ص20 ابن عساكر، تاريخ دمشق، ج)(7
.439، ص1 العليمي، النس الليل، الرجع السابق، ج)(8
.325، ص4 ابن العماد، شذرات الذهب، ج)(9
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.(1)هـ(598 القاضي ممد بن علي بن ممد بن يي القريشي، )ت، -6

لسادس عد القرن ا قبة ما ب سلمي من دفنوا ف هذه ال ي من عظماء ال  وهناك الكث
الجري...

أساء من دفن من القضاة ف بيت القدس :

 وهناك مموعة من العلم من ل نستطع الوقوف على أماكن دفنهم ف القدس، ومن هؤلء
:

.(2)(هـ(. من رواة رسول ال )52 فيوز الديلمي، أبو عبد ال الميي، )ت، -1

 هـ(. من قضاة بلد الشام وكان يستعـان به ف112 القاضي رجاء بن حيوة، )ت، -2
.(3)القضاء عند اللفاء

.(4)هـ(296 القاضي عيسى بن موسى النوستري، )ت، -3

.(5)هـ(308 القاضي عبد ال بن ثابت بن يعقوب، )ت، -4

.(6)هـ(588 القاضي سيف الدين الشطوب علي بن أحد الكاري، )ت، -5

.(7)هـ(596 القاضي مب الدين طاهر بن نصر ال بن جهبل، )ت، -6

 لقد عرف السلمون مدينة القدس بأساء عدة. وقد احتلت هذه الدينة منذ فجر
 السلم مكاناk مرموقاk ف الدين السلمي النيف. فكان الوجود العرب السلمي ف بيت

.31 أبو شامة، الذيل على الروضتي، ص)(1
 .126، ص1. البلذري، فتوح البلدان، ج31. القدسي، مثي الغرام، ص389، ص5 ابن سعد، الطبقات، ج)(2

.33، ص2النهاجي السيوطي، إتاف الخصا، ج
.187، ص5. الذهب، تاريخ السلم، ج96، ص8 ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق، ج)(3
.101، ص2، ق9. وينظر، الدباغ، بلدنا فلسطي، ج266، ص1م، ج1999 العليمي، النس الليل، ط )(4
.176، ص27 ابن عساكر، تاريخ دمشق، ج)(5
.302، ص12 ابن كثي، البداية والنهاية، ج)(6
.103، ص2 العليمي، النس الليل، الرجع السابق، ج)(7
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 القدس خاصة، وفلسطي بشكل عام، ف حقب ما قبل السلم، واستمر الوجود العرب
 السلمي ف هذه البقاع القدسة الطاهرة بعد معارك التحرير والفتوحات السلمية، وأصبح

نور السلم يشع ف الرض الباركة الت بارك ال حولا.

 وعلى الرغم من اختلف الدول الت تعاقبت بالسيطرة على بيت القدس بشكل
 خاص، وفلسطي بشكل عام، إل أن هذه البقعة الطاهرة أصبحت من أهم الراكز الضارية

الثقافية ف حاضرة العال العرب السلمي.

 فكانت العال الثرية ف بيت القدس شاخصة وشاهدة على تاريخ هذه الدينة
 القدسة، سواء تلك البان العمرانية ذات الطراز السلمي من مدارس ومساجد

 وبيمارستانات ودور حديث ومصطبات وخزائن كتب وترب وقبور وأضرحة ومقابر
 ضمت آلف الشهداء والاهدين من الصحابة والتابعي، ورفات العلماء والفقهاء والقضاة

والعيان.

 فهذه الشواهد أصبحت جزءاk من التراث العرب السلمي، والتراث الثقاف والضاري
 لذه البقعة الطاهرة القدسة رغم كل الاولت الفاشلة الت حاولت وتاول طمس هذه

 العال الثرية التراثية، إل أنا ستبقى شاخصة ف حاضرة العال السلمي، وستبقى مقدسة
لن ال سبحانه وتعال قد وهبها تلك القدسية.

 وتكي هذه الشخوص الضارية العمارية تاريخ أمة إسلمية عريقة ميـدة، هي أمة
 السلم النيف. فقد أدرك السلمون أهية بيت القدس بالنسبة للعقيدة السلمية، لذلك

ارتبطوا روحياk وعقائدياk بتلك البقعة الطاهرة.

 لقد تناولنا ف هذا الفصل من دفن ف ثرى بيت القدس من القضاة والعلماء والفقهاء
 والزهاد وأماكن دفنهم. وهذه سة للمدن القدسة أن تتوي على مثوى رسل وأنبياء، وقبور
 اللف من عظماء السلمي، ومنهم من كـان يرغـب أو يوصي أن يدفن ف ثرى أرض

بيت القدس.

 وتتبعنا اليات القرآنية الكرية والحاديث النبوية الشريفة الت تبي فضل الدفن ف بيت
 القدس، وكتب فضائل بيت القدس تناولت ذلك. ولحظنا أن هناك الكثي من الترب
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 والقبور والضرحة، لكننا ل نتوسع أو نتناولا بالطروحة والتمحيص بل اقتصرت أطروحتنا
على القابر الرئيسية الثلثة ف بيت القدس، ومن دفن فيها من علماء وفقهاء وقضاة.

 كما أننا ل نتناول من دفن فيها من الزهاد والعيان لضيق صفحات هذه الدراسة.
 وهناك بعض القضاة من دفنوا ف بيت القدس لكننا ل نستطع حصر اسم القبة الت ضمت

 رفاتم الطاهرة، إل أنم دفنوا ف ثرى بيت القدس بشكل عام، فأوردنا بعضهم حسب
التسلسل.

 وهناك مقابر أخرى ف بيت القدس وارت رفات كثيين من عظماء السلمي مثل
 (، وتربة علء الدين البصيي، والتربة الوحدية،القبة اليوسفية، ومقبة النب داود )

 والتربة الالقية، والتربة السعدية، والتربة الكيلنية، والتربة الطشتمرية، وتربة القرمي، والتربة
الهمازية، وتربة الشيخ جراح، والقيمرية...
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الاتة
)الستنتاجات والتوصيات(
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الاتة
)الستنتاجات والتوصيات(

قة لتراث القدس شة دقي عد معاي عد هذه الولة ف رحاب هذه الرض الطاهرة، وب  ب
ستنتاجات ها، وال صلت إلي لت تو لي� أن أتدث عن النتائج ا يت القدس، كان لزاماk ع  وب
سي، ي والدار ها أمام الباحث حب أن أطرح لت أ سجيلها، والراء ا ستطعت ت لت ا ية ا  العلم

وأجلها ضمن النقاط التية :

سة الوس�عة−1 ستحق الدرا مة ت ية عظي ية وثقاف بع حضار نت القدس – ول تزال – موراk لنا  كا
ستطيع ي، وي ها الكث تب عن ستطيع الؤرخ أن يك ية، في نب العلم نب من الوا  ف كل جا
صاد لت تص الداب والفنون، وكذلك عال القت سات ا لا الدرا سجل حو ديب أن ي  ال

سة زيد من الدرا ها يتاج إل ال كر… لذا فإن ما كتب عن لسياسة والف  والجتماع، وعال ا
والتبحر ف جيع الوانب والظاهر النسانية الت تص هذه الدينة.

، ف−2 kوقالبا kسلمية قلبا نت حاضرة إ يت القدس كا سة إل أن القدس وب  أشارت هذه الدرا
 جيع بنيانا ومرافقها، وإن ما قدمته من عطاء علمي وثقاف منذ مئات السني، وإن ما تركه

نة مة هذه الدي كد عظ ص¡مة حق� تؤ كل هذا ب  سيكون ل ين أرخوا للقدس…   لنا العلماء الذ
الباركة، وتدحض أهواء أعداء العرب والسلم.

نا−3 ها إل يوم لت ل تزال معال كز التعليمية ا  إن الشواخص اللموسة ف الثار العلمية، والرا
هذا، هي من أعظم النازات الضارية الت تؤكد على عروبة القدس.

 إن الباحث يرى أن تضاعف جهود جيع الباحثي ف العمل التواصل لتأكيد هوية القدس−4
ية، وإعطاء الزيد من الدراسات، وتوفي وسائل النشر، وتسهيل مهمة الدارسي حول  العرب
ر كل ما كتب عن القدس ش رب ف ن ي لذخائر التراث الع جيع القق يخ القدس، وتش  تار
مة سلمي مه رب والعال ال طن الع صى، وأن تتول أقطار الو سجد الق يت القدس وال  وب

العمل والتنسيق وتقدي الدعم اللزم لناز هذا الشروع.
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زها الؤرخون−5 لت أن ية ا نب العلم مم لحد الوا سة هو مت ء ف هذه الدرا  إن ما جا
نا – سبيلk جديداk لدراسات أخرى متعمقة  والدارسون عن فلسطي ومدنا، وستكون – برأي

سات ها بدرا ي من معال ها، وياط اللثام عن كث سب غور نب كثية تتاج أن ي¢  ف جوا
متخصصة تبز عظمة انتماء هذه الدن إل المة العربية.

 إن النقاط الت ذكرناها ما هي إل إطللة نتمن أن ند التأكيد عليها يبقى مستمراk ف
فس كل عرب ومسلم غيور على تراث العرب والسلم، لن ما سلب من حق المة ل  ن
خرصات ها العلم الذي يرد على كل الت سائل، ومن كل الطرق والو ها ب  يعود إل بالدفاع عن
هم ف ية وحق عن بإنازات العرب الضار يخ وتط لت تاول أن تزور التار لجم الفواه ا  وي

فلسطي وعاصمتها القدس.

ية سوف تعزز ف حث جانب ها من مبا ما تفرع عن سة، و صول هذه الدرا  لذا فإن ف
 تضافرها مع جهود الباحثي، دراسة تراث القدس كمدينة عربية إسلمية قدمت عطاء¶ علميا

زاخراk بالنازات عب هذه القرون…
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452 من 334صفحة 



اللحق - أ

اليات القرآنية الت وردت بالبحث

بسم ال الرحن الرحيم
 وbمbا ك̀انb لaمgؤ_مaن� وbل مgؤ_مaنbة� إaذ`ا ̀قض`ى اللeهg وbرbسgول�هg أ`م_ر�ا أ`ن_ يbك�ونb ̀لهgم_ الhخaيbرbة.1

مaن_ أ`م_رaهaم

36سورةالحزاب،منالية    

 يا أيها الذين آمنوا ل تدخلوا بيوت النب إل أن يؤذن لكم إل طعام غي.2
ناظرين إناه

53سورةالحزاب،منالية    

 سgب_حbانb الeذaي أ`س_رbى بaعbب_دaهa ̀لي_ل� مaن_ الhمbس_جaدa الhحbرbامa إàلى الhمbس_جaد.3
ال`قhصbى الeذaي بbارbكhنbا حbو_ل`هg لaنgرaيbهg مaن_ آيbاتaنbا إaنeه هgوb السoمaيعg الhبbصaي

1سورةالسراء،الية   

4.aت`ي_نoرbم aي ال̀ر_ضaف oنgدaسhل̀ت�ف aت`ابaكhي الaي̀ل فaي إس_رائaنbل`ى بaا إbق`ض`ي_نbو

4الية  سورةالسراء،من  

وbلaيbد_خgل�وا الhمbس_جaدb ك`مbا دbخbل�وهg أ`وòل مbرoة� وbلaيgتبgوا مbا عbل̀و_ا ت`تhبaي�ا .5

7الية  سورةالسراء،من  

وbل ت`زaرg وbازaرbة� وaزhرb أ�خ_رbى.6

 سورة - 18سورةفاطر،منالية     - 164سورةالنعام،منالية     - 15سورةالسراء،منالية    
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7الزمر،منالية   

وbق̀ض`ى رbب�كb أ̀ل� ت`ع_بgدgوا إaل� إaيoاهg وbبaالhوbالaدbي_نa إaح_سbان�ا  .7

23سورةالسراء،منالية    

 وbإaذh ق�لhنbا ل`كb إaنo رbبoكb ̀أحbا̀ط بaالنoاسa وbمbا جbعbلhنbا الر�ؤ_يbا الeتaي أ`رbي_نbاك` إaل� فaتنbة� لaلنoاسa وbالشoجbرbة.8
الhمbلhعgو̀نة` فaي الhق�ر_آنa وbن�خ`و�ف�هgم_ ف`مbا يbزaيدgهgم_ إaل� ط�غhيbان�ا ك`بaي�ا 

60سورةالسراء،الية   

وbمbا أ�وتaيت�م_ مaن_ الhعaلhمa إaل� ق̀لaيل� .9

 سورة السراء، من
85الية 

 وbإaذh قaيل` ̀لهgم_ اس_ك�نgوا هbذaهa الhق`ر_يbة̀ وbك�ل�وا مaن_هbا حbي_ثg شaئـت�م_ وbق�ول�وا حaطeة� وbاد_خgل�وا الhبbابb سgجoد�ا ̀نغhفaر.10
 bيaنaح_سgمhال gيدaزbنbك�م_ سaيئ`اتaطb̀لك�م_ خ

161سورةالعراف،الية   

11. bيaال`مbعhلaا لbيهaا فbنhكbارbي بaتeال àلى ال̀ر_ضaل�وط�ا إbو gاهbي_نoن`جbو

71سورةالنبياء،الية   

 وbدbاوgودb وbسg̀لي_مbانb إaذh يbح_ك�مbانa فaي الhحbر_ثa إaذh ن̀ف`شbت_ فaيهa ̀غنbمg الhق`و_مa وbك�نoا لaحgكhمaهaم.12
 bينaدaاهbشالbبaجhال bودgاوbد bعbر_ن̀ا مeخbسbم�ا وhلaعbم�ا وhكgا حbك�ل�   آت`ي_نbو bانbل`ي_مgا سbاهbم_نoف̀ف`ه  

يgسbب�ح_نb وbالطeي_رb وbك�نoا ف̀اعaلaي

79-78سورةالنبياء،اليتان   

13. bونgحaالoي الصaادbبaا عbث�هaرbي bالر_ض oأ`ن aرhالذ�ك aع_دbن_ بaم aورgبoي الزaا فbل̀ق`د_ ك`ت`ب_نbو

105سورةالنبياء،الية   
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14.bيaلaف`اصhال gي_رbخ bوgهbو oقbحhق�ص� الbي aهeلaإل� ل gمhكgحhال aنaإ

57سورة النعام، الية 

15. aائ`ت`ي_نaوا مgبaلhغbي bونgرaابbص bونgش_رaن_ك�م_ عaك�ن_ مbن_ يaإ

65سورةالنفال،الية   

16. gيمaكbحhال gيمaلbعhال bتhأ`ن bكeنaا إbم_ت`نeلbا عbل� مaا إbل`ن bمhلaل ع bا̀نكbب_حg̀قال�وا س

32سورةالبقرة،الية   

 وbإaذh ق�لhنbا اد_خgل�وا هbذaهa الhق̀ر_يbة` ̀فك�ل�وا مaن_هbا حbي_ثg شaئhت�م_ رbغ`د�ا وbاد_خgل�وا الhبbابb سgجoد�ا وbق�ول�وا حaطeة� ن`غhفaر.17
 bيaنaح_سgمhال gيدaزbنbسbاك�م_ وbط̀ايb̀لك�م_ خ

58سورةالبقرة،الية   

وbمbا ̀كانb اللeهg لaيgضaيعb إaيbان̀ك�م_ .18

143الية  سورةالبقرة،من  

 ̀قد_ ن`رbى ̀ت̀قل£بb وbج_هaكb فaي السoمbاءa ف`ل̀نgوbل�يbنoكb قaب_ل`ة� ت`ر_ض`اهbا ف`وbل� وbج_هbكb شbطhرb الhمbس_جaد.19
 gهbرhطbك�م_ شbوهgجgل£وا وbا ك�نت�م_ ف`وbم gي_ثbحbو aامbرbحhال

144سورةالبقرة،منالية    

وbأ`نhت�م_ عbاكaف�ونb فaي الhمbسbاجaدa تaلhكb حgدgودg اللeهa ف̀ل ت`قhرbبgوهbا .20

 الية سورة البقرة، من
187

إaنo اللeهb مgب_ت`لaيك�م_ بaنbهbر� .21

249سورةالبقرة،منالية    

22. aي_ت�ونoالزbو aالت�يbو bيaينaس aط�ورbو 
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2-1سورةالتين،اليتان   

وbمbسbاجaدg يgذhك`رg فaيهbا اس_مg اللeهa ̀كثaي�ا .23

 سورة الحج، من الية
40

24. bونgرaس_ت`ب_شbي aةbينaدbمh̀أه_ل� ال bاءbجbو

67سورةالحجر،الية   

 يbا أ`ي�هbا الeذaينb آمbنgوا إaن_ جاءbكم ف̀اسaق� بaنbبbإ� ف`ت`بbيoنgوا أ`ن_ ت�صaيبgوا ̀قو_م�ا بaجbهbا̀لة� ف`ت�ص_بaحgوا.25
عb̀لى مbا ̀فعbلhت�م_ ن̀ادaمaي

6سورةالحجرات،الية   

 يbو_مb يbق�ول� الhمgنbافaق�ونb وbالhمgنbافaق`اتg لaلeذaينb آمbنgوا انhظ�رgون̀ا ن`قhت̀بaس_ مaن_ ن�ورaك�م_ قaيل` ار_جaعgوا.26
 gذ̀ابbعhال aهaلbبaن_ قaم gهgرaظ̀اهbة� وbح_مoالر aيهaف gهgنaاطbاب� بbب gور� ل`هgسaم_ بgهbي_نbب bبaوا ن�ور�ا ف`ض�رgسàتمhاءكم_ ف`الbرbو

13سورة الحديد، الية 

27.aس_طaقhالaب gاسoالن bق�ومbيaل bانbيزaمhالbو bت`ابaكhم_ الgهbعbا مbنhلbزhأ`نbو aاتbي�نbبhالaا بbل`نgسgا رbنhلbل̀ق`د_ أ`ر_س

25سورةالحديد،منالية    

 هgوb اللeهg الeذaي ل إàلهb إaل� هgوb الhمbلaكg الhق�د�وسg السoلمg الhمgؤ_مaنg الhمgهbي_مaنg الhعbزaيزg الhجbبoار.28
 bك�ونaش_رgا يoمbع aهeالل bانbب_حgس gت`ك`ب�رgمhال

23سورةالحشر،الية   

29.bونgع_̀لمbل ي bينaذeالbو bونgع_ل`مbي bينaذeي الaس_ت`وbي hلbه

9سورةالزمر،منالية    

وbل`و_ل ك`لaمbة� سbبbق`ت_ مaن_ رbب�كb إaل`ى أ`جbل� مgسbم¥ى ل̀ق�ضaيb بbي_نbهgم_ .30
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14سورةالشورى،منالية    

وbأ`م_رgهgم_ شgورbى بbي_نbهgم_.31

38سورةالشورى،منالية    

32. aالط£ورbو س_ط�ور�bت̀اب� مaكbو  ور�gن_شbق¦ مbي رaف 

3-1سورة الطور، اليات 

33. bل`قbي خaذeال bب�كbر aاس_مaب hأbرhاق ل`ق�bن_ عaم bانbالنس bل`قbخ  gمbرhالك bب�كbرbو hأbرhاق مeلbي عaذeال  
 aق`ل`مhالaب_ع_ل̀مbا ̀لم_ يbم bانbالنس bمeلbع 

5-1سورة العلق، اليات 

اص_بaرgوا وbصbابaرgوا وbرbابaط�وا .34

 سورةآلعمران،منالية    
200

وbت̀أhك�ل�ونb الت£رbاثb أ`كل� ل`م¥ا .35

19سورةالفجر،الية   

36. bونgس_ط�رbا يbمbو aق`ل̀مhالbن و

1سورة القلم، الية 

ق̀ال` الeذaينb غ`ل̀بgوا عbل`ى ̀أم_رaهaم_ ل̀نbتeخàذنo عbل̀ي_هaم_ مbس_جaد�ا .37

21الية  سورةالكهف،من  

38. bونgنaؤ_مgمhال bل`حh̀قد_ أ`ف bونgعaاشbم_ خaهaلتbي صaم_ فgه bينaذeال نbم_ عgه bينaذeالbو  
 bض�ونaع_رgم aوhغeالل bلونaف̀اع aك`اةoلزaم_ لgه bينaذeالbو  bظ�ونaافbم_ حaهaوجgف�رaم_ لgه bينaذeالbو 

5-1سورةالمؤمنون،اليات   
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وbجbعbلhنbا اب_نb مbر_يbمb وbأ�مoهg آيbة� وbآوbي_نbاهgمbا إàلى رbب_وbة� ذ`اتa ̀قرbار� وbمbعaي�.39

50سورةالمؤمنون،الية   

40. bيaطaسhقgمhب� الaحgي bهeالل oنaإ aس_طaقhالaم_ بgهbي_نbف̀اح_ك�م_ ب bك`م_تbن_ حaإbو

