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 ادلظجذ األقصى عصز احلزٔب انصهٍثٍح
 محمكد عمي عبداهلل عمي

 مصر. ػ أسيكطػ مية المغة العربية، جامعة األزهرقسـ التاريخ كالحضارة، ك

 ahmoudali.47@azhar.edu.egmالبريد اإللكتركني : 

 ادلهخص :
يتناكؿ هذا البحث مكضػكع االمسػجد األقصػى عصػر الحػركب الصػميبيةا ، حيػث      

مكقػػػل المسػػػجد األقصػػػى كمسػػػاحتس، كبنػػػا  المسػػػجد األقصػػػى،  تناكلػػػت اػػػي التم يػػػد
كمكانة المسجد األقصى عند المسمميف، تـ تحدثت عف المسجد األقصى تحػت الغػزك 

المذبحػػة التػػي قػػاـ ب ػػا الصػػميبيكف هنػػاؾ، كالتػػي راح ضػػحيت ا   ؼ الصػػميبي بعػػد 
تػدمير كترريػب كن ػب كسػمب عمػى المسمميف، كما تعرض لػس المسػجد األقصػى مػف  

كعنػػدما انتصػػر صػػالح الػػديف األيػػكبي عمػػى الصػػميبييف اػػي معركػػة  أيػػدم الصػػميبييف،
سػجد األقصػى حطيف، كأعاد بيت المقدس إلى حكزة المسػمميف، عمػؿ عمػى إعػادة الم

زالة كؿ ما أحدثس الصػميبيكف ايػس، كرتٌػب لػس مػف يقػكـ بالرطابػة  إلى ما كاف عميس، كا 
كاإلمامػة، كنقػػؿ إليػػس منبػر نػػكر الػػديف محمػكد . كاػػي ع ػػد الممػؾ الكامػػؿ األيػػكبي تػػـ 
عقد معاهدة مل اإلمبراطػكر األلمػاني اردريػؾ الثػاني، كبمقتضػى هػذا المعاهػدة تسػمـ 

يت المقدس، كعمػى الػر ـ مػف اسػتثنا  المسػجد األقصػى مػف هػذا اإلمبراطكر مدينة ب
المعاهدة كبقائس اي أيدم المسمميف، إ  أف كجكد الصػميبييف اػي بيػت المقػدس جعػؿ 
المسػػجد األقصػػى ككأنػػس مػػا زاؿ حبيسػػان اػػي أيػػدم الصػػميبييف . كقػػد اسػػتطاع الناصػػر 

شػب النػزاع بػػيف داكد ترمػيص بيػت المقػدس مػف أيػدم الصػػميبييف،  يػر أنػس عنػدما ن
األيكبييف اتفؽ الصالح إسماعيؿ كالناصر داكد عمى صػمح الصػميبييف، كقامػا بتسػميـ 
بيت المقدس كالمسجد األقصى إلي ـ، كقد ظػؿ اػي أيػدي ـ حتػى اسػتطاع الركارزميػة 
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اسػترداد بيػت المقػدس مػػن ـ، كمنػذ ذلػؾ الكقػػت لػـ يقتػرب جػػيش مسػيحي من ػا حتػػى 
 الحرب العالمية األكلى .

 –صػالح الػديف األيػكبي  –قبػة الصػررة  –: المسػجد األقصػى هًاخ ادلفرادٍح انك
 الحركب الصميبية .  –نكرالديف محمكد 
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Al-Aqsa Mosque in the era of the Crusades 

 

Mahmoud Ali Abdullah Ali 

Department of History and Civilization , Faculty of Arabic 

Language , Assiut , Al-Azhar University , Egypt. 

 

E-mail : mahmoudali.47@azhar.edu.eg 

Abstract : 
      This research deals with the topic of " al-Aqsa Mosque in 

the era of the Crusades". In the preface, I dealt with the 

location of  al-Aqsa Mosque, the construction of al-Aqsa 

Mosque, and the importance of al-Aqsa Mosque among 

Muslims. I talked about al-Aqsa Mosque under the Crusader 

occupation after the massacre carried out by the Crusaders 

there, which killed Thousands of Muslims, and what al-Aqsa 

Mosque was subjected to in terms of destruction, sabotage, 

looting and pillage at the hands of the Crusaders, and when 

Saladin triumphed over the Crusaders in the Battle of Hattin, 

and returned Jerusalem to the Muslim's possession, he 

worked to restore al-Aqsa Mosque to what it was, and 

remove everything that the Crusaders had caused in it, he 

arranged for him to perform the sermon and the imamate, 

and he transferred Nur al-Din Mahmoud pulpit to him, and 

during the reign of al-Kamil al-Ayyubi a treaty was 
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concluded with the German Emperor Frederick II, and 

according to this treaty the Emperor took over the city of 

Jerusalem, and despite the exclusion of  

al-Aqsa Mosque from this treaty and his stay in Muslim 

hands, except that the presence of the Crusaders in 

Jerusalem made al-Aqsa Mosque as if it was still imprisoned 

in the hands of the Crusaders. Al-Nasir Dawood was able to 

rescue Jerusalem from the hands of the Crusaders, but when 

the conflict broke out between the Ayyubids, al-Salih Ismail 

and al-Nasir Dawood agreed on the reconciliation of the 

Crusades and handed over Jerusalem and al-Aqsa Mosque to 

them, and it remained in their hands until al-Khwarezmia 

was able to retrieve Jerusalem from them, and since that time 

he was unable to A Christian army could approach it until 

World War I . 

Keywords : 

 Al-Aqsa Mosque - Dome of the Rock - Saladin  

al-Ayyubi – Nou  al-Din Mahmoud – Crusades . 
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 ادلقذيح

الحمد هلل رب العالميف، كالصالة كالسالـ عمى أشػرؼ المرسػميف، سػيدنا محمػد        
 كعمى  لس كصحبس أجمعيف ..

 