42سورةالمائدة،منالية    
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 يbا أ`ي�هbا الeذaينb آمbنgوا ك�ون�وا ق`وoامaيb لaلeهa شgهbدbاءb بaالhقaس_طa وbل يbج_رaمbنoك�م_ شbنbآنg ق`و_م.41
عbل̀ى أ`ل� ت`ع_دaل�وا اع_دaل�وا هgوb أ`قhرbبg لaلتeقhوbى وbاتeق�وا اللeهb إaنo اللeهb خbبaي� بaمbا ت`ع_مbل�ون

8سورة المائدة، الية 

 يbا ق`و_مa اد_خgل�وا ا̀لر_ضb الhمgق`دoسbة̀ الeتaي ̀كت̀بb اللeهg ̀لك�م_ وbل ت`ر_ت`د�وا عbل`ى أ`د_بbارaك�م_ ف̀ت̀ن_ق`لaبgوا.42
 bينaرaاسbخ

21سورة المائدة، الية 

 إaنeا أ`نزbلhنbا التeو_رbاةb فaيهbا هgد�ى وbن�ور� يbح_ك�مg بaهbا النoبaي�ونb الeذaينb أ`س_̀لمgوا لaلeذaينb هbادgوا.43
 وbالرoبoانaي�ونb وbال̀ح_بbارg بaمbا اس_ت�ح_فaظ�وا مaن_ كaت`ابa اللeهa وbك̀ان�وا عb̀لي_هa شgهbدbاءb فل ت`خhشbو_ا النoاس

 وbاخ_شbو_نaي وbل ̀تش_ت`رgوا بaآيbاتaي ث`مbن�ا ̀قلaيل� وbمbن_ ̀لم_ يbح_ك�م_ بaمbا أ`نزbل` اللeهg ̀فأ�و_̀لئaكb هgم
الhك̀افaرgون

44سورة المائدة، الية 

44. bونgمaالeم_ الظgه bكaف̀أ�و_ل`ئ gهèل اللbا أ`نزbمaح_ك�م_ بbن_ ل̀م_ يbمbو

 سورة المائدة، من الية
45

45.bق�ونaف`اسhم_ الgه bكaف̀أ�و_ل`ئ gهèل اللbا أ`نزbمaح_ك�م_ بbن_ ل̀م_ يbمbو

 سورة المائدة، من الية
47

46.gهeل` اللbا أ`نزbمaم_ بgهbي_نbأ`ن_ اح_ك�م_ بbو

 سورة المائدة، من الية
49

وbأ`طaيعgوا اللeهb وbأ̀طaيعgوا الرoسgول`.47
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 سورة المائدة، من الية
92

يbر_̀فع_ اللeهg الeذaينb آمbنgوا مaن_ك�م_ وbالeذaينb أ�وت�وا الhعaلhمb دbرbجbات� .48

 سورة المجادلة، من
11الية 

  يbق�ول�ونb ̀أئaنoا أ̀ب_صbارgهbا خbاشaعbة�  ق�ل�وب� يbو_مbئaذ� وbاجaف`ة�  ت`تhبbعgهbا الرoادaف`ة� يbو_مb ت`ر_جgفg الرoاجaف`ة� .49
 aةbرaافbحhي الaف bونgودgر_دbل`م ة�bرaظ`ام�ا ̀نخaا عoذ̀ا ك�نaأ`ئ  ة�bرaاسbة� خoذ�ا ك`رaإ bكhلaق̀ال�وا ت ةbز̀ج_ر bيaا هbمeنaف̀إ  
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اللحق - ب

الحاديث النبوية الشريفة الت وردت بالبحث

 ( : إنا يسافر إل ثلثة مساجد مسجد الكعبة،( : قال رسول ال )عن أب هريرة ).1
ومسجدي، ومسجد إيلياء(.

( : )ل يبعث ال عز وجل نبياk إل جعل قبلته صخرة بيت القدس(.قال رسول ال ).2

( : )أرض الشر والنشر أتوه فصلوا فيه(.قال رسول ال ).3

 ( : )فضل الصلة ف السجد الرام على غيه بائة ألف صلة، وف مسجديقال رسول ال ).4
ألف صلة، وف مسجد بيت القدس خسمائة صلة(.

 ( : )ل تشـد الرحال إل إل ثلثة مساجد : السجد الرام، ومسجديقال رسول ال ).5
هذا، والسجد القصى(.

( : )من أهل بعمرة من بيت القدس كانت له كفارة لا قبلها من الذنوب(.قال رسول ال ).6

 ( : )يا معاذ أن ال سيفتح عليكم الشام من بعدي من العريش إل الفراتقال رسول ال ).7
 رجالم ونساؤهم وإماؤهم مرابطون إل يوم القيامة فمن أختار منكم ساحلk من سواحل الشام أو

بيت القدس فهو ف جهاد إل يوم القيامة(.

 ( : ما معنوروي عن طلحة بن عبيد ال الفياض، وهو من العشرة البشرة، إنـه قال للنب ).8
( : )تنيه من كل سوء(.سبحان ال؟ فقال الرسول )

 ( : )يا جبيل! كيف حالنا ف صلتنا إل بيت القدس؟(. فأنزل ال عز وجلقال رسول ال ).9
: }وما كان ال ليضع إيانكم{.

 ( : )ل تشد الرحال إل إل ثلثة( قال : قال رسول ال )فقد روي عن أب هريرة ).10
مساجد : السجد الرام، والسجد القصى، ومسجدي هذا(.
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 ( : )ل تشد الرحال إل إل ثلثة مساجد : مسجدي هذا،( عن النب )وروى أبو هريرة ).11
والسجد الرام، والسجد القصى(. 

 ( قال : )ثلثة أملك : ملك موكل بالكعبة، وملك( عن النب )روى عبد ال بن مسعود ).12
موكل بسجدي، وملك موكل بالسجد القصى(.

 ( : )من أراد أن ينظر إل بقعة من بقاع النة( قـال : قال رسول ال )روى ابن عباس ).13
فلينظر إل بيت القدس(.

 ( قال : )أربع من مدائن النة مكة والدينة ودمشق( عن رسول ال )روى أبو هريرة ).14
وبيت القدس(.

 ( قال : )وصليت ليلة أسري ب إل بيت القدس عن يي( عن النب )روى أبو هريرة ).15
الصخرة(.

 ( يقول : )سيد البقاع( قال : سعت رسول ال )روى سيدنا المام علي بن أب طالب ).16
بيت القدس، وسيد الصخور صخرة بيت القدس(.

 ( : )صخرة بيت القدس على نلة والنخلة علىروي عن عبادة بن الصاحب عن النب ممد ).17
 نر من أنار النة وتت النخلة آسية امرأة فرعون ومري بنت عمران تنظمان سوط أهل النة إل

يوم القيامة(.

( : )من أهل العمرة من بيت القدس كانت له كفارة لا قبلها من الذنوب(.قال رسول ال ).18

 ( يقول : )من أهل( أنا سعت رسول ال )وف رواية أخرى عن أم سلمة زوج النب ).19
 بجة أو عمرة من السجد القصى إل السجد الرام غفر ال له ما تقدم من ذنبه وما تأخر

ووجبت له النة(.

 ( قال : )صليت ليلة أسري ب إل بيت( عن الرسول )وقد روي عن سيدنا أب هريرة ).20
القدس عن يي الصخرة(.
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 ( : )من حج وأعتمر وصلى ببيتفقد روي عن أب إمامة الباهلي قال : قال رسول ال ).21
القدس، وجاهد ورابط، فقد استكمل جيع سنت(.

 ( )ل تزال طائفة من أمت يقاتلون على( قال : قال رسول ال )فقد روي عن أب هريرة ).22
 أبواب بيت القدس وما حوله ل يضرهم خذلن من خذلم، ظاهرين عدوهم إل أن تقوم

الساعة(.

 فقد روي عن ميمونة )رضي ال عنها( أنا قالت : قلت يا رسول ال أفتنا عن صخرة بيت.23
 ( : )أرض الشر والنشر، ائتوه فزوروه فإن الصلة فيه بألف صلة فيما سواه،القدس. قال )

 فمن ل يستطع منكم أن يأتيه ويزوره فليهد إليه زيتاk يسرج فيه، فإن من أسرج فيه كمن صلى
فيه(.

 ( :( فسأله الرسول )( إنه كان عند رسول ال )فقد روي عن الصحاب شداد بن أوس ).24
 ( : )ليس عليك، إن الشام يفتح، ويفتح بيت)ما لك يا شداد؟(، قال : ضاقت ب الدنيا! قال )

القدس، وتكون أنت وولدك أئمة فيه(.

 ( : أي مسجد وضع أولk؟ قال( قال : سألت رسول ال )فقد روي عن أب ذر الغفاري ).25
 : )السجد الرام( قلت : ث أي؟ قال : )السجد القصى( قلت : كم بينهما؟ قال : )أربعون

عاماk، والرض لك مسجد فحيثما أدركت الصلة فصل(.

 ( : )من أهل بعمرة من بيتفقد روي عن أم سلمة )رضي ال عنها( قالت : قال رسول ال ).26
 القدس، كانت له كفارة لا قبلها من الذنوب(، فقالت أم سلمة )رض( : فخرجت لبيت القدس

بعمرة.

 ( : )ومن أحرم من بيت القدس معتمراk وف شهر رمضان عادلت عشرقال الرسول الكري ).27
(.غزوات مع رسول ال 

( : )من صلى ف بيت القدس ركعتي خرج من ذنوبه مثل يوم ولدته أمه(.قال رسول ال ).28
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 (هـ( أن رجلk سأل الرسول )78( )ت، وعن جابر بن عبد ال النصاري السلمي ).29
 ( : )النبياء( قال : ث من؟ قال : )الشهداء( قال : ثعمن يدخل النة أولk. فقال الرسول )

من؟ قال : )مؤذنو بيت القدس(.

 ( :قال ذو الصابع الهن التميمي : قلنا يا رسول ال إن أبتلينا بالبقاء بعدك فأين تأمرنا؟ قال ).30
)عليك بالبيت القدس(.

 ( قال : )من زار بيت القدسهـ( قال : إن رسول ال )93وروي عن أنس بن مالك )ت، .31
متسباk أعطاه ال تعال ثواب ألف شهيد وحرم ال تعال لمه وجسده على النار(.

 ( قال : )ل تقوم الساعة حتهـ( قال : إن رسول ال )103وروى عطاء بن يسار )ت، .32
يسوق ال خي عباده إل بيت القدس وإل الرض القدسة فيسكنهم إياها(.

 ( : )يا معاذ! إن ال عز وجل( قال : قال رسول ال )فقد روي عن معاذ بن جبل ).33
 سيفتح عليكم الشام من بعدي، من العريش إل الفرات، رجالم ونساؤهم وإماؤهم مرابطون إل

 يوم القيامة، فمن اختار منكم ساحلk من سواحل الشام أو بيت القدس فهو ف جهاد إل يوم
القيامة(.

( : )إن ال بارك فيما بي العريش إل الفرات وخص فلسطي بالتقديس(.وقال رسول ال ).34

 ( : )مقبور بيت( عن من يوت ويدفن ف أرض بيت القدس، قال )روي عن رسول ال ).35
القدس ل يعذب(.

( : )من مات ف بيت القدس فكأنا مات ف السماء(.قال رسول ال ).36

( : )من دفن ف بيت القدس نا من فتنة القب وضيقته(.قال رسول ال ).37

 ( قال : )ل تزال طائفة منهـ(، عن الرسول )241وقد روى المام أحد بن حنبل )ت، .38
 أمت على الق ظاهرين لعدوهم قاهرين ل يضرهم من خالفهم ول ما أصابم من العداء حت

 يأتيهم أمر ال وهم كذلك(. قالوا : يا رسول ال وأين هم؟. قال : )ببيت القدس وأكناف بيت
القدس(.
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 ( قال : )من أتى بيت القدس غفر له ورفع له( أن رسول ال )وروي عن أنس بن مالك ).39
أربع درجات(.

 ( : )إن ل عز وجل باباk مفتوحاk ف ساء الدنيا بإزاء بيت القدس ينل منهقال رسول ال ).40
كل ليلة سبعون ألف ملك يستغفرون لن أتى بيت القدس يصلون فيه(.

 ( نولف القرآن من( أنه قال : كنا يوماk عند رسول ال )فقد روي عن زيد بن ثابت ).41
 ( :( : )طوب لهل الشام(، فقلت : ل ذاك يا رسول ال؟ قـال )الرقاع فقال رسول ال )

)لن اللئكة باسطة أجنحتها عليه(.

 ( قال : قلت يا رسول ال، أي مسجد وضع ف الرض أولk؟ قالحديث أب ذر الغفاري ).42
 : )السجد الرام(. قلت : ث أي؟. قال : )السجد القصى(. قلت : كم بينهما؟ قال : )أربعون

سنة، وأينما أدركتك الصلة فصل فإنه مسجد(.

 ( وأنا نائم ف مسجد الدينة خضر بن برجلة فقال :وروي عن أب ذر قال : أتان نب ال ).43
 )أل أراك نائماk فيه(. قلت : يا نب ال غلبتن عين. قال : )كيف تصنع إذا أخرجت منه؟( قلت :
 أت الشام والرض القدسة الباركة. قال : )كيف تصنع إذا أخرجت منه؟( قال : ما أصنع يا نب

 ( : )أل أدلك على خي من ذلك وأقرب رشداk؟ تسمع وتطيقال؟ أضرب بسيفي. فقال النب )
وتنساق لم حيث ساقوك(.

( : )وال لو أن عنده لريتكم قبه إل جانب الطريق عند الكثيب الحر(.قال رسول ال ).44

 ( يقول : )إن سليمان ابن داود( قال : سعت رسول ال )وروي عن عبد ال بن عمر ).45
 عليهما الصلة والسلم سأل ال ثلثاk فأعطاه اثني ونن نرجو أن تكون له الثالثة، فسأله حكما

 يصادف حكمه فأعطاه ال إياه، وسأله أيا رجل خرج من بيته ل يريد إل الصلة ف هذا السجد
 – يعن السجد القصى – خرج من خطيئته مثل يوم ولدته أمه، فنحن نرجو أن يكون ال عز

وجل قد أعطاه إياه(.

 ( : )أتيت بالباق فركبته حت أتيت بيت( قال : قال )وروي عن أنس بن مالك ).46
 القدس، فربطته باللقة الت يربط با النبياء(. قال : )ث دخلت السجد فصليت فيه ركعتي، ث
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 ( أخترت( بإناء من خر وإناء من لب، فأخترت اللب فقال جبيل )خرجت فجاءن جبيل )
الفطرة…(.

 ( : هـ( قال : قال رسول ال )58وروى عن عبد ال بن حوالة رضي ال عنه )ت، .47
 )سيصي المر إل أن تكونوا أجناداk، جند بالشام وجند، باليمن، وجند بالعراق(. قال أبن حوالة :
 خي ل يا رسول ال أن أدركت ذلك. فقال : )عليك بالشام فإنا خية ال من أرضه، يتب إليها

 خيته من عباده، فإما إن أبيتم فعليكم بيمينكم، واسقوا من عذركم، فإن ال توكل ل بالشام
وأهله(.

 ( : فلما رأى كراهيت للشام قال : )أتدري ما يقول الوف رواية أخرى قال رسول ال ).48
 تعال الشام؟ إن ال تعال يقول : يا شام، أنت صفوت من بلدي أدخل فيك خيت من عبادي،

إن ال تكفل ل بالشام وأهله(.

 هـ( قال : قال رسول ال )83وف رواية أخرى قال وائل بن السفع بن كعب الكنان )ت، .49
بالشرق، وجندا kبالعراق، وجندا kباليمن، وجندا kبالشام وجندا kفجندا ،kيند الناس أجنادا( : ) 

 بالغرب( فقلت : يا رسول ال إن رجل حديث السن فإن أدركت ذلك الزمان فأيهما تأمرن يا
 رسول ال. قال : )عليكم بالشام. فإنا صفوة ال تعال مـن أرضـه، يسوق إليها صفوته من

 خلقه، فإذا أتيتم فعليكم باليمن فاسقوا بغ¢د¢ره. – وهو الغدير وهو قطعة من الاء يتركها السيل -
وقد تكفل معه تعال ل بالشام وأهله(.

 ( : )لا كذبتن قريش ف الجر فجل ال ل بيت القدس، فطفقت أخبهمقال رسول ال ).50
عن آياته وأنا أنظر إليه(.

 ( قال : )إن النة لتحن شوقاk إل بيت القدس. وبيت القدس منروي عن أنس بن مالك ).51
جنة الفردوس وهي سرة الرض يعن الصخرة(.

 ( : )ل تشد الرحال إل إل ثلثة مساجد، السجد الرام، ومسجدي هذا،قال رسول ال ).52
والسجد القصى(.
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 ( : )ل تشد الرحال إل إل ثلثة مساجد، السجد الرام، ومسجدي) قال رسول ال.53
هذا، والسجد القصى(.

( : )من ول القضاء فقد ذبح بغي سكي(.قال رسول ال ).54

 ( : )القضاة ثلثة : فقاضيان ف النار، وقاض ف النة، فأما الذي ف النة :قال رسول ال ).55
 فرجل عرف الق فقضى به. وأما اللذان ف النار : فرجل عرف الق، فجار ف الق، ورجل قضى

على جهل، فهما ف النار(.

 ( : )إذا حكم الاكم، فاجتهد، فأصاب، فله أجران، وإذا حكم فاجتهد،قال رسول ال ).56
فأخطأ، فله أجر(.

 ( إل اليمن قاضياk، فقلت : يا( قال : بعثن رسول ال )( لسيدنا علي )قول رسول ال ).57
 رسول ال ترسلن وأنا حديث السن ول علم ل بالقضاء؟ فقال : )إن ال سيهدي قلبك ويثبت

 لسانك، فإذا جلس بي يديك الصمان فل تقضي حت تسمع من الخر كما سعت من الول،
فإنه أحرى أن يتبي لك القضاء(. قال : فما زلت قاضياk، أو ما شككت ف قضاء بعد.

 ( : )إذا حكم الاكم فاجتهد، فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهدقال رسول ال ).58
فأخطأ فله أجر(.

 ( : )القضاة ثلثة : واحد ف النة واثنان ف النار، فأما الذي ف النة فرجلقال رسول ال ).59
 عرف الق فقضى به. ورجل عرف الق فجار ف الكم فهو ف النار، ورجل قضى للناس على

جهل فهو ف النار(.

 (  : )إن ال عز وجل مع القاضي ما ل ير، فإذا جار بريء ال منه، ولزمهقال رسول ال ).60
الشيطان (. وف رواية أخرى… )يد ال مع القاضي حي يقضي(.

( : )من ول القضاء فقد ذبح بغي سكي(.قال رسول ال ).61

 ( : )ما من حاكم يكم بي الناس إل جاء يوم القيامة وملك أخذ بقفاه، ثقال رسول ال ).62
يرفع رأسه إل السماء، فإن قال ألقه، ألقاه ف مهواة أربعي خريفا(.
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( : )إن ال مع القاضي ما ل ير، فإذا جار وكله إل نفسه(.قال رسول ال ).63

 ( : )القضاة ثلثة : إثنان ف النار وواحد ف النة. رجل علم الق فقضى بهقال رسول ال ).64
 فهو ف النة. ورجل قضى للناس على جهل فهو ف النار. ورجل جار ف الكم فهو ف النار. لقلنا

: إن القاضي إذا اجتهد فهو ف النة(.

 ( : )ل يكم أحد بي اثني وهو غضبان(، وف رواية أخرى : )ل يقضيقال رسول ال ).65
القاضي بي اثني وهو غضبان(.

 ( : )إذا تقاضى إليـك رجلن فل تقضي للول حت تسمع كلم الخرقال رسول ال ).66
فسوف تدري كيف تقضي(.

 ( : )من أبتلى بالقضاء بي السلمي فليعدل بينهم ف لظه وإشارته ومقعدهقال رسول ال ).67
وملسه(.

 (: )ومن ابتلى بالقضاء بي الناس، فل يرفعن صوتهوعن أم سلمة قالت : قال رسول ال ).68
على أحد الصمي مال يرفع على الخر(.

 ( فأتاه رجلنروى عن علقمة بن وائل عن أبيه وائل بن حجر عنه قال : كنت عند النب) .69
 يتصمان فقال أحدها  : إن هذا انتزى - أي استوى – على أرضي ف الاهلية وقال الخر : هي
 أرضي أزرعها، قال آلك بينة قال : ل قال فلك اليمي قال إنه ليس يبال ما حلف عليه، قال ليس

لك إل ذلك.

 ( : )الناس كالبل الائة، ل يدوروى عن ابن عمر رضي ال عنهما قال : قال رسول ال ).70
الرجل فيها راحلة(.

 ( على اليمن قال له : )قدم الوضيع قبل( إنه عندما استعمل علياk )وروى عن النب ).71
الشريف، وقدم الضعيف قبل القوي(.

( : )ل يقضي القاضي إل وهو شبعان ريان(.قال رسول ال ).72
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 ( :( : )لعنة ال على الراشي والرتشي(. وف رواية أخرى قال رسول ال )قال رسول ال ).73
)لعن رسول ال الراشي والرتشي(.

 ( استعمل عاملk على الصدقة، فجاءه العامل حي فرغوروى عروة بن الزبي أن رسول ال ).74
 ( : فهلمن عمله، فقال : يا رسول ال هذا الذي لكم، وهذا الذي أهدي ل، فقال رسول ال )

قعدت ف بيت أبيك وأمك وانتظرت أيهدى لك أم ل(.

 ( : )أما بعد فما بال العامل نستعمله فيأتينا فيقول : هذا من عملكم وهذاقال رسول ال ).75
 الذي أهدي ل، فهل قعد ف بيت أبيه وأمه. فنظر هل يهدى إليه أم ل، والذي نفس ممد بيده،

 ( :ل يقبل أحد منكم منها شيئاk إل جاء به يوم القيامة يمله على عنقه(. وقال رسول ال )
)هدايا المراء غلول(.

 ( : )ليس خيكم من ترك دنياه لخرته، ول آخرته لدنياه حت يصيب منهماقال رسول ال ).76
جيعاk، فإن الدنيا بلغ الخرة ول تكونوا كل على الناس(.

 ( : )إنا أنا بشر وأنه يأتين الصم فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعضوقال رسول ال ).77
 فأحسب أنه صادق فأقضي له بذلك، فمن قضيت له بق مسلم فإنا هي قطعة من النار فليأخذها

 أو ليتركها(… وف رواية أخرى : )إنكم تتصمون إل وإنا أنا بشر، ولعل بعضكم أن يكون
،kالق بجته من بعض وإنا أقضي لكم على نو ما أسع منكم، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا 

فل يأخذه، فإنا أقطع له قطعة من النار يأت با يوم القيامة(.

( : )من أفت بفتيا غي ثبت فإنا إثه على من أفتاه(.قال رسول ال ).78

 ( قال : )إن ال ل يقبض العلم انتزاعاk ينتزعه منوروى عبد ال بن العاص أن الرسول ).79
 الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، فإذا ل يبق عالاk أتذ الناس رؤساء¶ جهالk فسئلوا فأفتوا

بغي علم فضلوا وأضلوا(.

 ( : )ل تشد الرحال إل إل ثلثة مساجد، السجد الرام ومسجدي هذاقال رسول ال ).80
(.والسجد القصى( صدق رسول ال )

( : )لنعم الصلى هو أرض الشر والنشر(.قال رسول ال ).81
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 ( : )أرض الشر والنشر أتوه فصلوا فيه فإن صلة فيه كألف صلة فقال رسول ال ).82
غيه(.

 ( قال : )يشر( قالوا : كنا جلوساk ذات يوم عند رسول ال )وعن حذيفة وابن عباس ).83
 الناس فوجاk لفيفا… فينتهون إل الرض يقال لا الساهرة. وأن هي ناحية بيت القدس تسع الناس

وتملهم بأذن ال تعال(.

ت ق   ح لل –ا

الشعار الت وردت بالبحث

. قال الشاعر :1
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دن اللك قديم الكرسيـبعقد علم القدوس رب القدس

. قال الفرزدق :2

وأعمد للكه أو لبيت القدسةـة إنا مرهوبـودع الدين

بو العال- ممد بن علي بن ممد بن يي القرشي3 ين أ  . أبيات من شعر القاضي مي الد
هـ( :598)ت، 

بـمبشر بفتوح القدس ف رجوفتحك القلعة الشهباء ف صفر

. قال ابن العماد الصبهان – ف وصفه معركة حطي :5

وبالعجاجة وجه الشمس قد عبسايا يوم حطي والبطال عابسة

. من شعر الكيم أب الفضل عبد النعم عمرو بن حسان من قصيدة )القدسيات( :6

ص اليش ل يصى بقفزتهـوقانيا فاتح السجد القصى علي بم

نه أحسن7 ب السن بن حيدرة( يصفه بأ مي ف مدح )للقاضي أ ب السن التها من شعر أ  . 
القضاة بقوله :

بعـد اختيـار منـه خي إمـامخي القضاة على القضاء أختاره

مد بن عمار –8 سن علي بن م بو ال ضي جلل اللك، أ بن الياط )القا عر ا من ش  . 
قاضي بلد الشام( بقوله :

فقد حق بالنعمـاء منك حقيقهـاخشوع وإيان وعدل ورأفة
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. من شعر الشيخ عبد الغن النابلسي :9

بأنـواع الـاسـن ف الظهـوروتلك أجل مدرسة تسامت

. يقول الشاعر :10

حوى روضة الفردوس جداث ماملرعى ال وادينا القدس إنه

أحيـت من عال الغيـب ماء بـلمآثر رضوان ومهبط رحة

. ذكر الدمياطي اللقيمي مقبة مامل، فقال ف شعره :11

والشهم شـداد بباب الرحةيم مقام عبادة بن الصامـت

من صحبة الختار أينع دوحةفهما المامان اللـذان تفيئـا

بثراهـا فـازا بأرفـع رتبةشهدا الشاهد والواقف كلها

اللحق - ث

رجال القضاء ف بيت القدس
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سنة الوفاة اسم القاضي ت
هـ18 صاري بد الن ذ بن جبل بن عمرو بن أوس بن عا ضي معا  القا

الزرجي
1.

هـ32 أبو الدرداء القاضي 2.
هـ34 القاضي عبادة بن الصامت 3.
هـ41 القاضي تيم بن أوس الداري 4.
هـ41 شداد بن أوس بن ثابت بن النذر الزرجي النصاري، أبو يعلي 5.
هـ53 القاضي فضالة بن عبيد 6.
هـ80 القاضي أبو إدريس الولن 7.
هـ87 القاضي قبيصة بن ذؤيب بن جلجلة الزاعي 8.
هـ92 القاضي بلل بن عوير أب الدرداء أبو ممد النصاري الدمشقي 9.
هـ94 القاضي سعيد بن السيب الخزومي القدسي الدن 10.
هـ98 القاضي شهر بن حوشب الشعري 11.
هـ112 القاضي رجاء بن حيوية 12.
هـ115 القاضي عبد ال بن بريدة بن الصيب السلمي 13.
هـ116  القاضي مارب بن دثار بن كردوس السداسي الشيبان الكوف –

أبو الطرن
14.

هـ118 القاضي عبادة بن نسي الكندي 15.

هـ120 القاضي سليمان بن حبيب الارب الدارن، أبو ثابت الدمشقي 16.

هـ126 القاضي  يي بن جابر بن حسان 17.

هـ131 القاضي الزبي بن عدي 18.
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سنة الوفاة اسم القاضي ت
هـ135 القاضي يي بن يي بن قيس 19.

هـ138 القاضي يزيد بن عبد الرحن بن أب مالك 20.

هـ149 القاضي الزبيدي ممد بن الوليد 21.

هـ152 القاضي عثمان بن أب العاتكه، واسه سليمان الزدي 22.

هـ157 القاضي الوزاعي، عبد الرحن بن عمر، أبو عمر الوزاعي 23.

هـ158 القاضي معاوية بن صال بن جرير بن سعيد بن سعد الضرمي 24.

هـ159 القاضي حسي بن واقد الروزي 25.

هـ161 القاضي سفيان الثوري 26.

هـ166 القاضي خالد بن يزيد بن صال بن صبيح بن الشخاش 27.

هـ168 القاضي ممد بن عبد ال العقيلي 28.

هـ175 القاضي الليث بن سعد بن عبد الرحن الفهري 29.

هـ183 القاضي يي بن حزة الضرمي البتهلي 30.

هـ191 القاضي سلمة بن الفضل البرش النصاري 31.

هـ194 القاضي سويد بن عبد العزيز بن ني السلمي الدمشقي 32.

هـ194 القاضي ممد بن حرب الولن البرشي المصي 33.

هـ216 القاضي ممد بن بكار بن بلل العاملي الدمشقي 34.

هـ217 القاضي موسى بن داود 35.

هـ218 القاضي أحد بن ممد بن بكر بن الرملي 36.

هـ221 القاضي الكم بن نافع البهران 37.
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سنة الوفاة اسم القاضي ت
هـ222 القاضي يي بن صال الوحاظي 38.

هـ234 ر بن سعد بن م ل بن ع بد ا بو ممد، ع بن الرماح، أ ضي ا  القا
الرماح

39.

هـ242 القاضي السن بن عثمان أبو حسان الزيادي البغدادي 40.

هـ244 القاضي السن بن بشر السلمي 41.

هـ244 القاضي إسحاق بن موسى 42.

هـ245 رشي ر بن ميمون الق م يم بن ع لرحن بن إبراه بد ا ضي ع  القا
الموي

43.

هـ264 القاضي ممد بن إساعيل بن إبراهيم بن مقسم السدي 44.

هـ267 القاضي سهل بن عمار النفي 45.

هـ279 القاضي سعد بن ممد 46.

هـ286 القاضي أحد بن العلى بن يزيد السدي 47.

هـ287 القاضي أحد بن عمرو بن الضحاك أب عاصم النبيل 48.

هـ292 القاضي أحد بن علي بن سعيد بن إبراهيم 49.

هـ297 القاضي موسى بن إسحاق بن موسى 50.

هـ302 القاضي أبو زرعة الدمشقي – ممد بن عثمان الثقفي 51.

هـ304 القاضي ممد بن أحد بن الرزبان 52.

هـ306 القاضي عبد الصمد بن عبد ال بن ممد بن عبد الصمد 53.

هـ308 القاضي عبد ال بن ثابت بن يعقوب 54.

هـ310 القاضي ممد بن أحد بن سهل 55.
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سنة الوفاة اسم القاضي ت
هـ316 القاضي عبد الميد بن عبد العزيز السكون 56.

هـ320 القاضي ممد بن بكران بن ممد 57.

هـ324 القاضي عبد الصمد بن سعيد بن عبد ال 58.

هـ328 القاضي السي بن ممد بن أحد بن حيدرة 59.

هـ329  القاضي عبد ال بن أحد بن ربيعة بن سليمان بن خالد ابن عبد
الرحن بن زبر أبو ممد الربعي

60.

هـ330  القاضي زكريا بن أحد بن يي بن موسى البلخي الشافعي، أبو
يي

61.

هـ338 القاضي ابن أب ثابت إبراهيم ممد بن أحد العبسي 62.

هـ339 القاضي عمر بن السن بن علي بن مالك 63.

هـ341 القاضي أحد بن يي البزاز البغدادي 64.

هـ356 القاضي يوسف ابن عمر بن ممد بن يوسف بن يعقوب 65.

هـ367 القاضي ممد بن أحد بن عبد ال 66.

هـ369 القاضي عبد ال بن أحد بن راشد 67.

هـ375 القاضي يوسف بن القاسم بن فارس 68.

هـ380 القاضي ابن مفرج ممد بن أحد بن ممد بن يي الافظ 69.

هـ388 القاضي عبد ال بن الوليد بن سعد بن بكر 70.

هـ436 القاضي السن بن ممد بن العباس بن السن بن أب السن 71.

هـ454 القاضي إبراهيم بن العباس بن السن 72.

هـ486 القاضي عبد الواحد بن ممد بن علي 73.
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سنة الوفاة اسم القاضي ت
هـ488 القاضي ممد بن الظفر بن بكران 74.

هـ492 القاضي سعد بن أحد بن ممد 75.

هـ492 القاضي مكي بن عبد السلم النصاري 76.

هـ505 القاضي الغزال ممد بن ممد بن أحد 77.

هـ506 القاضي ممد بن موسى بن عبد ال 78.

هـ520 القاضي ممد بن الوليد بن خلف الطرطوشي 79.

هـ527 القاضي ممد بن أحد بن يي الموي 80.

هـ529 القاضي ممد بن أحد القدسي الشهور بالديباجي 81.

هـ531 القاضي علي بن أحد بن عبد ال الربعي القدسي 82.

هـ534 القاضي يي بن علي بن عبد العزيز 83.

هـ535 القاضي سلطان بن إبراهيم بن السلم الشافعي 84.

هـ535 ممد بن عبد الباقي بن ممد بن عبد ال السلميالقاضي  85.

هـ543 رب العافري بد ال الغ رب ممد بن ع بن الع كر ا بو ب ضي أ  القا
الندلسي الشبيلي

86.

هـ553 علي بن عساكر بن سرور القدسي الدمشقي الشابالقاضي  87.

هـ558 أحد بن ممد بن قدامة الماعيليالقاضي  88.

هـ564 القاضي زكي الدين أبو السن علي بن ممد بن يي القرشي 89.

هـ572 القاضي ممد بن عبد ال بن القاسم بن الظفر بن علي 90.

هـ585 القاضي ضياء الدين الكاري، عيسى بن ممد بن عيسى 91.
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سنة الوفاة اسم القاضي ت
هـ588 ب اليجاء حد بن أ ين الشطوب، علي بن أ ضي سيف الد  القا

الكاري
92.

هـ596 القاضي عبد الرحيم بن علي بن السن 93.

هـ596 ل بن صر ا ر بن ن ه ين طا سلم مد الد يخ ال يه ش ضي الفق  القا
جهيل

94.

هـ598 القاضي ممد بن علي بن ممد بن يي القرشي 95.

هـ599 القاسم بن تاج الدين ييالقاضي  96.
 

اللحق - ج

العلماء والفقهاء والقضاة الذين دفنوا ف بيت القدس
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تاريخ الوفاة اسم القاضي ت
ـه34 القاضي عبادة بن الصامت بن قيس 1.

ـه41 القاضي شداد بن أوس بن ثابت بن النذر النصاري 2.

ـه52 فيوز الديلمي- أبو عبد ال الميي 3.

ـه112 القاضي رجاء بن حيوية 4.

ـه220 القاضي ممد بن أحد بن ممد أبو القاسم النسوي 5.

ـه245 القاضي عبد الرحن بن إبراهيم بن عمر الدمشقي 6.

ـه250 المام ممد بن كرام 7.

ـه296 القاضي عيسى بن موسى النوسزي 8.

ـه308 القاضي عبد ال بن ثابت بن يعقوب 9.

ـه388 القاضي عبد ال بن الوليد ين سعد أبو ممد النصاري 10.

ـه492 القاضي سعد بن أحد بن ممد أبو القاسم النسوي 11.

ـه527 القاضي ممد بن أحد بن يي الموي 12.

ـه585 القاضي ضياء الدين الكاري عيسى بن ممد 13.

ـه588 القاضي سيف الدين الشطوب علي بن أحد الكاري 14.

ـه596 القاضي عبد الرحيم بن علي بن السن البيسان 15.

ـه596 القاضي مب الدين طاهر بن نصر ال بن جهبل 16.

ـه598 القاضي ممد بن علي بن ممد بن يي القريشي 17.

ح ق   ح لل –ا

الساجد ف بيت القدس الت وردت بالبحث
سنة تأسيسه اسم السجد ت

هـ16من الفتح العمري  السجد القصى - العهد العلمي الكبي 1.

452 من 364صفحة 



سنة تأسيسه اسم السجد ت

هـ16 (جامع عمر بن الطاب ) 2.

القرن الول الجري جامع الغاربة 3.

القرن الول للهجرة  الامع العمري الكبي - الامع الكبي ف عهد
(سيدنا عمر )

4.

القرن الول للهجرة مسجد اليات 5.

 بداية البناء ف القرن الرابع
الجري

جامع الولوية 6.

 القرن الامس للهجرة ف
العصر اليوب

مسجد  الريري 7.

هـ590 مسجد النساء 8.

هـ595 مسجد ول ال مارب 9.

هـ598 مسجد الراحية 1
0.

اللحق - خ

452 من 365صفحة 



الدارس ف بيت القدس الت وردت بالبحث
سنة التأسيس اسم الدرسة ت

منذ القرون الول للهجرة مدرسة بيت القدس 1.

هـ395 الدرسة الفاطمية أو دار العلم الفاطمية 2.

هـ450 مدرسة أب عقبة 3.

هـ450 الدرسة الناصرية 4.

هـ583 الدرسة الصلحية 5.

هـ587 الدرسة النثنية 6.

هـ590 الدرسة الفضلية 7.

هـ593 الدرسة اليمونة أو الأمونية 8.

هـ598 الدرسة الراحية 9.

هـ600 الدرسة البدرية 10.

هـ600 الدرسة الشافعية أو مدرسة الدركاة 11.

هـ600 الدرسة العظمية 12.

هـ600 الدرسة النحوية 13.

هـ606 الدرسة المدية أو الدرسة النفية 14.

452 من 366صفحة 



ق  د ح لل –ا

دور الديث والقرآن ف بيت القدس الت وردت بالبحث
سنة التأسيس اسم دار الديث ت

هـ666 دور الديث 1
1.

هـ700 الدرسة السلمية )الوصلية( أو الدار الوصلية 1
2.

هـ709 دار الطابة 1
3.

هـ711 التربة السعدية 1
4.

هـ761 دار القرآن السلمية 1
5.

القرن التاسع الجري دار اليمن 1
6.

القرن الادي عشر الجري دار الشرف 1
7.

هـ1205 دار العز 1
8.

452 من 367صفحة 



ق  ذ ح لل –ا

الزوايا ف بيت القدس الت وردت بالبحث
سنة التأسيس اسم الزاوية ت

القرن الثان الجري الزاوية الوفائية أو دار معاوية 19.

هـ450 الزاوية النصرية 20.

هـ500 الزاوية الفغانية أو الزاوية القادرية 21.

هـ585 الزاوية الخنثنية 22.

هـ586 الزاوية الجراحية 23.

القرن السادس الجري زاوية الشيخ بدر الدين 24.

ناية القرن السادس الجري زاوية الشرفات 25.

452 من 368صفحة 



ق  ر ح لل –ا

الوانق ف بيت القدس الت وردت بالبحث
سنة التأسيس اسم الانقاه ت

هـ583 الخانقاه الصلحية 26.

هـ695 الخانقاه الدوادارية 27.

هـ718 الخانقاه الكريمية 28.

هـ729 الخانقاه التنكزية 29.

هـ730 الخانقاه الفخرية 30.

هـ760 الخانقاه السعردية 31.

هـ762 الخانقاه المنجكية 32.

هـ995 الخانقاه المولوية 33.

452 من 369صفحة 



ق  ز ح لل –ا

البيمارستانات ف بيت القدس الت وردت بالبحث
سنة التأسيس اسم البيمارستان ت

م أي قبل الجرة543 مستشفى جوستنيان العظيم 34.

هـ88 بيمارستان الوليد بن عبد الملك 35.

القرن الثالث الجري مستشفى شارل 36.

هـ395 البيمارستان الفاطمي أو المستشفى الفاطمي 37.

هـ440 مستشفى القديس )مار يوحنا( 38.

هـ493  بيمارستان الفرسان أو جمعية فرسان
 المستشفى أو كنيسة ومستشفى فرسان

القديس يوحنا

39.

هـ583 البيمارستان الصلحي 40.

هـ583 بيمارستان عكا 41.

452 من 370صفحة 



س ق   ح لل –ا

الربط ف بيت القدس الت وردت بالبحث
سنة التأسيس اسم الرباط ت

هـ666 رباط علء الدين البصيري أو رباط البصير 42.

هـ681 الرباط المنصوري 43.

هـ693 رباط الكرد 44.

هـ763 رباط المارديني 45.

القرن الثامن الجري الرباط الحموي 46.

هـ881 الرباط الزمني 47.

هـ947 رباط بايرام حاويش 48.

452 من 371صفحة 



ش ق   ح لل –ا

الكتبات ف بيت القدس الت وردت بالبحث
سنة التأسيس اسم الكتبة ت

 ف القرون المسة الول
للهجرة

خزائن المسجد القصى 49.

 أنشأت مع إنشاء الدارس ف
بيت القدس

خزائن كتب المدارس 50.

هـ1341 دار كتب المسجد القصى 51.

م1923 المتحف السلمي 52.

 أنشأت بعد القرن السادس
الجري

مكتبات السر المقدسية الخاصة 53.

452 من 372صفحة 



ص ق   ح لل –ا

الصاطب أو الصطبات ف بيت القدس الت وردت بالبحث
سنة التأسيس اسم الصطبة ت

ـه587 مصطبة قبة يوسف 54.

ـه647 مصطبة قبة موسى 55.

ـه666 مصطبة البصيري 56.

ـه795 مصطبة الظاهر 57.

ـه857 مصطبة سبيل قايتباي 58.

ـه943 مصطبة سبيل سليمان 59.

ـه1174 مصطبة الطين 60.

452 من 373صفحة 



ض ق   ح لل –ا

*صور الثار السلمية والدارس

ف بيت القدس الت ورد ذكرها بالبحث

452 من 374صفحة 



452 من 375صفحة 

العهدة العمرية)3( الصورة 



452 من 376صفحة 

البابوالجدارالخارجيلدارالعز    )30( الصورة 

جيع صور الثار السلمية من مساجد ومدارس ودور حديث ومصاطب* 
سخة من وثيقة العهدة يت القدس ون قع الدارس ف ب طة موا وصورة لري

:العمرية… جيعها مأخوذة من 

ريخالقدس     رف،المفصلفيتا .العا
.العسلي،معاهدالعلمفيبيتالمقدس     

.عفاالدهينةوآخرون   . د: ماكسفانبرشيم،القدسالسلمية،تعريب      
زالقدس    .نجم،رائف،كنو
رالتيحصلعليهاالباحثمنالهلوالصدقاءالزائرينلبيتالمقدس            .بعضالصو



نص الكامل لعهد المان

بسم ال الرحن الرحيم
 هذا ما أعطى عبد ال عمر أمير المؤمنين أهل إيلياء

 من المان، أعطاهم أمانا1 لنفسهم وأموالهم،
 ولكنائسهم وصلبانهم، ومقيمها وبريئها وسائر

 ملتها، أنه ل تسكن كنائسهم ول تهدم، ول ينتقص
 منها ول من خيرها، ول من صليبهم، ول يسكن

 بإيلياء معهم أحد من اليهود، وعلى أهل إيلياء أن
 يعطوا الجزية كما يعطي أهل المدائن وعليهم أن
 يخرجوا منها الروم )اللصوت – أي اللصت مثل

 اللص : السارق وجمعه لصوت( فمن خرج منهم
 فإنه آمن على نفسه وماله حتى يبلغوا مأمنهم، ومن

 أقام منهم فهو آمن، وعليه مثل ما على أهل إيلياء
 من الجزية، ومن أحب من أهل إيلياء أن يسير

 بنفسه وماله مع الروم ويخلى بيعهم وصلبهم فإنهم
 آمنون على أنفسهم وعلى بيعهم وصلبهم، حتى

 يبلغوا مأمنهم، ومن كان بها من أهل الرض قبل
 مقتل فلن، فمن شاء منهم قعدوا عليه مثل ما على

 أهل إيلياء من الجزية ومن شاء سار مع الروم،
 ومن شاء رجع إلى أهله فإنه ل يؤخذ منهم شيء

 حتى يحصد حصادهم، وعلى ما في هذا الكتاب عهد
452 من 377صفحة 



 ال وذمة رسوله وذمة الخلفاء وذمة المؤمنين إذا
أعطوا الذي عليهم من الجزية.

ذلك : خالد بن الوليد، وعمرو بن العاص، وعبد الرحن بن عوف، ومعاوية بن أب سفيان.
وكتب وحضر سنة خمسة عشرة…

452 من 378صفحة 



ق  ط ح لل –ا

جدول وخريطة لواقع الدارس ف بيت القدس

اسم الدرسة وتاريخ تأسيسها رقم الوضع
مدرسة السجد القصى – منذ القرون الول للهجرة 1.

هـ450الدرسة الناصرية –  2.

مدرسة أب عقبة – النصف الثان من القرن الامس الجري 3.

هـ583البيمارستان الصلحي –  4.

هـ583الانقاه الصلحية –  5.

هـ583الدرسة الصلحية –  6.

هـ587الدرسة النثنية –  7.

هـ590الدرسة الفضلية –  8.

هـ392الدرسة الأمونية –  9.

هـ598الدرسة الراحية –  10.

هـ600الدرسة البدرية –  11.

هـ600الدرسة الشافعية أو مدرسة الدركاة –  12.

هـ600الدرسة العظمية –  13.

هـ600الدرسة النحوية –  14.

452 من 379صفحة 



ثبت الصادر والراجع

452 من 380صفحة 



  القرآنالكريم

*السجلت والوثائق والخطوطات

  بيت المقدس

 هذه السجلت والوثائق والخطوطات ل نذكرها ف هوامش الطروحة خشية إثقال الوامش،:    تنويه *
 لنا تستوعب رسالة خاصة، لذلك آثرنا الشارة إليها ف ثبت الصادر لعموم الفائدة للباحيثن، وكانت

استفادت منها ف الواضع الت تص الراكز  العلمية ف بيت القدس. 
452 من 381صفحة 



سجلت المحكمة الشرعية بالقدس : . 1
 هـ1022، 424( ص 95( - سجل رقم )502( وشريط )77ميكروفيلم سجل رقم )

 ( –142( – سجل رقم )241( – سجل رقم )260( – سجل رقم )507وشريط )
 ،9(، ص522( سجل رقم )265( – سجل رقم )276( – سجل رقم )184سجل رقم )

هـ - سجل رقم )707(، 22هـ - سجل رقم )1022(، 602هـ - سجل رقم )1022
هـ.1124، 273(، ص207هـ – سجل رقم )1144، 113(، ص225

. وثائق المتحف السلمي في القدس2
هـ.795(، 141وثيقة رقم )-

هـ.707(، 22- وثيقة رقم )

. سجلت مركز الوثائق والمخطوطات في الجامعة الردنية3 
(.573 وشريط )1420- شريط رقم )
(.559- شريط رقم )
(.560- شريط رقم )
(.1359- شريط رقم )
(.602- شريط رقم )

 4-.سجلت مركز الخزانة العامة للمخطوطات في القصر الملكي في المغرب 
(.103 ورقة D 3627- شريط رقم )

(.44 ورقة D 1288شريط رقم )- 
 ك(.142شريط رقم )- 

  5-.محفوظات رئاسة الوزراء في أسطنبول 

(.522- لواء القدس شريط رقم )
(.602- شريط رقم )
(.342- شريط رقم )
(.42- شريط رقم )

452 من 382صفحة 



 6-.سجلت وثائق ومخطوطات المتحف البريطاني بالقدس 
(.573- ملحق رقم )
.ADD 407/23339- ملحق رقم 
.ADD 7326- ملحق رقم 

 7-.سجلت مخطوطات دار الكتب المصرية )القومية الن( القاهرة 
(.380- مطوط رقم )
.156( إل 95- ملد من رقم )

.3871- ملد رقم 

8-.سجلت مخطوطات مكتبة الزهر الشريف، القاهرة 
.4167( 3970- مطوط رقم )
.171-157( من ورقة 3971- مطوط رقم )

 9-.سجلت مخطوطات المكتبة الحمدية في خزانة جامعة الزيتونة، تونس 
هـ بط مغرب.982( كتبت عام 4810- مطوطة النس الليل، رقم )

 10-.سجل مخطوطات )دار الكتب الظاهرية(، دمشق 
 ورقة(.182( )5689- سجل رقم )
.50/375- سجل رقم 

(.720- مطوطة رقم )

 11-.سجل فهرس المخطوطات العربية في مكتبة الوقاف العامة، بغداد 
.6586م هو رقم 1974، بغداد، 4- رقم متسلسل )ج

.873- مطوطة رقم 

 12-.سجل فهرس المخطوطات العربية في مكتبة المتحف العراقي، بغداد 
( ونسخة فضائل بيت القدس.1418- مطوط باعث النفوس تت رقم )

 13-.سجل فهرس مركز الوثائق والمخطوطات في بغداد 
- الوثائق )وثائق بيت القدس حت ناية القرن السادس الجري(.

452 من 383صفحة 



 14-سجلت معهد المخطوطات العربية، المنظمة العربية للتربية والثقافة  
والعلوم.

(.2869- سجل رقم )
(.1078- فيلم رقم )
(.379- فيلم رقم )
(.377- فيلم رقم )

 15-.سجلت مركز المخطوطات في مصلحة دار الكتب الوطنية، بيروت 
(.442-437 : 2 )خزائن الكتب بالعربية 2243الفهرس رقم 

.1074( فرع من نسخة 463مطوطة النس الليل رقم )

 16- ،م(.1328هـ/729 ابن فركاح الفزاري )ت
 كتاب باعث النفوس إل زيارة القدس الروس ما عن بمعه وتأليفه الشيخ- 

 المام العلمة مفت السلمي بغية الصالي " برهان الدنيا والدين إبراهيم ابن
 الشيخ تاج الدين عبد الرحن بن سباع الفزاري البدري النصاري" عرف

(.1418"بابن فركاح" طيب ال ثراه، دار صدام للمخطوطات، بغداد رقم )

452 من 384صفحة 



الصــادر
هـ( :631سيف الدين أبو السن علي بن علي )ت، 

كر، )بيوت،-17 صول الحكام، دار الف   الحكام ف أ
1997.)

:  المدي 

هـ( :850شهاب الدين أحد بن ممد الفتح )ت، 

ستظرف، دار الضواء، )بيوت،-18 ستطرف ف كل فن م   ال
1995.)

:  البشيهي 

ن ب الكرم الشيبا بن أ لـي ا سـن ع ـو ال ـن أب ـز الدي  ع
هـ( :630)ت، 

لصحـابة، ط-19 ـرفة ا ـة ف مع سـد الغاب  ، دار1 أ
(.1998الفـكر، )بيوت، 

(.1965 الكامل ف التاريخ، دار صادر، )بيوت، -20

سـاب، دار صادر، )بيوت،-21 يب الن ـاب ف تذ   اللب
1980.)

:  ابن الثي 

هـ( :606ميي الدين أبو السعادات ) ت، 

سلم،-22 ليه و لرسول صلى ال ع ديث ا مع الصول من أحا   جا
(.1949تقيق حامد الفقي، مؤسسة انتشارا جهان، )طهران، 

رب،-23 ريب الديث والثر، دار إحياء التراث الع ية ف غ   النها
)بيوت، د.ت(. 

:  ابن الثي 

بو ممد، عبد الرحيم بن السن بن علي بن عمر : جال الدين أ  السنوي 

452 من 385صفحة 



هـ( :772بن إبراهيم الموي )ت، 

يق كمال يوسف الوت، ط-24 ية، تق  ، دار1 طبقات الشافع
(.1987الكتب العلمية، )بيوت، 

عة الرشاد، بد ال البوري، مطب يق ع ية، تق  - طبقات الشافع
(.1971)بغداد، 

هـ( :356أبو الفرج علي بن السي بن ممد القريشي )ت، 

عة،-28 سسة جال للطبا يم البياري، مؤ يق إبراه ن، تق   الغا
)بيوت، د.ت(.

:  الصبهان 

صف الول ف ف الن سي )تو يم بن ممد الفار سحق، إبراه بو ا  أ
من القرن الرابع للهجرة( :

(.1961 السالك والمالك، تقيق ممد جابر، )القاهرة، -25

:  الصطخري 

هـ( :597عماد الدين ممد بن ممد بن حامد )ت، 

د صبح،-26 يق ممد ممو تح القدسي، تق سي ف الف تح الق   الف
(.1965الدار القومية، )القاهرة، 

:  الصفهان 

هـ( :430أبو نعيم أحد بن عبد ال )ت، 

 ، دار الكتب العلمية،1 حلية الولياء وطبقات الصفياء، ط-29
م(. 1988)بيوت، 

: الصفهان 

جي سم الزر ـمد بن القا ـاس أح ب العب ـن أ ـق الدي  موف
هـ( :668)ت، 

 ، دار الكتب العلمية،1 عيون النباء ف طبقات الطباء، ط-31

:  ابن أب أصيبعة 

452 من 386صفحة 



(.1965)بيوت، 

هـ(:314أبو ممد أحد أعثم الكوف )ت، 

(.1968 الفتوح، دار الندوة الديدة، )بيوت، -32

:  ابن العثم 

هـ( :40 )ت، المام علي بن أب طالب 

 ،2 نج البلغة، تقيق وشرح ممد أبو الفضل إبراهيم، ط-33
(.1996دار اليل، )بيوت، 

: أمي الؤمني علي 

هـ( :592السن بن منصور بن ممد خان )ت، 

ب-34 عة البا ية، مطب فة بالفتاوي الند رية العرو   الفتاوي العالك
هـ(.1355اللب، )القاهرة، 

: الوزجندي 

ـم بن الغية الحفي ساعيل بن إبراهي ل ممد بن إ بد ا بو ع  أ
هـ( :256)ت، 

 التاريخ الكبي، دار الفكر للطباعة، )بيوت، د.ت(.-35

رب، )بيوت،-36 صحيح البخاري، دار إحياء التراث الع   
د.ت(.

:  البخاري 

بن يم ا بد الرح بن ع صطفى ا حد بن م بد القادر بن أ يخ ع  الش
هـ( :1346ممد )ت، 

يخ-37 صر لكتاب تار هو مت شق، و نة دم يخ مدي يب تار   تذ
(.1979، بيوت، 2دمشق لبن عساكر، ط

:  بدران 

هـ( :1137الشيخ إساعيل حقي )ت، 

يق ممد علي-38 سي روح البيان، تق ير الذهان من تف   تنو

:  البوسوي 
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(.1989، دار القلم، )دمشق، 1الصابون، ط

هـ( :328افتيشيس سعيد السكندري )ت، 

(.1904 تاريخ ابن البطريق، )بيوت، -39

عة الباء-40 صديق، مطب يق والت يخ الموع على التحق   التار
م(.1905اليسوعيي، )بيوت، 

:  ابن البطريق 

هـ( :779ممد بن عبد ال الطنجي )ت، 

صار، دار-41 ، تفة النظار ف غرائب الم طة بن بطو   رحلة ا
(.1985الشرق العرب، بيوت، )بيوت، 

:  ابن بطوطة 
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هـ( :463أبو بكر أحد بن علي الطيب البغدادي ) ت، 

 تاريخ بغداد، دار الكتاب العرب، )بيوت، لبنان(.-42

:  البغدادي 

هـ( :739صفي الدين بن عبد الق )ت، 

يق علي-43 نة والبقاع، تق ساء المك صد الطلع ف أ   مرا
(.1954البيجاوي، دار العرفة، )بيوت، 

:  البغدادي 

بن لقب با ين بن سعد وي فق الد لطبيب مو هو ا يف و بد اللط  ع
هـ( :628اللباد )ت، 

(. 1869 الفاءة والعتبار، مطبعة وادي النيل، )مصر، -44

:  البغدادي 

هـ( :279أحد بن يي بن جابر )ت، 

كر،-45 يق سهيل زكار، دار الف ساب الشراف، تق   أن
(.1996)بيوت، 

ذ سهيل زكار، ط-46 يق د. الستا  ، دار1 فتوح البلدان، تق
(.1992الفكر للطباعة، )بيوت، 

:  البلذري 

هـ( :739المي علء الدين علي )ت، 

كر، )بيوت،-47 بن حبان، دار الف يب صحيح ا سان بترت  الح
1996.)

:  ابن بلبان 

هـ( :791أبو سعيد عبد ال بن عمر بن ممد )ت، 

سي البيضاوي، ط-48 ية،1 تف تب العلم عة دار الك  ، مطب
م(.1988)بيوت، 

: البيضاوي 

هـ( :458أبو بكر أحد بن السي بن علي )ت،  :  البيهقي 
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 السنن الكبى، دار الفكر للطباعة، )بيوت، د.ت(.-49

هـ( :297أبو عيسى، ممد بن عيسى بن سورة )ت، 

يث،-50 كر، دار الد حد ممد شا يق أ سنن الترمذي، تق   
)القاهرة، د.ت(.

: الترمذي 
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هـ( :589بنيامي الندلسي )ت، 

(.1954 رحلة بنيامي، ترجة عزرا حداد، )بغداد، -51

:  التطيلي 

ـري بردي سـن يوسـف بن تغ ـو الا ـن أب ـال الدي  ج
هـ( :874)ت، 

فة-52 صر والقاهرة، وزارة الثقا   النجوم الزاهرة ف ملوك م
رجة ليف والت صرية للتأ سسة ال مي، الؤ  والرشاد القو

والطباعة، )القاهرة، د.ت(.

:  ابن تغري بردي 

هـ( :384أبو علي مسن التنوخي )ت، 

لي، دار صادر،-53 يق عبود الشا عد الشدة، تق   الفرج ب
(.1987)بيوت، 

: التنوخي 

 أبو العباس تقي الدين أحد عبـد الليـم بن عبد السلم )ت،
هـ( :728

ية، دار الكتاب-54 عي والرع ية ف إصلح الرا لسياسة الشرع   ا
العرب، )القاهرة، د.ت(.

: ابن تيمية 

هـ( :1237عبد الرحن بن حسن )ت، 

ـار، دار-55 ـراجم والخب ـار ف الت ـب الث   عجائ
الفارس، )بيوت، د.ت(.

:  البت 

ن الندلسي الشاطب بو السي ممد بن أحد بن جبي الكنا  أ
هـ( :614البلنسي )ت، 

(.1959 رحلة ابن جبي، دار صادر، )بيوت، -56

: ابن جبي 
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هـ( :816علي بن ممد بن علي )ت، 

لب، )القاهرة،-57 ب ال صطفى البا عة م   التعريفات، مطب
1938.)

:  الرجان 

452 من 392صفحة 



هـ( :833شس الدين، أبو الي ممد بن ممد )ت، 

ـن بنشره-58 ـراء، ع ـات الق ـاية ف طبق ـة النه   غاي
(.1932ج-برجستراسر، الاني، )مصر، 

: ابن الزري 

هـ( :732أبو إسحاق إبراهيم بن سعد )ت، 

لسامع والتكلم ف أدب العال والتعلم، دار-59   تذكرة ا
هـ(.1970الكتب العلمية، )بيوت، 

:  ابن جاعة 

هـ( :392أبو الفتوح النحوي عثمان بن جن الوصلي )ت، 

(.1952 الصائص، تقيق ممد علي النجار، )القاهرة، -60

:   ابن جن 

هـ( :331أبو عبد ال ممد )ت، 

صر،-61 حد، )م يد أ بد الم عة ع   الوزراء والكتاب، مطب
م(.1938

: الهشياري 

هـ( :654شس الدين، أبو الظفر يوسف )ت، 

(.1951 مرآة الزمان ف تاريخ العيان )حيدر/أباد، -62

: سبط ابن الوزي 

رشي ـن بن علي بن ممد الق ـد الرح ـرج عب ـو الف  أب
هـ( :597البغدادي )ت، 

يل جبور، دار الفاق،-63 يق، جبائ   فضائل القدس، تق
(.1979)بيوت، 

((، )بيوت، د.ت(. مناقب عمر بن الطاب -64

بد القادر،-65 يق ممد ع يخ اللوك والمم، تق ظم ف تار   النت

: ابن الوزي 
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ية، )بيوت، تب العلم بد القادر، دار الك صطفى ع  وم
1993.)

هـ( :393إساعيل بن جهاد )ت، 

ية، ط-66 صحاح العرب للغة و لصحاح تاج ا  ، دار العلم4 ا
هـ(.1407للمليي، )بيوت، 

: الوهري 

ــي ســطنطي النف ـد ال الق ــن عب صطفــى ب  م
هـ( :1068)ت، 

كر،-67 تب والفنون، دار الف سامي الك شف الظنون عن أ   ك
(.1999)بيوت، 

: حاجي خليفة 

هـ( :354أبو حات، ممد بن حبان البست )ت، 

ية، )بيوت،3 كتاب الثقات، ط-68  ، مؤسسة الكتب الثقاف
1995.)

يد، ط-69 يم زا يق ممود إبراه ي، تق  ،1 كتاب الروح
هـ(.1396)حلب، 

شر،-70 ليف والن نة التأ صار، ل ـاء الم ـي علم   مشاه
(.1959)القاهرة، 

:  ابن حبان 

هـ( :584عبد الرحن بن ممد بن عبد ال بن يوسف )ت، 

بن حبيش، ط-71 كر، )بيوت،2 غزوات ا  ، دار الف
1992.)

: ابن حبيش 

 شهــاب الدين أبـو الفضـل أحد بـن علي العسقلن
هـ( :852)ت، 

:  ابن حجر 
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  الصابة ف تييز الصحابة، مطبعة الاني، )القاهرة،-72
1907.)

  أنباء الغمر بأبناء العمر، مطبعة دار العارف العثمانية،-73
(.1967حيدر آباد الدكن، )الند، 

  بلوغ الـرام من أدلـة الحكام، دار اليـل،-74
)بيوت، د.ت(.

(.1966 تقريب التهذيب، مؤسسة الرسالة، )بيوت، -75
  تذيب التهذيب، تقيق مصطفى عبد القادر عطا، دار-76

(.1944الكتب العلمية، )بيوت، 
 ، مؤسسة العلمي، )بيوت،2 لسان اليزان، ط-77

1971.)
  الطالب العالية بزوائد الساند الثمانية، تقيق حبيب-78

  الطبعة العصرية، )الكويت،1الرحن العظمي، ط
1973.)

 الرياض،0 نزهة اللباب ف اللقاب، مكتبة الرشد، -79
1989.)

 الدرر الكامنة، دار اليل، )بيوت، د.ت(.-80
هـ( :656عز الدين أبو حامد بن هبة ال بن ممد )ت، 

  شرح نج البلغة، تقيق ممد أبو الفضل إبراهيم،-81
)د.ت(.

: ابن أب الديد 

لسي ـمد بن سعيـد بن حزم الند لـي بن أح بو ممد ع  أ
هـ( :456)ت، 

لسلم هارون، ط-82 بد ا يق ع ساب العرب، تق  ،4 جهرة أن
م(.1977)القاهرة، 

يم-83 مد إبراه يق م حل، تق صل ف اللل والهواء والن   الف

:  ابن حزم 
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نصر، دار اليل، )بيوت، د.ت(.

كر،-84 بد الغفار البغدادي، دار الف يق ع   اللى بالثار، تق
(.1984)بيوت، 

هـ( :1226حسن بن عبد اللطيف )ت، 

يق-85 شر الجري، تق ن ع هل القدس ف القرن الثا جم أ   ترا
(.1985سلمة النعيمات، الامعة الردنية، ) عمان، 

:  السين 

هـ( :954عبد ال ممد )ت، 

ء سيدي خليل،-86 ب الفدا صر أ ليل لشرح مت هب ال   موا
مطبعة مكتبة النجاح، )ليبيا، د.ت(.

: ابن الطاب 

مي بد ال الموي الرو بد ال ياقوت بن ع بو ع ين أ  شهاب الد
هـ( :626البغدادي )ت، 

جم الدباء، ط-87 شر،3 مع عة والن كر للطبا  ، دار الف
م(.1980)بيوت، 

رب، )بيوت،-88 ـاء التراث الع جـم البلدان، دار إحي   مع
د.ت(.

سوعات-89 ية للمو جي حسن، الدار العرب يق نا ضب، تق   القت
(.1987)بيوت، 

:  الموي 

هـ( :727ممد بن عبد النعم )ت، 

يق إحسـان عباس،-90   الروض العطار ف خب القطار، تق
(.1984، مكتبة لبنان، )بيوت، 2ط

:  الميي 

هـ( :241أبو عبد ال أحد الشيبان )ت،  : ابن حنبل 
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بل، دار إحياء التراث، )بيوت،-91   مسند المام أحد بن حن
1994.)

هـ( :876أبو البكات أحد بن إبراهيم )ت، 

يد،-92 ظم رش يق نا ن أيوب، تق قب ب   شفاء القلوب ف منا
(.1979دار الرية للطباعة، )بغداد، 

:  النبلي 

هـ( : 481أب معي الدين ناصر  القياديان الروزي )ت، 
  رحلة سفرنامة، ترجة وتقدي : احد خالد البدل،-93

م(1983)الرياض، 

: خسرو 

هـ( :808عبد الرحن بن ممد بن خلدون الضرمي )ت، 

لعب وديوان البتدأ-94 بن خلدون، كتاب ا مة ا يخ العل   تار
لب ) عة،7وا ن للطبا   ملدات(، دار الكتاب اللبنا
(.1958)بيوت، 

صطفى ممد، )القاهرة،-95 عة م بن خلدون، مطب مة ا   مقد
د.ت(.

: ابن خلدون 

هـ( :681أبو العباس شس الدين أحد بن أب بكر )ت، 

يق إحسان عباس،-96   وفيات العيان وأنباء أبناء الزمان، تق
(.1978دار الفكر، )بيوت، 

: ابن خلكان 

هـ( :1147الشيخ ممد بن ممد بن شرف الدين )ت، 
  وثيقة مقدسية تاريية، تقيق اسحق السين، مطبعة دار-97

اليتام، )القدس، د.ت(.

: الليلي  

هـ( :389ممد بن أحد بن يوسف )ت، 
ية، )القاهرة،-98 عة الني يح العلوم، الطب   كتاب مفات

: الوارزمي 
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هـ( :240خليفة بن خياط العصفري )ت، 

كر،-99 يق سهيل زكار، دار الف فة بن خياط، تق يخ خلي   تار
(.1993)بيوت، 

كر، )بيوت،-100 سهيل زكار، دار الف قه :    الطبقات، حق
م(. 1993

: ابن خياط 

هـ( :385علي بن عمر )ت، 
(.1994 سنن الدارقطن، دار الفكر، )بيوت، -101

: الدارقطن 

هـ( :275سليمان بن الشعث السجستان الزدي )ت، 

يد،-102 بد الم ين ع يق ممد ميي الد ب داود، تق سنن أ   
دار إحياء السنة النبوية، )د.ت(.

:  أبو داود 

هـ( :736أبو بكر بن عبد ال )ت، 

ن أيوب،-103 مع الغرر الطلوب ف أخبار ب   كن الدرر وجا
(.1972)القاهرة، 

: الداوداري 

هـ( :809إبراهيم بن ممد الصري )ت، 

لسلطي، عال الكتب،-104 هر الثمي ف سي اللوك وا   الو
(.1985)بيوت، 

: ابن دقماق 

 شهــاب الديـن أبـو إسحـاق إبراهيـم بن عبـد ال
هـ( :642الموي الشافعي )ت، 

  أدب القضاء، تقيق ممد مصطفى الرحيلي: ممع-105
(.1975اللغة العربية، )دمشق، 

      - أدب القضاة، تقيق : يي هلل السرحان، مطبعة
(.1984الرشاد، )بغداد، 

: ابن أب الدم 
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هـ( :1178مصطفى أسعد اللقيمي )ت، 

لسيد-106 بة ا لت لوادي القدس، مكت نس برح سوانح ال   
هـ(.1178رشيد مكي، )عسقلن، أثناء الرحلة، عام 

:  الدمياطي 

هـ( :509شيويه بن شهردار بن شيويه )ت، 

 ، دار الكتاب1 فردوس الخبار، تقيق فواز الزمرل، ط-107
(.1987العرب، )بيوت، 

:  الديلمي 

هـ( :748شس الدين، ممد بن أحد بن عثمان )ت، 
  تاريخ السلم ووفيات الشاهي والعلم، تقيق عمر-108

 عبد السلم تدمري، دار الكتاب العرب )بيوت،
1998.)

  تذكـرة الفـاظ، دار إحيـاء التراث العرب،-109
)بيوت، د. ت(.

 ، دار1 دول السلم، تقيق : عمر عبد السلم، ط-110
م(.1987الكتاب العرب، )بيوت، 

 ،1 ذيول العب ف خب من غب، تقيق سعيد بسيون، ط-111
(.1985دار الكتب العلمية، )بيوت، 

 ، )بيوت،1 سي أعلم النبلء، دار الفكر، ط-112
1997.)

 ، )دار1 العب ف خب من غب، تقيق مكتب البحوث، ط-113
(.1997الفكر للطباعة، )بيوت 

  معرفة القراء الكبار، تقيق : بشار عواد،طبعو مؤسسة-114
هـ(.1404الرسالة، )بيوت، 

  مناقب المام أبو حنيفة، تقيق أبو الوفا الفغان،-115
)مصر، د.ت(.

:  الذهب 

452 من 399صفحة 



(.1999 ميزان العتدال، دار الفكر، )بيوت، -116
 ابـن أب حات، أبو ممد عبد الرحن ممد بن أدريس الرازي

هـ( :327)ت، 
  الرح والتعديل، دار الكتب العلمية، )بيوت،-117

1998.)

:  الرازي 

هـ(:444الافظ أب السن )ت، 
  فضائل الشام ودمشق، مطبعة المع العلمي العرب،-118

م(.1950)دمشق، 

:  الربعي 

هـ( :499أبو القاسم علي بن ممد )ت، 
  روضة القضاة وطريق النجاة، مطبعة اسعد )بغداد،-119

1970.)

:  الرحب السمنان 

هـ( :290هـ وقيل 310أب علي أحد بن عمر )ت، حوال 
(.1981 العلق النفيسة )لندن، -120

:  ابن رستة 

هـ( :1004شهاب الدين أحد )ت، 
 بداية التاج إل شرح النهاج-121

: الرملي 

هـ( :1205ممد بن ممد مرتضى السين )ت، 
 تاج العروس من جواهر القاموس، تقيق مصطفى-122

حجازي، )د.ت(.

:  الزبيدي 
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 المـام الافـظ عبـد الرحن بن عمـر بن عبـد ال )ت،
هـ( :281

  تاريخ أبو زرعة الدمشقي، دار الكتب العلمية،-123
(.1996)بيوت، 

:  أبو زرعة الدمشقي 

هـ( :794الشيخ بدر الدين ممد بن عبد ال الشافعي )ت، 
  أعلم الساجد بأحكام الساجد، تقيق أبو الوفا-124

هـ(.1385مصطفى، )القاهرة، 
  البهان ف علوم القرآن، تقيق ممد أبو الفضل،-125

م(.1957)القاهرة، 

:  الزركشي 

 جار ال أبو القاسم ممود بن عمـر بن ممـد بن عمر
هـ( :538الوارزمي )ت، 

(.1965 أساس البلغة، دار بيوت للطباعة، )بيوت -126
 ، دار2 الكشاف عن حقائق التنيل وعيون القاويل، ط-127

م(.2001إحياء التراث، )بيوت، 

:  الزمشري 

 هـ( :771تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب بن علي )ت، 
  طبقات الشافعية الكبى، تقيق عبد الفتاح ممد-128

اللو، عيسى الباب اللب، )القاهرة، د.ت(.
(.1948معيد النعم ومبيد النقم، )القاهرة، -129

: السبكي 

هـ( :902ممد بن عبد الرحن بن ممد بن عثمان )ت، 
  العلن بالتوبيخ لن ذم التاريخ، دار الكتب العلمية،-130

م(.1979)بيوت، 
  التب السبوك ف ذيل السلوك، مطبعة بولق، )القاهرة،-131

1996.)
  الضوء اللمع ف أعيان القرن التاسع، دار مكتبة الياة،-132

)بيوت، د.ت(.

: السخاوي 

هـ( :490شس الدين ممد بن أحد )ت،  : السرخسي 
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، دار العرفة، )بيوت، د.ت(.2 البسوط، ط-133
 ممـد بن سعـد ، عبـد ال بن سعد بن صنيع الزهري )ت،

هـ( :230
(.1975 الطبقات الكبى، دار صادر، )بيوت، -134

: ابن سعد 

 أبو عبـد الرحن ممـد بن حسي النيسابوري النقشبندي
هـ( :412)ت، 

  طبقات الصوفية، تقيق نور الدين شريبة، مطبعة دار-135
 (، ونشرة مكتبة الاني1969التأليف، )القاهرة، 

بالقاهرة.

:  السلمي 

هـ( :562أبو سعد عبد الكري بن ممد بن منصور )ت، 
  النساب، تقيق الشيخ عبد الرحن بن يي، بيوت،-136

)لبنان، د.ت(.

:  السمعان 

هـ( :632شهاب الدين أبو جعفر عمر بن ممد )ت، 
م(.1983 عوارف العارف، مكتبة القاهرة، )القاهرة،-137

: السهروردي 

هـ( :734أبو الفتح ممد بن ممد بن يي )ت، 
 ، دار2 عيون الثر ف فنون الغازي والشمائل والسي،ط-138

(.1974اليل، )بيوت، 

:  ابن سيد الناس 

هـ( :911جلل الدين عبد الرحن )ت، 
  التقان ف علوم القرآن، مطبعة مصطفى الباب اللب،-139

(.1951)القاهرة، 
 - التقان ف علوم القرآن، تقيق ممد أبو الفضل، الكتبة

(.1988العصرية، صيدا، )بيوت، 
  بغية الدعاة، تقيق ممد أبو الفضل، مطبعة مصطفى-140

(.1964اللب، )القاهرة، 
 البهجة الرضية، مؤسسة اساعيليان، )إيران، د.ت(.-141
  تاريخ اللفاء، تقيق ممد ميي الدين، )القاهرة،-142

:  السيوطي 
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1944.)
  حسن الاضرة، مطبعة الباب اللب، )القاهرة،-143

م(.1951
 ، دار الكتب العلمية، )بيوت،1 طبقات الفاظ، ط-144

1983.)
  نظم العقبان ف أعيان العيان، الكتبة العلمية،-145

(.1927)بيوت، 
 أبو عبـد ال، شس الدين ممـد بن شهاب الدين أحد بن

هـ( :880علي ابن عبد الالق النهاجي شس الدين )ت، 
  إتاف الخصا بفضائل السجد القصى، تقيق أحد-146

 رمضان أحد، اليئة الصرية للكتاب، )القاهرة،
1984.)

:  السيوطي 

 شهاب الديـن أبو ممـد عبـد الرحـن بن إساعيل بن
هـ( :665إبراهيم )ت، 

  تراجم رجال القرني السادس والسابع الجري-147
 العروف بالذيل على الروضتي، دار اليل، )بيوت،

1974.)
  الروضتي ف أخبار الدولتـي، دار اليل، )بيوت،-148

د.ت(.

:              أبو شامة 

 عز الديـن أب عبـد ال ممـد بن علـي بن إبراهيـم )ت،
هـ( :684

  العلق الطية ف ذكر أمراء الشام والزيرة، تقيق-149
(.1956سامي الدهان، الطبعة الكاثوليكية، )بيوت، 

:             ابن شداد 
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هـ( :632القاضي باء الدين يوسف بن رافع )ت، 
  النوادر السلطانية والاسن اليوسفية، )سية صلح-150

الدين اليوب، دار الفكر للطباعة، )بيوت، د.ت(.

: ابن شداد 

هـ( :977ممد بن أحد الطيب )ت، 
  مغن التاج إل معرفة ألفاظ النهاج، مطبعة مصطفى-151

(.1958الباب، )القاهرة، 

:  الشربين 

 أبو الفتـح ممـد بن عبـد الكـري بن أب بكـر أحد
هـ( :548)ت، 

 ، دار العرفة،2 اللك والنحل، تقيق ممد سيد، ط-152
(.1975)بيوت، 

:  الشهرستان 

هـ( :1250ممد بن علي الصنعان )ت، 
  البدر الطالع لاسن من بعد القرن السابع، دار العرفة،-153

)بيوت، د.ت(. 

:  الشوكان 

هـ( :1135التغلب عبد القادر بن عمر )ت، 
  تراجم العيان من أهل الزمان ف القدس الشرف،-154

(.1979)دمشق 

:  الشيبان 

صلح الدين خليل الوصلي
  تراجم العيان من أهل الزمان ف القدس الشريف،-155

(.1979)دمشق، 

: الشيبان 

 ممد بن السـن بن فرقد أبو عبد ال صاحب أب حنيفة )ت،
هـ( :189

 ، الركز الوطن1 الثار، تقيق باسم فيصل، ط-156
(.1990للطباعة، دار الراية، )الرياض، 

:  الشيبان 
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 شـس الديــن أبو ممـد بن أب طالـب النصاري )ت،
هـ( :727

 ،2 نبة الدهر ف عجائب الب والبحر، تقيق مهران، ط-157
(.1998دار إحياء التراث العرب، ، )بيوت، 

:  شيخ الربوة 

هـ( :607أبو عمر ممد بن أحد القدسي الصالي )ت، 
 ،1 الدرسة العمرية بدمشق، تقيق : د. ممد مطيع، ط-158

م(.2000دار الفكر، )دمشق 

: الصالي  

هـ( :764صلح الدين خليل بن أيبك بن عبد ال )ت، 
  الواف بالوفيات، اعتناء وتقيق هلموت ريتر، دار فرانز-159

للنشر، )طهران، د.ت(.

:  الصفدي 

هـ( :211عبد الرزاق بن هام )ت، 
 ، )بيوت،1 الصنف، اللس العلمي الندي، ط-160

هـ(.1390

: الصنعان 

هـ( :900علي بن داود )ت، 
  أنباء العصر بأبناء العصر، تقيق حسن حبشي، دار-161

الفكر العرب، )القاهرة، د.ت(.
  نزهة النفوس والبدان ف تواريخ أهل الزمان، تقيق-162

(.1974حسن حبشي، )القاهرة، 

: ابن الصيف 

 عصام الدين، أحد بن مصلح الديـن مصطفـى ابن خليل
هـ( :968)ت، 

  الشقائق النعمانية ف علماء الدولة العثمانية، مطبعة-163
(. 1961الزهراء، )الوصل، 

 ، الكتبة الركزية بالوصل،2 طبقات الفقهاء، ط-164
(.1961)الوصل، 

  مفتاح السعادة ومصباح السيادة، دائرة العارف،-165
(.1937)حيدر اباد، 

:  طاشي كبي زادة 
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هـ( :310ممد بن جرير الطبي )ت، 
  تاريخ الرسـل واللوك، تقيق ممد أبو الفضل-166

 ، مطبعة دار العارف، )القاهرة،5إبراهيـم، ط
1967.)

  جامع البيان عن تأويل آي القرآن، دار الفكر،-167
( .1999)بيوت، 

:  الطبي 

هـ( :520أبو بكر ممد بن ممد بن الوليد الندلسي )ت، 
 الوادث والبدع، )د.ت(.-168
هـ(.1289 سراج اللوك، مطبعة بولق، )مصر، -169

:  الطرطوشي 

هـ( :709ممد بن علي بن طباطبا )ت، 
  الفخري ف الداب السلطانية، الطبعة الرحانية،-170

(.1927)القاهرة، 

:  ابن الطقطقي 

هـ( :497أبو عبد ال ممد بن فرج الالكي )ت، 
  أقضية رسول ال، تقيق، ممد العظمي، دار-171

(.1978الكتـاب اللبنان، )بيوت، 

:  ابن الطلع 

هـ( :953شس الدين ممد بن علي)ت، 
  )قضاة دمشق( الثغر البسام ف ذكر من ول قضاء-172

 الشام، تقيق صلح النجد، المع العلمي، )دمشق،
1956.)

:  ابن طولون 

هـ( :1252السيد ممد أمي )ت، 
 ،2 رد التار على الدر الختار، شرح تنوير البصار، ط-173

(.1966مطبعة مصطفى الباب اللب، )القاهرة، 

:  ابن عابدين 

هـ( :463أبو عمر يوسف بن عبد ال بن ممد )ت، 
  الستيعاب ف معرفة الصحاب، على هامش الصابة-174

 ف معرفة الصحاب لبن حجر العسقلن )ت
(.1976هـ(، تقيق، طه ممد الزين، )د-م،  852

: ابن عبد الب 

452 من 406صفحة 



هـ( :328أبو عمر أحد بن ممد بن عبدربه الندلسي )ت، 
  العقد الفريد، صححه أحد أمي، أحد الزين، إبراهيم-175

(.1965البياري، لنة التأليف والنشر، )القاهرة، 

:  ابن عبد ربه 

هـ( :685أبو الفرج غرغوريوس بن هارون اللطي )ت، 
  تاريخ متصر الدول، الطبعة الكاثوليكية، )بيوت،-176

1958.)

:  ابن العبي 

هـ( :1214ممد بن عثمان الكناسي )ت، 
  رحلة ابن عثمان، )القدس والليل ف الرحلت-177

 الغربية(، "إحراز العلى والرقيب ف حج بيت ال
 الرام وزيارة القدس الشريف والليل والتبك بقب

 البيب"، تقيق : د. عبد الادي التازي، منشورات
(.1996النظمة السلمية، )الغرب، 

: ابن عثمان 

 هـ( :365أبو أحد عبد ال بن عدي الرجان )ت، 
  الكامل ف ضعفاء الرجال، دار الكتب العلمية،-178

(.1997)بيوت، 

:  ابن عدي 

هـ( :660كمال الدين عمر بن أحد بن جب )ت، 
  بغية الطلب بتاريخ حلب، تقيق سهيل زكار، دار-179

(.1988الفكر، )بيوت، 

:  ابن العدي 

هـ( :544أبو بكر ممد بن عبد ال العافري )ت، 
 ، دار1 أحكام القرآن، تقيق علي ممد البجاوي، ط-180

 إحياء الكتب العربية عيسى الباب اللب، )مصر،
1957.)

  العواصم من القواصم، تقيق عمارة طالب، )الزائر،-181
1974.)

:  ابن العرب 

 أبو القاسـم علـي بن السن بن هبة ال بن عبد ال الشافعي
هـ( :571)ت، 

: ابن عساكر 
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  تاريخ مدينة دمشق، تقيق عمر بن غرامة العمروي،-182
(.1995دار الفكر، )بيوت، 

  تبيي كذب الفتري فيما نسب إل المام أب السن-183
هـ(.1347الشعري، )دمشق، 

هـ( :395السن بن عبد ال )ت، 
(.1997 الوائل، دار الكتب العلمية، )بيوت، -184

: العسكري 

هـ( :927مي الدين النبلي )ت، 
  النس الليل بتاريخ القدس والليل، منشورات الطبعة-185

هـ(.1968اليدرية ف النجف الشرف، )النجف 
 ، مكتبة1ج م2- النس الليل بتاريخ القدس والليل، 

(.1973التسب، )عمان، 
 - النس الليل بتاريخ القدس والليل، تقيق ممود

 ،1عور، إشراف الدكتور ممود علي عطا ال، ط
(.1999مكتبة دنديس الليل، عمان، ، )عمان، 

:  العليمي 

هـ( :1089أبو الفلح عبد الي ابن العماد النبلي )ت، 
  شذرات الذهب ف أخبار من ذهب، دار الكتب-186

العلمية، )بيوت، د.ت(.

:  ابن العماد 

هـ( :749ابن فضل ال، شهاب الدين أحد بن السي )ت، 
  التعريف بالصطلح الشريف، دار الكتب العلمية،-187

(.1988)بيوت، 
(.1986 مسالك البصار ف مالك المصار، )بيوت، -188

:  العمري 

هـ( :855بدر الدين ممود بن أحد )ت، 
  عقد المان ف تاريخ أهل الزمان ،مطبعة علء،-189

(.1985)القاهرة، 

:  العين 

هـ( :505أبو حامد ممد بن ممد بن أحد )ت، 
 ، دار الفكر، )بيوت،2 إحياء علوم الدين، ط-190

:  الغزال 
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1980.)
  صفوة اللل من مستصفى الغزال ف علوم أصول-191

 ، مطبعة العان،1الفقه، تقيق عبد الكري الدرس، ط
(.1986)بغداد، 

 ، منشورات4 معارج القدس ف مدارج معرفة النفس، ط-192
(.1980دار الفاق، )بيوت، 

  النقذ من الضلل، تقيق عبد الليم ممود، مطبعة-193
(.1962النلو الصرية، )مصر، 
هـ( :1214كمال الدين ممد بن ممد )ت، 

  الدر الكنون والمال الصون )التذكرة الكمالية(،-194
 مطوط غي مقق بالكتبة الظاهرية بدمشق برقم

7604.

:  الغزي 

هـ( :1061نم الدين ممد بن أحد )ت، 
  الكواكب السائرة ف أعيان الائة العاشرة، تقيق ممود-195

(.1979جبور، دار الفاق، )بيوت، 

:  الغزي 

هـ( :732اللك الؤيد عماد الدين إساعيل )ت، 
  الختصر ف أخبار البشر، دار العرفة، )بيوت،-196

1964.)

:  أبو الفداء 
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هـ( :175أبو عبد الرحن، الليل بن أحد )ت، 
  العي، تقيق إبراهيم السامرائي ومهدي الخزومي، دار-197

(.1980الرشيد، )بغداد، 

:  الفراهيدي 

هـ(:799قاضي القضاة برهان الدين إبراهيم بن علي )ت، 
 تبصرة الحكام ف أصول القضية ومناهج الحكام(.-198

:  ابن فرحون 

 أبو عبـد ال أحـد بن ممـد بن إسحـاق المـذان،
هـ( :318)ت، 

 ، عال الكتب،1 البلدان، تقيق يوسف الادي، ط-199
(.1966)بيوت، 

:  ابن الفقيه 

هـ( :817مي الدين ممد بن يعقوب بن ممد )ت، 
  القاموس اليط والقاموس الوسيط، مطبعة بولق، )القاهرة،-200

هـ(.1272

:  الفيوز أبادي 

 تقي الدين أبو بكر بن أحد بن قاضي شهبة السدي الدمشقي
هـ( :779)ت، 

  تاريخ ابن قاضي شهبة، تقيق الدكتور ممود زايد،-201
(.1971، دار الكتاب الديد، )بيوت، 1ط

  طبقات النحاة واللغويي، مطبعة النعمان، )النجف-202
(.1974الشرف، 

:  ابن قاضي شهبة 

هـ(.276أبو ممد عبد ال بن مسلم، )ت، 
 ، دار العارف،2 العارف، تقيق : ثروة عكاشة، ط-203

(.1969)مصر، 
  عيون الخبار، دار الكتب الصرية، )القاهرة،-204

م(.1925

: ابن قتيبة 

هـ( :337بن جعفر )ت، 
(.1981 الراج وصنعة الكتابة، دار الرشيد، )بغداد، -205

:  قدامة 

هـ( :620موفق الدين أبو ممد عبد ال بن أحد )ت،  :  ابن قدامة 
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 ، دار الفكر للطباعة،1 الغن والشرح الكبي، ط-206
(.1994)بيوت، 

هـ( :671أبو عبد ال ممد بن أحد النصاري )ت، 
  الامع لحكام القرآن، مراجعة صدقي جيل العطار،-207

(.1999، )بيوت، 1دار الفكر، ط

:  القرطب 

هـ( :682زكريا بن ممد بن ممود )ت، 
  آثار البلد وأخبار العباد، دار صادر، )بيوت،-208

1969.)

: القزوين 

هـ(:446أبو يعلى الليل بن عبد ال بن أحد القزوين )ت، 
  الرشاد ف معرفة علماء الديث، دار الرشد،-209

(.1989)الرياض، 

:  القزوين 

 جـال الدين أب السن علي بن القاضي الشرف، )ت،
646: )

 ، مطبعة السعادة،1 أخبار العلماء بأخبار الكماء، ط-210
هـ( .1326)مصر، 

: القفطي 

هـ( :555أب يعلى حزة ابن القلنسي )ت، 
 ذيل تاريخ دمشق، مطبعة الباء اليسوعيي، )بيوت،-211
م(. 1908

: القلنسي 

هـ( :821أحد بن علي أبو العباس )ت، 
  صبح العشى ف صناعة النشا، تقيق ممد حسي،-212

(.1987، دار الفكر للطباعة، )بيوت، 1ط
  مآثر النافة ف معال اللفة، تقيق عبد الستار أحد-213

فراج، عال الكتب، )بيوت، د.ت(.
  ناية الرب ف معرفة أنساب العرب، دار الكتب-214

العلمية، )بيوت، د.ت(.

:  القلقشندي 

: شس الدين أبو عبد ال ممد بن أب بكر بن أيوب بن سعد  ابن قيم الوزية 
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هـ( :751الزرعي الدمشقي )ت، 
  أعلم الوقعي عن رب العالي، تقيق مي الدين عبد-215

(.1975، دار السعادة، )مصر، 2الميد، ط
هـ( :587علء الدين أبو بكر بن مسعود )ت 

 ، مطبعة شركة1 بدائع الصنائع ف ترتيب الشرائح، ط-216
هـ(.1327الطبوعات، )القاهرة، 

:  الكاسان 

هـ( :764ممد بن شاكر )ت، 
  فوات الوفيات، تقيق إحسان عباس، دار صادر،-217

(.1973)بيوت، 

:  الكتب 

 عمـاد الديـن أب الفـداء إساعيل بن كثي الدمشقـي )ت،
هـ( :774

  البداية والنهايـة، مطبعـة دار الفكر العرب،-218
)القاهرة، د.ت(.

 تفسي القرآن الكري، دار العلم، )بيوت، )د.ت(.-219
  – متصر تفسي ابن كثي، تقيـق ممد علي220

 ، دار إحياء الثرات العرب، )بيوت،1الصـابون، ط
د.ت(.

:  ابن كثي 

هـ( :350أبو عمر ممد يعقوب بن يوسف )ت، 
 الولة وكتاب القضاة، مطبعة الباء اليسوعيي، )بيوت،-221
1908.)

:  الكندي 

هـ( :275أبو عبد ال ممد بن زيد القزوين )ت، 
 سنن ابن ماجة، دار الفكر، )بيوت، د.ت(.-222

:  ابن ماجة 
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 القاضي الشيـخ حسام الدين عمر بن عبد العزيز )ت،
هـ( :536

  شرح أدب القاضي، الثلثة أجزاء الول، مطبعة-223
 (. والزء الرابع، مطبعة الدار1978الرشاد، )بغداد، 
(.1979العربية، )بغداد، 

:  ابن مازة 

هـ( :450القاضي أبو السن علي بن ممد بن حبيب، )ت، 
  الحكام السلطانية، مصطفى الباب اللب، )القاهرة،-224

1960.)
  أدب القاضي، تقيق، ميي هلل السرحان، الرشاد،-225

(.1971)بغداد،

:  الاوردي 

ـن الندي ـي بن حسـام الدي لـي التق ـن ع ـلء الدي  ع
هـ( :975)ت، 

(.1979 كن العمال، مؤسسة الرسالة، )بيوت، -226

:  التقي الندي 

هـ( :1111ممد أمي بن فضل ال )ت، 
  خلصة الثر ف أعيان القرن الادي عشر، الطبعة-227

(.1284الوهبية، )القاهرة، 

:  الب 

هـ( :1206السيد ممد خليل أفندي )ت، 
  سـلك الدرر ف أعيان القرن الثان عشر، مكتبة-228

الثن، )بغداد، د.ت(

:  الرادي 

هـ( :742جال الدين أب الاج يوسف )ت، 
  تذيب الكمال ف أساء الرجال، تقيق الشيخ أحد-229

(.1944علي عبيد، دار الفكر، )بيوت، 

:  الزي 

هـ( :346علي بن السي بن علي )ت، 
(.1981 التنبيه والشراف، مكتبة اللل، )بيوت، -230

:  السعودي 
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  مروج الذهب، تقيق ميي الدين، الطبعة العصرية،-231
(.1987)بيوت، 

 المام أبو السي مسلـم بن الجـاج القشـيي النيسابوري
هـ(:261)ت، 

 ، مؤسسة1 صحيح مسلم، تقيق أحد عمر هاشم، ط-232
(.1987عز الدين للطباعة، )بيوت، 

:  مسلم 

 أحد بن ممد بن إبراهيم بن هلل ولقب بشهاب الدين )ت،
هـ( :765

  مثي الغرام بفضائل القدس والشام، الطبعة العصرية،-233
)يافا، د.ت(.

 - مثي الغرام ف زيارة القدس والشام، تقيق أحد
(. 1994الطيمي، دار اليل، )بيوت، 

:  القدسي 

هـ( :556باء الدين عبد الرحن بن إبراهيم )ت، 
  العدة، شرح العمدة ف فقه المام أحد بن حنبل،-234

هـ(.1382الطبعة السلفية، )القاهرة، 

:  القدسي 

 شس الدين أبو عبد ال أحد بن ممد بن إبراهيم اللقب
هـ( :375بالبشاري )ت، 

 ، مكتبة3 أحسـن التقـاسيم ف معـرفة القاليم، ط-235
(.1999مدبول، ،)القاهرة، 

 - أحسن التقاسيم ف معرفة القاليم، مكتبة خياط، )بيوت،
1900.)

:  القدسي 

هـ( :355مطهر بن طاهر )ت، 
 (.1961 البدء والتاريخ، مكتبة الثن، )بغداد، -236

 والنسوب إل أب زيد أحد بن سهل البلخي )ت
هـ(.322

: القدسي 
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هـ( :1041أحد بن ممد )ت، 
  نفح الطيب من غصن الندلس الرطيب، تقيق-237

(.1968إحسان عباس، مطبعة دار صادر، )بيوت، 

:  القري 

هـ( :845تقي الدين أب العباس أحد بن علي )ت، 
 الطط القريزية، مكتبة الثن، )بغداد، د.ت(.-238
 ،1 السلوك لعرفة دول اللوك، تقيق مصطفى زيادة، ط-239

(.1997مطبعة دار الكتب العلمية، )القاهرة، 

:  القريزي 

هـ( :804أبو حفص، سراج الدين )ت، 
  نزهة النظار وقضاة المصار، تقيق مدية الشرقاوي،-240

(.1996مكتبة الثقافة الدينية، )القاهرة، 

:  ابن اللقن 

هـ( :656زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي )ت، 
  الترغيب والترهيب، تقيق سعيد ممد اللحام، دار-241

م(.2000الفكر، )بيوت، 

: النذري 

 ممـد بن مكـرم بن علـي بن أحـد النصاري جال
هـ( :711الدين أبو الفضل )ت، 

  لسان العرب، إعداد يوسف خياط، دار لسان العرب،-242
)بيوت، د.ت(.

:  ابن منظور 

 أسامة بن رشد الشيزري الكنـان مؤيـد الدولـة أبا الظفر
هـ( :584)ت، 

  العتبار، تقيق وإعداد وترتيب فيليب حت، مطبعة الدار-243
(.1981التحدة، )بيوت، 

:  ابن منقذ 

هـ( :307أحد بن علي بن مثن التميمي )ت، 
  مسند أب يعلى، تقيق حسي مسلم، دار الأمون-244

(.1984للتراث، )دمشق، 

: الوصلي 
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هـ( :1143عبد الغن النفي )ت، 
  الضرة النسية ف الرحلة القدسية، تقيق، أكرم حسن-245

(.1990، دار الصادر، )بيوت، 1العلب، ط

:  النابلسي 

هـ( :793أبو السن الندلسي )ت، 
تاريخ قضاة الندلس،حققته الدكتورة : مري الطويل، ط-246

م(.1995، دار الكتب العلمية، )بيوت،1

: النباهي 

هـ( :318أبو الفرج أحد بن إسحاق الندي )ت، 
 الفهرست، )القاهرة، د.ت(.-247

:  ابن الندي 

 أبـو عبـد الرحــن أحـد بن شعيــب بن علـي )ت
هـ( :303
 سنن النسان، دار الكتب العلمية، )بيوت، د.ت(.-248

:  النسائي 

هـ( :978 عبد القادر ممد النعيمي الدمشقي )ت، 
 ، دار الكتب العلمية،1 الدارس ف تاريخ الدارس، ط-249

(.1990)بيوت، 

:  النعيمي 

هـ( :732شهاب الدين أحد بن عبد الوهاب )ت، 
  ناية الرب ف فنون الدب، دار الكتب الصرية،-250

(.1923)القاهرة، 

:  النويري 

هـ( :218أبو ممد عبد اللك بن أيوب الميي )ت، 
(.1936 السية النبوية، مصطفى الباب اللب، )مصر، -251

(.1998، دار الفكر للطباعة، )بيوت، 3- السية النبوية، ط

:  ابن هشام 

هـ( :697جال الدين ممد بن سال )ت، 
  مفرج الكروب ف أخبار بن أيوب، تقيق، جال الدين-252

(.1953الشيال، )القاهرة، 

:  ابن واصل 
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هـ( :207ممد بن عمر بن واقد )ت، 
(.1975، )عمان 2 فتوح الشام، ط-253

هـ(.1282فتوح الشام، )القاهرة، -
  الغازي، تقيق، مارسون جونس، مؤسسة العلمي-254

للمطبوعات، )بيوت، د.ت(.

:  الواقدي 

هـ(:749زين الدين عمر )ت، 
  تتمة الختصر ف أخبار البشر، دار العرفة، )بيوت،-255

1970.)

:  ابن الوردي 

هـ( :618برهان الدين إبراهيم بن يي )ت، 
  غرر الصائص الدامغة وغرر النقائض الفاضحة،-256

هـ(.1318)القاهرة، 

:  ابن الوطواط 

هـ( :306ممد بن خلف بن حبان )ت 
 أخبار القضاة، عال الكتب، )بيوت، د.ت(.-257

:  وكيع  

 أبـو ممـد عبـد ال بـن أسعــد بـن علي اليمن
هـ( :768الكي )ت، 

  مرآة النان وعبة اليقظان، دار الكتب السلمي،-258
(.1993)القاهرة، 

:  اليافعي 

هـ( :284أحد بن اسحق بن جعفر بن وهب واضح )ت، 
 ، الطبعة اليدرية، )النجف،3 تاريخ البلدان، ط-259

م(.1957
(.1964 تاريخ اليعقوب، الطبعة اليدرية، )النجف، -260

:  اليعقوب 

 المـام القاضي ممـد بن ممـد بن السـي )ت،
هـ( :526
 ،1 طبقات النابلة، تقيق أبو حازم أسامة بن حسن، ط-261

(.1997دار الكتب العلمية، )بيوت، 

:  أبو يعلى 
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الراجـع
مموعة باحثي

  السي السليم ف يافا والرملة وأورشليم، مطبعة الباء-262
(.1980الفرنسيي، )القدس، 

:  الباء الفرنسيي

ممود
 ،1 فضائل بيت القدس ف مطوطات عربية قدية،ط-263

 منشورات معهد الخطوطات العربية، )الكويت،
1985.)

:  إبراهيم

ملكة
 التربية والثقافة العربية والسلمية ف الشام )بالستناد-264

 هـ(، دار العلم571إل مطوط أبن عساكر، ت 
(.1980للمليي، )بيوت، 

:  أبيض

الرعشلي وآخرون
(.1984 الوسوعة الفلسطينية، )دمشق، -265

:   أحد

نيب
 ، دار الليل للنشر،1 فلسطي تارياk ونضالk، ط-266

(.1985)عمان، 

:  الحد 

ممد شهي.
 القضاء والقضاة، دار الرشاد للطباعة، )بيوت،-267

1969)0

:  أرسلن

د. رشاد ميي الدين
  ملدات، بيت3 بيليوغرافية مدينة القدس الشريف، -268

(.1989الكمة-قرطاج، )تونس، 
  مدينة القدس ف العصر الوسيط، الدار التونسية للطبع-269

(.1978والنشر، )تونس، 

:  المام
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أحد
 ، مكتبة النهضة7 ملدات، ط3 ضحى السلم، -270

م(.1937الصرية، )مصر، 
 ، مكتبة النهضة الصرية، )مصر،14 فجر السلم، ط-271

1987.)

:  أمي

د. حسي
  القدس وعلقتها ببعض العواصم والدن السلمية،-272

(.1988إصدارات أمانة بغداد، )بغداد، 
(.1960 الدرسة الستنصرية، مطبعة شفيق، )بغداد، -273

:  أمي

د. عبد الرزاق علي
  منصب قاضي القضاة ف الدولة العباسية، الدار العربية-274

(.1987للموسوعات، )بيوت، 
  النظام القضائي ف بغداد ف العصر العباسي، مطبعة-275

(.1977النعمان، )النجف الشرف، 

:  النباري

العهد الديد
 ،19القدس ف النيل، العهد الديد، الصحاح، -276

 ، منشورات دار الكتاب القدس، )دمشق،20الية 
1980.)

:  إنيل يوحنا

د. ممود ممد
  نظام القضاء ف السلم ضمن كتاب الرصفاوي-277

 جال صادق، نظام القضاء ف السلم، مطابع جامعة
(.1984ممد بن سعيد ، )السعودية، 

:  الباجي

طه
  موجز ف تاريخ العلوم والعارف، جامعة بغداد،-278

(.1980)بغداد، 

:   باقر

د. سعيد عبد ال جبيل :  البيشاوي
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 ، دار اللل،1 نابلس ف عصر الروب الصليبية، ط-279
(.1991)عمان، 
  وصف الراضي القدسة للرحالة اللان )يوحنا-280

(.1997، دار الشروق، )عمان، 1فورزيورغ(، ط
د. أمينة

  الياة السياسية وأهم مظاهر الضارة ف بلد الشام،-281
(.1980ممع اللغة، )دمشق، 

  تاريخ العصر اليوب، دار الطباعة الديثة، )دمشق،-282
1981.)

:  البيطار

ممود ياسي أحد.
(.1981 اليوبيون، دار اللود للطباعة، )بيوت، -283

:   تكريت

ممد ماهر
م(.1939 الكتبات ف السلم، )بيوت، -284

:   حادة

حسي أدهم
 ، مؤسسة الزيتون للنشر،1 من أجل فلسطي، ط-285

(.1998)عمان، 

:  جرار

فريان
  التقويان الجري واليلدي، ترجة د. حسام-286

.1986اللوسي، دار الشؤون الثقافية، بغداد، 

:  جرنفيل

سي
 ، )بيوت،1 القدس، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، ط-287

1988.)

:  جريس
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د. رشيد عبد ال
(.1980 إمارة الوصل ف العصر السلجوقي، )بغداد، -288
  تاريخ الدولة العربية السلمية، الامعة الستنصرية،-289

(.1989)بغداد، 
  تاريخ الدويلت العربية السلمية ف العصر العباسي،-290

م(.1979)بغداد، 
(.1972 تاريخ العرب، )بيوت، -291
 تاريخ العرب ف الاهلية وعصر الدعوة السلمية، ط-292

(.1976، مطبعة الرحاب، )بغداد، 2
  دراسات ف تاريخ اللفة العباسية، العارف، )بغداد،-293

1984.)
  دور العراق ف التصدي للتحديات ف العصر الوسيط،-294

(.1986)بغداد، 
(.1970 دولة التابكة ف الوصل، )بيوت، -295
  العرب والتحدي الصليب، دار الشؤون الثقافية،-296

(.1991)بغداد، 
 ، مطبعة سلمان1 ماضرات ف التاريخ السلمي، ط-297

(.1969العظمي، )بغداد، 

:   الميلي

د. صادق أحد
 ، دار عمار،1 الدارس العصرونية ف بلد الشام، ط-298

(.1986)بيوت، 

:   جودة

حسن إبراهيم
 ، مطبعة السنة المدية، ،4 النظم السلمية، ط-299

(.1970)القاهرة، 

:   حسن
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د. إسحق موسى
(.1969 البنية الثرية ف القدس السلمية، )بيوت، -300
  عروبة بيت القدس، مركز الباث، )بيوت،-301

م(.1969

:  السين

ممد أديب تقي الدين.
 ، منشورات دار1 منتخبات التواريخ لدمشق، ط-302

(.1979الفاق الديدة، )بيوت، 

:  الصن

د. سامي
  الطب العرب ف فلسطي ف زمن الفاطميي-303

 واليوبيي، ماضرة ف الؤتر الدول الثالث الشام،
(.1980)عمان، 

:   حارنه

أحد
  مموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي واللفة-304

(.1969الراشدة، )بيوت، 

:   حيد ال

مصطفى
  القدس تت حكم الصليبيي، مطبعة الدن، )عمان،-305

1989.)
(.1994 القدس ف زمن الفاطميي والفرنة، )عمان، -306

:   الياري

أحد سامح.
  مدارس بيت القدس ومعاهدها، ملة الديب أعداد-307

(.1949الفصل الثان، )بيوت، 
  العاهد الصرية ف بيت القدس،الطبعة العصرية، )يافا،-308

د.ت(.

:  الالدي

د. صلح
  حقائق قرآنية حول القضية الفلسطينية، منشورات-309

:  الالدي
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م(.1998فلسطي السلمة، )لندن، 
إبراهيم ياسي.

  دور التعليم ف ترير بيت القدس أبان العصر اليوب،-310
(.1993دار حني، )عمان، 

:  الطيب

الشيخ ممد بك
م(.1969 الدولة الموية، الكتبة التجارية، مصر، -311

: الضري

عبد الوهاب
 ، دار القلم للطباعة، )الكويت،9 أصول الفقه، ط-312

1970.)
 مدارس بيت القدس ومعاهدها، )لبنان، د.ت(.-313

:   خلف

علي سعيد
(.1979 شيء من تارينا، الطبعة العصرية، )القدس، -314

:   خلف

مروان
  التحـف السـلمي ف القدس، الطبعة العصرية،-315

)د.ت(.

:  أبو خلف

عماد الدين
  دراسات ف السية، مطبعة دار القلم، )دمشق،-316

1980.)

:   خليل

جعفر
  القدسة، اللد الول قسم القدس، دارالعتبات موسوعة -317

(.  1966العارف، )بغداد، 

: الليلي 

مموعة من الباحثي.
  ملد(، نقلها إل العربية15 دائرة العارف السلمية )-318

م(.1933ممد ثابت فندي وآخرون، )طهران، 

: دائرة العارف السلمية 

مصطفى مراد.
 ، مطبوعات رابطة1، ط2، قسم 9 بلدنا فلسطي، ج-319

:   الدباغ
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م(.1975الامعيي، ، )الليل، 
  القبائل العربية وسلئلها ف بلدنا فلسطي، الصدار-320

 ، الؤسسة العربية للدراسات والنشر،2رقم واحد، ط
(.1986)بيوت، 

يوسف إلياس الطران.
  تاريخ سورية، مطبعة بيوت العمومية، )بيوت،-321

1900.)

:  الدبس

هادية.
  الصراع السلمي الفرني على فلسطي، )كندا،-322

1993.)

:  الدجان

ممد عزة.
  تاريخ بن إسرائيل من أسفارهم، الكتبة العصرية،-323

(.1969)بيوت، 
  تاريخ النس العرب، الكتبة العصرية، صيدا، )بيوت،-324

1960.)
  القضية الفلسطينية، الكتبة العصرية، صيدا، )بيوت،-325

1959.)

:   دروزة

د. عبد المي عبد حسي.
 ، دار النهضة1 اللفة الموية، دراسة سياسية، ط-326

(.1973العربية للطباعة، )بيوت، 
  دراسات ف تاريخ الضارة العربية، جامعة بغداد،-327

(.1979)بغداد، 
  ملحظات حول سياسة عبد اللك بن مروان ف-328

 ، مطبعة15اختيار عماله، كلية الداب، العدد 
(.1972العارف، )بغداد، 

:   دكسن

عبد العزيز. :  الدوري
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(.1980 التكوين التاريي للمة العربية، )بيوت، -329
(.1944 العصر العباسي الول، )بغداد، -330
  فكرة القدس ف السلم، الؤسسة العربية للنشر،-331

(.1981قضايا عربية، العدد الثان، )بيوت، 
  مقدمة ف تاريخ صدر السلم، مطبعة الثن،-332

(.1949)بيوت، 
مرمرجي.
  بلدانية فلسطي العربية، مطبعة جان دارك، )بيوت،-333

1948.)

:  الدومنكي

سعيد.
(.1972 بيت الكمة، )الوصل، -334

:  الديوه جي

ثابت إساعيل.
(.1976 الدولة العربية، مطبعة الرشاد، )بغداد، -335

:  الراوي

أحد.
 البهان الؤيد، )دمشق، د.ت(.-336

:  الرفاعي

ستيفان.
  تاريخ الروب الصليبية، دار الثقافة، )بيوت،-337

1967.)

:  رنسيمان

عبد الميد.
  القدس الالدة، اليئة الصرية للكتاب، )القاهرة،-338

1974.)

:   زايد

عبلة الهتدي.
  صلح الدين وترير القدس، وزارة الثقافة، )عمان،-339

1994.)
 ، دار نعمة للطباعة،1 القدس تاريخ وحضارة، ط-340

م(.2000)بيوت، 

:  الزبدة
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خي الدين.
(.1969، )بيوت، 3 العلم، ط-341

:  الزركلي

خليل داود.
  الياة العلمية ف الشام ف القرني الول والثان الجري،-342

(.1971، دار لبنان للطباعة، )بيوت، 1ط

:  الزرو

أكرم.
(1955 القضية الفلسطينية، دار العارف، )مصر، -343

:   زعيتر

أبو هاجر ممد السعيد بن البسيون.
  موسوعة أطراف الديث، عال التراث، )بيوت،-344

1989.)

:  زغلول

د. سهيل.
  الوسوعة الشامية ف تاريخ الروب الصليبية، دار-345

(.1995الفكر للطباعة، )بيوت، 

:   زكار

جرجي.
(.1984 تاريخ التمدن السلمي، )بيوت، -346

:  زيدان

عبد الكري.
  نظام القضاء ف الشريعة السلمية، مطبعة العان،-347

(.1984)بغداد، 

:  زيدان
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هونكة.
 ، دار الفاق،4 أثر الضارة العربية ف أوربا، ط-348

(.1980)بيوت، 

:  زيغرد

الشيخ عبد الميد.
  أهية القدس ف السلم، مطبعة التوفيق، )عمان،-349

1980.)

:  السائح

فيصل
(.1983 ابن الثي، دار الرشيد للنشر، )بغداد، -350

:  السامر

د. كمال
  من أطباء العصر العباسي الول، مركز إحياء التراث-351

(.1989العلمي، جامعة بغداد، )بغداد، 

:  السامرائي

حسام
  أهية القدس ف السلم، مطبعة التوفيق، )عمان،-352

1980.)
  فلسطي ف الؤلفات العراقية، مركز الدراسات-353

(.1979الفلسطينية، )بغداد، 

:  الساموك

مصطفى
  من روائع حضارتنا، الكتبة القتصادية، )عمان،-354

1978.)

:   السباعي

خليل 
  تاريخ القدس الشريف،مطبعة العارف، )بيوت-355

م(.1974

:  سركيس

عطا
  العدالة عند العرب، دار الشؤون الثقافية، )بغداد،-356

1988.)

:   سلمان

فردريك. :   سيك
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  تاريخ شرق الردن وقبائلها، شركة الطابع-357
(.1990النموذجية، )عمان، 

أحد
  تاريخ التربية السلمية، دار الكشاف، )بيوت،-358

1954.)

:   شبلي

ممد
 معجم أساء الدن والقرى الفلسطينية، الطبعة الهلية،-359

م(.2000)عمان، 

:  شراب

الشيخ ممد علي
 ، دار الصابون، )القاهرة،9 صفـوة التفـاسي، ط-360

د.ت(.

:  الصابون

د. صبحي
  علوم الديث ومصطلحه، دار العلم، )بيوت،-361

1965.)
 ، دار العلم للمليي، ،4 النظم السلمية، ط-362

(.1978)بيوت، 

:   الصال

د. مسن
  الطريق إل القدس، منشورات فلسطي السلمة،-363

(.1995)لندن، 

:   صال

نبيل أحد
  التربية ف السلم ودور السجد فيها، )جامعة قطر،-364

1982.)

:   صبيح

فيليب دي
  خزائن الكتب العربية، منشورات وزارة التربية-365

والفنون، )بيوت، د.ت(.

:  طرازي

السن بن طلل  : طلل 
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(.1981 حق الفلسطينييي، مطبوعات كورفيت، )لندن، -366
  القدس دراسة قانونية، لونغمان لنة النشر، )عمان،-367

1979.)
خليل

  تاريخ القدس ودليلها، مطبعة بيت القدس، )القدس،-368
1920.)

:  طوطح

قدري حافظ.
م(.1987 العلوم عند العرب، دار أقرأ، )بيوت، -369

:  طوقان

عبد اللطيف.
  القدس الشريف ف تاريخ العرب والسلم، مطبعة-370

(.1981وزارة الوقاف، )عمان، 
(.1979 ماضرات ف تاريخ العرب والسلم، )دمشق، -371

:  الطيباوي

د. ممود
  الثار السلمية ف فلسطي والردن، جعية عمال-372

م(.1973الطابع، )عمان، 

:  العابدي 

عارف.
  تاريخ الرم القدسي، مطبعة دار اليتام السلمية،-373

(.1947)القدس، 
  تاريخ قبة الصخرة الشرفة والسجد القصى البارك،-374

(.1951مكتبة الندلس، )القدس، 
(.1961 السيحية ف القدس، مطبعة دير الروم، )القدس، -375
 ، مطبعة العارف، ،2الفصل ف تاريخ القدس، ط-376

م(.1986)القدس، 
(.1955 النكبة، الكتبة العصرية، )بيوت، -377

:   العارف

سعيد عبد الفتاح.
  أضواء جديدة على مدينة القدس ف عصر سلطي-378

:   عاشور
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(.1980الماليك، )عمان، 
 ، )القاهرة،1، ط1 أوربا ف العصور الوسطى، ج-379

1964.)
  الركة الصليبية، الكتبة النلو الصرية، )القاهرة،-380

1963.)
د. جعفر
  طبابة الرب عند العرب، مركز إحياء التراث، جامعة-381

(.1989بغداد، )بغداد، 

:   عامر

ممد أديب.
  عروبة فلسطي ف التاريخ، الكتبة العصرية، )بيوت،-382

م(.1972
(.1971 القدس العربية، دار الطباعة والنشر، )عمان، -383

:  العامري

إحسان
  الياة العمرانية والثقافية ف فلسطي خلل القرني الرابع-384

(.1980والامس الجري، )عمان، 
  تقيق وترتيب : رحلة ابن العرب إل الشرق، العواصم-385

(.1974من القواصم، )الزائر، 

:   عباس
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عبد ال
 ، دار العلم للمليي،2 التربية عند العرب، ط-386

(1972)بيوت، 

:  عبد الداي

حكمت نيب
  دراسات ف تاريخ العلوم عند العرب، جامعة الوصل،-387

(.1977)الوصل، 

:  عبد الرحن 

ممد السين
  الياة العلمية ف الدولة العربية السلمية، )الكويت،-388

1973.)

:   عبد العزيز

د. عماد
(.1988 مدارس بغداد، )بغداد، -389

:  عبد السلم

صبيح
  عقوبة جرية الزنا، شركة الشمس للطباعة، )بغداد،-390

1999.)

:  عبد اللطيف

عبد الليل حسن
  بيت القدس ف شعر الروب الصليبية، تقيق د. عبد-391

(.1989الليل، البشي للنشر، )عمان، 
  الركة الفكرية ف ظل السجد القصى، مكتبة-392

(.1980القصى، )عمان، 
 ، مكتبة القصى، )عمان،1 الياة الدبية ف الشام، ط-393

1977.)
  الدارس ف بيت القدس ف العصريي اليوب-394

(.1981والملوكي، مطبعة القصى، )عمان، 

:   عبد الهدي
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د. ممود ممد
  تاريخ القضاء ف السلم، الطبعة الصرية، )القاهرة،-395

د.ت(.

:   عرنوس

د. الباز.
  الشرق الوسط والروب الصليبية، دار النهضة،-396

(.1963)القاهرة، 

:  العرين

د. كامل جيل
  أجدادنا ف ثرى بيت القدس، جعية عمال الطابع،-397

(.1981)عمان، 
 ، دار البشي،2 مطوطات فضائل بيت القدس، ط-398

(.1984)عمان، 
  معاهد العلم ف بيت القدس، جعية عمال الطابع،-399

(.1981)عمان، 
 ، مطبعة التوفيق،1، ط1 وثائق مقدسة تأريية،ج-400

(.1983)عمان، 

:  العسلي

حسي 
م(.1982 القراءات القرآنية ف بلد الشام، )بيوت، -401

:  عطوان

سلمان إسحاق
  تاريخ التعليم ف فلسطي من الفتح العرب إل أخر-402

م(.1953عهد اليوبيي، )القاهرة، 

:  عطية

ممد عبد الادي
  الوجود القبطي ف القدس، مكتبة النلو الصرية،-403

(.1977)مصر، 

:   عفيفي

توفيق
(.1962 الراعي والرعية، مطبعة أسعد، )بغداد، -404

:  العكيكي

إبراهيم :   العلي
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  الرض القدسة بي الاضي والاضر والستقبل،-405
م(.1996منشورات فلسطي السلمة، )لندن، 

د. صال أحد
  تكوين الدولة وتنظيمها، مطبعة المع العلمي،-406

(.1984)بغداد، 
  ماضرات ف تاريخ العرب، كلية الداب والعلوم،-407

1999.)

:   العلي

ممد كرد
م(.1999 خطط الشام، دار العلم للمليي، )بيوت، -408

:   علي

د. شوكت
  قضاء الظال ف السلم، مطبعة الامعة، )بغداد،-409

1977.)

:   عليان

عزمي عبد ممد.
 ، الشركة الديدة1 القدس بي الحتلل والتحرير، ط-410

م(.1993للطباعة، ، )الزرقاء، 

:  أبو عليان

د. هان صبحي.
  معجم النابي ف جنوب بلد الشام فلسطي والردن،-411

 ، )مطابع الؤسسة الصحفية الردنية،1، ط1ج
(.1985)عمان، 

:   العمد

عبد القادر
  التشريع النائي السلمي، مطبعة النعمان، )النجف،-412

1970.)

:  عودة
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د. أحد
  تاريخ البيمارستانات ف السلم، الطبعة الاشية،-413

(.1939)دمشق، 

:  عيسى بك

نم الدين
  الكواكب السائرة ف أعيان الائة عشرة، )بيوت،-414

1945)

:   الغزي

د. يوسف حسن
  بيت القدس ف الملة الصليبية الول، )عمان،-415

1980.)
(.1982 تاريخ نيابة بيت القدس، دار الياة، )عمان، -416
  دراسات ف تاريخ الردن وفلسطي ف العصر-417

(.1983السلمي، دار الفكر، عمان) 
 ، دار1 صفحات من تاريخ القدس وفلسطي، ط-418

(.1999الفكر، )عمان، 

:   غوانة

ممد عبد القادر
  القضاء ف السلم، دار الفرقان للنشر، )عمان،-419

1987.)

:  أبو فارس

عمر 
 تاريخ العلوم عند العرب، )بيوت، د.ت(.-420

:   فروخ

أحد
  مساجد القاهرة ومدارسها، دار العارف،-421

م(.1961)السكندرية،

:  فكري
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د. فاروق عمر
  تاريخ فلسطي ف العصر السلمي الوسيط، دار-422

(.1999الشروق، )عمان، 
  النظم السلمية، ط، المارات العربية، )العي،-423

1983.)
  النظم ف تاريخ فلسطي، دار الشروق، )عمان،-424

1999.)
  الوسيط ف تاريخ فلسطي، دار الشروق، )عمان،-425

1999.)

:   فوزي

حت
  تاريخ سورية ولبنان وفلسطي، ترجة جورج حداد،-426

(.1958دار الثقافة، )بيوت، 

:  فيليب

ظافر
  نظام الكم ف الشريعة والتاريخ السلمي، دار-427

(.1978النقاش، بيوت، 

:  القاسي

حنا
  الصراع السلمي-الفرني على فلسطي، )بيوت،-428

(1994.)

:  قسيس

الشيخ مناع خليل
  النظام القضائي ف العهد النبوي وعهد اللفة الراشد،-429

(.1984)أبو ظب، 

:  القطان

حد عبيد
  أصول الحكام وطرق الستنباط ف التشريع-430

(.1975السلمي، دار الرية، )بغداد، 

:  الكبيسي
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عمر رضا
 ، مؤسسة الرسالة، )بيوت،4 أعلم النساء، ط-341

1982.)
  معجم الؤلفي، دار إحياء التراث العرب، )بيوت،-432

د.ت(.

:   كحالة

إبراهيم سلمان وآخرون
  الرجع ف الصادر العربية والسلمية، دار السلسل-433

(.1987للطباعة، )الكويت، 

:  الكروي

سامح.
  العمارة ف صدر السلم، وزارة الثقافة والرشاد-434

(.1964القومي، )القاهرة، 

:  كمال الدين

عبد النعم
  تاريخ الضارة السلمية ف العصور الوسطى، الكتبة-435

(.1972النلو الصرية، )القاهرة، 

:  ماجد

د. حسي
(.1981 الساجد، )الكويت، -436

:   مؤنس

آدم
  الضارة العربية السلمية، ترجة ممد عبد الادي،-437

(.1967، مكتبة الاني، ، )القاهرة، 4ط

:   متز

عبد الميد
  مبادي نظام الكم ف السلم، دار العارف،-438

م(.1966)القاهرة، 

:  متول

من أجل فلسطي
(.1998، مؤسسة الزيتون للنشر، )عمان، 1 ط-439

:  مموعة باحثي

452 من 436صفحة 



د. شفيق جاسر أحد
  تاريخ القدس والعلقة بي السلمي والسيحيي منذ-440

 ، دار1الفتح السلمي حت الروب الصليبية، ط
(.1984البشي، )عمان، 

  القدس تت الكم الصليب ودور صلح الدين ف-441
(.1989، مطبعة الدن، )مصر، 1تريرها،ط

:  ممود

ممد سلم
  القضـاء ف السـلم، دار النهضة العربية، )مصر،-442

د.ت(.

:  مدكور

د. زياد عبد العزيز
  مدارس القرن التاسع عشر اليلدي، لنة يوم القدس،-443

)عمان، د.ت(.

:   الدن

جال صادق
  نظام القضاء ف السلم، مطابع جامعة ممد بن-444

(.1984سعود، )السعودية، 

:  الرصفاوي

أحد وآخرون.
(.1984 الوسوعة الفلسطينية، )دمشق، -445

:   الرغن

د. عطية مصطفى
 ، مطابع دار العز، )القاهرة،2 القضاء ف السلم، ط-446

1966.)

:   مشرفة

د. شاكر
  الدن ف السلم، دار السلسل للطباعة، )الكويت،-447

1988.)

:  مصطفى

عبد العزيز
  قبل أن يهدم القصى، دار الوطن، )الرياض،-448

هـ(.1410

:  مصطفى
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ناجي
  مدارس قبل النظامية، مطبعة المع العلمي، )بغداد،-449

1973.)

:   معروف

عيسى اسكندر
 الفلسطينيون عرب، )لبنان، د.ت(.-450

:   العلوف

 الكتب العماري الندسي لصلح وإعمار الصخرة-451
 الشرفة، ومبان الرم القدسي الشريف، )القاهرة،

1971.)

:  الكتب العماري 

  – تاريخ فلسطي من أقدم الزمنة، الطبعة العصرية،452
(.1934)القدس، 

مكتبة بيت القدس

د. عبد البار
  تاريخ الدن العربية السلمية، مطبعة جامعة البصرة،-453

(.1986)العراق، 

:   ناجي

صلح الدين
 ،مطبعة الثن، )بغداد،2 نصوص قرآنية وشرعية، ط-454

1969.)
  النظرية العامة ف القانون الوازن وعلم اللف،-455

(.1969مطبعة أسعد، )بغداد، 

:  الناهي

رفيق شاكر
 ، مطبعة دار1 السلطان عبد الميد الثان وفلسطي، ط-456

(.1984الكرمل، )عمان، 
  تاريخ مدينة القدس، مطبعة دار الكرمل، )عمان،-457

1984.)

:  النتشه
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يوسف
  التربه الكيلنية، مطبعة دار اليتام السلمية، )القدس،-458

1979.)

:  النتشه

الهندس رائف يوسف.
 ، وزارة الوقاف، )عمان،2 القدس الشريف، ط-459

1988.)
 ، مؤسسة آل البيت ف المع1كنوز القدس، ط-460

(.1983اللكي لبحوث الضارة السلمية، )عمان، 

:   نم

حسي ممد 
 ، مكتبة1 نشأة الكتابة الفنية ف الدب العرب، ط-461

(.1954النهضة، )مصر، 

:  نصار

د. أنيس
  الدولة الموية ف الشام، دار النهضة العربية، )بيوت،-462

1972.)

:  النصول

الشيخ علء الدين
(.1988 ماهو التصوف، مطبعة الدار العربية، )بغداد، -463

:  النقشبندي

دريد عبد القادر
  سياسة صلح الدين اليوب ف مصر والشام والزيرة،-464

(.1976مطبعة الرشاد، )بغداد، 

:   نوري

د. ممد عوض
(.2000 القدس، دار الامد للنشر، )عمان، -465

:  الزاية

وآخرون
  التراث وتديات العصر، مركز دراسات الوحدة-466

(.1985العربية، )بيوت، 

:   يسن

توفيق سلطان
 ، جامعة3 دراسات ف النظم العربية والسلمية،ط-467

:  اليوزبكي
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(.1988الوصل، )الوصل، 
حد أحد عبد ال 

  بيت القدس من العهد الراشدي حت ناية الدولة-468
(.1982اليوبية، مطبعة دائرة الوقاف، )القدس 

:  د. يوسف

عبد القادر أحد
 علقات بي الشرق والغرب، )بيوت، د.ت(.-469

:   اليوسف
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الدوريات والندوات والبحوث
د. مزاحم علي عشيش.

  "مدرسة بيت القدس الفقهية"، بث منشور ف ملة-470
 صدى التاريخ، اتاد الؤرخي العرب، )بغداد،

1999.)

:   البعاج

د. بجت كامل عبد اللطيف
  "بيت القدس وكتب الغرافيي والرحالة العرب-471

 والسلمي"، من بوث مؤتر القدس )جامعة
(.2000تكريت، 

:  التكريت

د. رشيد عبد ال
  عام على حطي"، ملة800 "صلح الدين و -472

(.1987الباحث العرب، )لندن، 
  "القدس ف فكر البطل صلح الدين اليوب"، ندوة-473

(.2000القدس، اتاد الؤرخي العرب، )بغداد، 

:  الميلي

د. نوري حودي
  "التراث العرب"، ندوة التراث ف الوطن العرب،-474

(.1985)بيوت، 

:   القيسي

د. صلح عبد الفتاح
 ،3 "حقائق قرآنية حول القضية الفلسطينية"، ط-475

(.1998منشورات فلسطي السلمة، )لندن، 

:   الالدي

مروان
  مدينة القدس، أباث الندوة الرابعة ليوم القدس،-476

(.1993)عمان، 

:  أبو خلف
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د. عبد العزيز
  فكرة القدس ف السلم، بث منشور ف ملة-477

(.1983شؤون عربية، )تونس، 

:  الدوري

 ساحة الشيخ عكرمة سعيد )مفت وخطيب السجد القصى
البارك(

  "منلة القدس ف السلم"، من بوث الؤتر الول-478
(.1999لكلية الداب ف جامعة الزرقاء، )الزرقاء، 

:  سعيد

عطا
 "القضاء والظال ف الدولة العربية السلمية"، ملة-479

 دراسات إسلمية، بيت الكمة العدد السادس،
(.2001السنة الثامنة، )بغداد، 

:   سلمان

عبد ال يوسف
  "القدس ف عهد الحتلل الصليب"، ملة الؤرخ-480

(.1983، )بغداد، 23العرب، العدد 

:   الشبل

د. أسعد
  دور كتب فلسطي، بوث المع العلمي العرب،-481

(.1945)دمشق، 

:   طلس

ممد شفيق
  "القضاء ف السلم وأشهر قضاته"، ملة المع-482

 ، )بغداد،1970 لسنة 20العلمي، العدد 
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Abstract
T

his thesis is a study of “Judgement and Scientific Centers in Bait Al-Maqdis during the First Six Centuries 
of Hijrah”. It is divided into two main parts. The first part is composed of three chapters. They deal with 
Al-Quds from historical point of view, its religious status in Quran and Sunna of the Prophet, Al-Quds 
under Arab Islamic Caliphate, as well as its importance and virtues in Arab Islamic Heritage.

s for the second part, it contains four chapters. They are concerned with judgement in Bait Al-Maqdis, the religious 
centers, a brief historical revue about the rise of judgement in Islam and in Al-Quds in particular, as religious and 
administrative institutions which have their Arab Islamic character.A

oreover, this part tackles the famous men in the field of judgement in Al-Quds, Scientific and intellectual 
schools, the educational centers such as mosques, Khawaniq, Rubut, Zawayah, as well as grave yards of 
scientists in Bait Al-Maqdis.MT

his thesis ends with a conclusion in which the Arab character of Al-Quds is stressed.

Institute of Arab History & Scientific Heritage
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	نشوء القضاء في بيت المقدس
	الباب الثاني - الفصل الثاني
	الباب الثاني - الفصل الثاني
	رجال القضاء في بيت المقدس


	6. القاضي فضالة بن عبيد (ت، 53هـ)(8) :
	58. القاضي عبد الصمد بن سعيد بن عبد الله (ت، 324هـ)(1) :
	60. القاضي عبد الله بن أحمد بن ربيعة (ت، 329هـ)(6) :
	61. القاضي زكريا بن أحمد بن يحيى بن موسى البلخي الشافعي، أبو يحيى (ت، 330هـ)(1) :
	62. القاضي ابن أبي ثابت إبراهيم محمد بن أحمد العبسي (ت، 338هـ)(5) :
	63. القاضي عمر بن الحسن بن علي بن مالك (ت، 339هـ)(10) :
	65. القاضي يوسف ابن عمر بن محمد بن يوسف بن يعقوب (ت، 356هـ)(6) :
	66. القاضي محمد بن أحمد بن عبد الله (ت، 367هـ)(1) :
	78. القاضي محمد بن موسى بن عبد الله (ت، 506هـ)(9) :
	الباب الثاني – الفصل الثالث
	الباب الثاني – الفصل الثالث
	المدارس القضائية في بيت المقدس

	المدرسة في الإسلام وانتشارها :
	الباب الثاني – الفصل الرابع
	المراكز العلمية والدينية والثقافية والفكرية في بيت المقدس
	الباب الثاني – الفصل الرابع
	المراكز العلمية والدينية والثقافية والفكرية في بيت المقدس

	القدس في تواريخ المدن العربية الإسلامية :
	إن الإسلام دين علم، ومنذ بدايته كان الإسلام يحث وبقوة على العلم وطلب العلم. فأول الأوامر الإلهية التي تلقاها الرسول الكريم () كان الأمر بالقراءة. وفي هذا مدلول كبير وعظيم على أن الدين الجديد هو دين علم جاء ليبدد ظلمة الجهل التي كان يعيش فيها الإنسان ولينير الطريق أمام البشرية.
	فقد حفلت البلاد العربية الإسلامية جميعها بنشاط علمي كبير، فكـان التقدم العلمي الذي استمر قروناً طويلة، وكانت الحضارة العربية الإسلاميـة الزاهرة التي أثرت في تاريخ البشرية.
	وآيات القرآن الكريم وأحاديث الرسول () والأقوال المأثورة عن كبار الحكماء والعلماء لهي أكبر وأعظم الأدلة على الدعوة إلى العلم والتعلم في الإسلام.
	وكانت القدس بسبب مركزها الديني والعلمي نقطة تجمع لعدد كبير من العلماء والمدرسين وطلاب العلم(1). ولم تكن المواد التي تدرس في دور التعليم بالقدس تخرج عن العلوم الشرعية والعلوم اللسانية – علوم اللغة(2).
	وكان لاستقرار الأمور في بلاد الشام قد ساعد على قيام حركة علمية ارتبطت بالإسلام فكرياً، وتناولت موضوعاتها الدراسات الإسلامية مثل علوم القرآن والحديث والفقه وعلوم اللغة، وكانت فلسطين إحدى أعمال بلاد الشام التي نشطت فيها مثل هذه الحركة العلمية.
	فإن هذا الإبداع قد شمل بيت المقدس بشكل خاص وفلسطين بشكل عام. فشهدت الحركة العلمية والثقافية في القرن الخامس الهجري في فلسطين انتعاشاً كبيراً. وأصبحت فلسطين عامة وبيت المقدس خاصة قبلة العلماء والفقهاء الوافدين، فتزدهر حلقات الدرس مما عزز للقدس مكانتها العلمية والثقافية(1). فبرز من علماء القدس في تلك الفترة (سلامة بن إسماعيل بن جماعـة المقدسي – الضرير، ت، 480هـ، وكذلك الحسن بن عبد الصمد بن الشخباء العسقلاني، ت، 482هـ، ونصر بن إبراهيم المقدسي الشافعي، ت، 490هـ)(2).
	وقد زار القدس في القرن الخامس الهجري علماء من المشرق والمغرب(3) منهـم : العالم الإمام الغزالي (ت، 505هـ) الذي اعتكف في إحدى مدارس القدس وبدأ في تأليف كتابه (إحياء علوم الدين)، وأبو بكر الطرطوشي، (ت، 520هـ)، وكذلك محمد بن عبد الله الإشبيلي، (ت، 543هـ). وقد التقى ابن العربي في تلك الفترة في بيت المقدس بالعالم ابن الكازروني منصور بن الحسن (ت، 860هـ)(4).
	لقد ترافقت هذه الحركة المزدهرة للحركة العلمية بظهور المدارس وانتشار حلقات الدرس في المساجد، وإنشاء المصطبات، وانتشرت حلقات المناظرة في بيـت المقدس. فضلاً عن البيمارستان الذي يعالج الناس ويقوم بمهمة أخرى تعليمية للطلاب في علوم الطب(5).
	وخمدت الحركة العلمية في فلسطين وبيت المقدس بعد الهجمة الصليبية التي اجتاحت بلاد الشام ومدينة بيت المقدس عام 492هـ. فقتل الصليبيون في بيت المقدس أكثر من ثلاثة آلاف عالم وفقيه(7). ثم عادت صحوة النهوض العربي الإسلامي من جديد، عندما توفرت لها قيادة جديدة قادت الأمة إلى طريق النصر، فوحد المسلمون صفوفهم بعد أن هيأ الله لهم عماد الدين زنكي، ثم ابنه نور الدين زنكي ليضعا أسس الوحدة لمواجهة الصليبيين. وتجسدت هذه الوحدة على يد القائد صلاح الدين الأيوبي، مؤسس الدولة الأيوبية، حتى تحررت بلاد الشام وبيت المقدس على يده عام 583هـ(1).
	فشهدت بعدها المدينة المقدسة حياة فكرية وثقافية نشطة. فقد دخل بصحبة القائد صلاح الدين إلى بيت المقدس عدد كبير من العلماء والفقهاء الأفاضل في يوم الجمعة، في ذكرى ليلة الإسراء والمعراج في 27/رجب عام 583هـ – 12/تشرين أول/1187م(2). وأمضى صلاح الدين شهراً في محاولة منه لإعادة الطابع العربي الإسلامي للمدينة المقدسة بإزالة التغييرات التي أحدثها الصليبيون(3).
	ولم يكن صلاح الدين قائداً عسكرياً بارعاً في فنون القتال فحسب، بل كـان باعث نهضة فكرية وعلمية كبيرة. انبثقت عنه دور العلم الكثيرة التي شيدها مما كان له أثر في استقطاب كثير من العلماء والفقهاء والقضاة من مختلف البلدان الإسلامية(1). كما إن هذه المدارس عملت على تثقيف الناس وتقوية العقيدة في نفوسهم، فأسهمت في تحقيق شيء من الوحدة الفكرية مما كان له أثر كبير في بناء مجتمع قوي متماسك استطاع أن يتغلب على ما كان يتهدده من أخطار داخلية وخارجية على السواء، فصحب الانتصار العسكري تقدم علمي وازدهار فكري(2).
	وقد شجع الأيوبيون الدراسات الدينية واللغوية، وبعضهم شجع الدراسات العقلية كالملك المعظم عيسى وابنـه الملك الناصر داود(3). فملوكهم أحاطوا أنفسهم بخيرة العلماء والفقهاء في شتى العلوم. ووضعت المصنفات في مختلف العلوم الدينية وعلوم اللغة والعلوم العقلية والعلوم الإنسانية، واستأثرت المدينة المقدسة بخيرة هؤلاء العلماء(4). وقد بلغت الحياة الفكرية والعلمية في المدينة المقدسة أزهى أدوارها، وأصبحت المدينة المقدسة من مراكز الإشعاع العلمي والفكري والحضاري في العصر الأيوبي خصوصاً بعد سقوط بغداد عام 656هـ، وهجرة علماء العراق إلى بلاد الشام وبيت المقدس والقاهرة(5).
	وامتازت هذه الفترة بالتوسع في إقامة المؤسسات العلمية من مدارس ودور حديث وأربطة وخانقاوات وزوايا وغيرها، حيث انتشرت في شتى بقاع الوطن العربي الإسلامي الكبير. وأصبحت مرو، ونيسابور، وبخارى، وسمرقند، والقاهرة، وبغداد، ودمشق، وحلب، والقدس، ومكة، وقرطبة، تعج بعشرات المؤسسات العلمية وبأعداد غفيرة من العلماء. ولم تكن إقامة هذه المؤسسات قائمة على المدن الكبرى بل شملت المدن الصغيرة في العالم الإسلامي(1)، واهتمت هذه المدارس بالعلوم الدينية وعلوم الحديث والعلوم اللغوية.
	وقد ظهر لنا في القرن الخامس الهجري في القدس عدد من العلماء والمؤسسات العلمية، فقد كان فيها دار للعلم أيضاً، وهي فرع لدار الحكمة التي أسست في مصر(2)، وقد أنشأها الفاطميون لنشر مذهبهم، عندما كانت القدس تابعة لهم في ذلك الوقت.
	وكان من مظاهر ازدهار الحركة العلمية في بيت المقدس أن تحول المسجد الأقصى إلى جامعة إسلامية مع ما ألحق به من معاهد(3). ونشأت صلات بين المؤسسات العلمية المختلفة في الأقطار العربية الإسلامية آنذاك، فكانت الصلة بين المسجد الأقصى في بيت المقدس والمدرسة النظامية في بغداد، لأن عدداً كبيراً من فقهاء العراق الذين درسوا أو دّرسوا في النظامية في بغداد قدموا إلى بيت المقدس وأقاموا فيها يدرسون الفقه(4). وكان في المسجد الأقصى خزانة كتب كبيرة كغيره من المراكز العلمية(5). وكذلك ازدهرت الحياة الأدبية أي الحركة الشعرية والنثرية في عسقلان بفلسطين(6).
	لقد بقيت القدس مركزاً للاستقطاب الفكري والثقافي وكان للعلماء والفقهاء والمفكرين والشعراء دور كبير في القدس(1)، وكثرة حلقات الدرس والمجالس للعلماء أكبر دليل على ذلك(2). وقد وصف الرحالة ابن العربي في رحلة إلى بيت المقدس تلك المجالس العلمية وحلقات الدرس(3).
	كذلك حلقات المناظرة التي كانت تعقد بين المذاهب المختلفة فكانت تلك المجالس من أهم المجالس العلمية والفكرية، ولم تقتصر مجالس المناظرة على علماء القدس فقـط، بل من كافة الأقطار الإسلامية(4).
	لكل ما تقدم، أصبحت القدس مناراً ومركزاً يشع الفكر في الحضارة العربية الإسلامية، يقصده كل العلماء والفقهاء والقضاة والمفكرين من كافة الأقطار لينهلوا من علوم هذا المركز الحضاري الكبير المهم(5). وقد ساهم علمـاء بيت المقدس أيضاً في الدفاع عن بيت المقدس واستشهد منهم الكثير أثناء الغزو الصليبي على المدينة المقدسة(6) كما ذكرنا في الفصل الثاني من الباب الثاني من هذه الدراسة في تراجم رجال القضاء ونذكر هنا (القاضي مكي عبد السلام الأنصاري، ت، 492هـ)(7) والذي تم أسره وقتله من قبل الغزاة الصليبييـن.
	- المراكز العلمية والفكرية والثقافية في بيت المقدس :


	أولاً : المساجد :
	ثانياً : الخوانق :
	- مقابر العلماء ومن دفن فيها من القضاة في بيت المقدس :
	أولاً: مقبرة مامِلاّ(1) :
	قيل أصل التسمية (مما مَنَّ الله)(2) وقيل باب الله، وقيل زيتون الملة، واسمها عند اليهود –بيت ملوا- وعند النصارى بابيلا(3).


	تقع مقبرة باب الرحمة خلف سور الحرم القدسي(3)، وفوق وادي جهنم. وهذه المقبرة قديمة جداً ومأنوسة جداً لقربها من المسجد الأقصى(4)، وفيها عدد كبير من الصحابة والأولياء(5) منهم (شداد بن أوس الأنصاري، ت، 58هـ، وعبادة بن الصامت ت، 34هـ)(6) رضي الله عنهما.
	وتستعمل مقبرة (باب الرحمة) كمقبرة إسلامية منذ الفتح العمري عام 16هـ(7). وقد ورد ذكر (باب الرحمة) في القرآن الكريم بقوله تعالى : {يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا أنظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نوراً فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب}(8)… صدق الله العظيم.
	أسماء من دفن من القضاة في بيت المقدس :
	وهناك مجموعة من الأعلام ممن لم نستطع الوقوف على أماكن دفنهم في القدس، ومن هؤلاء :
	الملحق - أ
	الآيات القرآنية التي وردت بالبحث
	بسم الله الرحمن الرحيم
	سورة الإسراء، من الآية 85
	سورة الإنعام، الآية 57
	سورة البقرة، من الآية 187
	سورة الحج، من الآية 40
	سورة الحديد، الآية 13
	سورة الطور، الآيات 1-3



	سورة العلق، الآيات 1-5
	سورة القلم، الآية 1

	سورة المائدة، الآية 8
	سورة المائدة، الآية 21

	سورة المائدة، الآية 44
	سورة المائدة، من الآية 45
	سورة المائدة، من الآية 47
	سورة المائدة، من الآية 49
	سورة المائدة، من الآية 92
	سورة المجادلة، من الآية 11
	سورة النازعات، الآيات 6-16

	سورة النجم، الآيتان 3-4
	سورة النساء، من الآية 34
	سورة النساء، من الآية 58
	سورة النساء، الآية 65
	سورة النساء، من الآية 80
	سورة النساء، من الآية 100
	سورة النساء، الآية 105


	سورة النساء، من الآية 141
	سورة ص، من الآية 26
	سورة طه، من الآية 72
	سورة غافر، من الآية 20
	سورة فاطر، من الآية 28

	سورة فصلت، من الآية 12
	الملحق - ب
	الأحاديث النبوية الشريفة التي وردت بالبحث

	53.قال رسول الله () : (لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى).
	الملحق – ت
	الأشعار التي وردت بالبحث
	قد علم القدوس رب القدس		بمعـدن الملك قديم الكرسي
	ودع المدينـة إنها مرهوبـة		وأعمد لملكه أو لبيت المقدس
	خير القضاة على القضاء أختاره		بعـد اختيـار منـه خير إمـام
	خشوع وإيمان وعدل ورأفة		فقد حق بالنعمـاء منك حقيقهـا
	وتلك أجل مدرسة تسامت		بأنـواع المحـاسـن في الظهـور
	رعى الله وادينا المقدس إنه		حوى روضة الفردوس جداث ماملا
	مآثر رضوان ومهبط رحمة		أحيـت من عالم الغيـب ماء بـلا
	الملحق - ث
	رجال القضاء في بيت المقدس
	الملحق - ج
	العلماء والفقهاء والقضاة الذين دفنوا في بيت المقدس
	الملحق – ح
	المساجد في بيت المقدس التي وردت بالبحث
	اسم المسجد
	الملحق - خ
	المدارس في بيت المقدس التي وردت بالبحث

	ت
	590هـ


	المدرسة الأمجدية أو المدرسة الحنفية
	الملحق – د
	دور الحديث والقرآن في بيت المقدس التي وردت بالبحث
	اسم دار الحديث

	دور الحديث
	المدرسة السلامية (الموصلية) أو الدار الموصلية
	دار الخطابة
	التربة السعدية
	دار القرآن الإسلامية
	دار اليمن
	دار الشرف
	دار العز
	الملحق – ذ
	الزوايا في بيت المقدس التي وردت بالبحث
	اسم الزاوية

	الزاوية الوفائية أو دار معاوية
	الزاوية النصرية
	الزاوية الأفغانية أو الزاوية القادرية
	الزاوية الخنثنية
	الزاوية الجراحية
	زاوية الشيخ بدر الدين
	زاوية الشرفات
	الملحق – ر
	الخوانق في بيت المقدس التي وردت بالبحث
	اسم الخانقاه
	583هـ


	الخانقاه الصلاحية
	695هـ

	الخانقاه الدوادارية
	718هـ

	الخانقاه الكريمية
	729هـ

	الخانقاه التنكزية
	730هـ

	الخانقاه الفخرية
	760هـ

	الخانقاه الأسعردية
	762هـ

	الخانقاه المنجكية
	995هـ

	الخانقاه المولوية
	الملحق – ز
	البيمارستانات في بيت المقدس التي وردت بالبحث
	اسم البيمارستان

	مستشفى جوستنيان العظيم
	بيمارستان الوليد بن عبد الملك
	مستشفى شارل
	البيمارستان الفاطمي أو المستشفى الفاطمي
	مستشفى القديس (مار يوحنا)
	بيمارستان الفرسان أو جمعية فرسان المستشفى أو كنيسة ومستشفى فرسان القديس يوحنا
	البيمارستان الصلاحي
	بيمارستان عكا
	الملحق – س
	الربط في بيت المقدس التي وردت بالبحث
	اسم الرباط

	رباط علاء الدين البصيري أو رباط البصير
	الرباط المنصوري
	رباط الكرد
	رباط المارديني
	الرباط الحموي
	الرباط الزمني
	رباط بايرام حاويش
	الملحق – ش
	المكتبات في بيت المقدس التي وردت بالبحث
	اسم المكتبة

	خزائن المسجد الأقصى
	خزائن كتب المدارس
	دار كتب المسجد الأقصى
	المتحف الإسلامي
	مكتبات الأسر المقدسية الخاصة
	الملحق – ص
	المصاطب أو المصطبات في بيت المقدس التي وردت بالبحث
	اسم المصطبة

	مصطبة قبة يوسف
	مصطبة قبة موسى
	مصطبة البصيري
	مصطبة الظاهر
	مصطبة سبيل قايتباي
	مصطبة سبيل سليمان
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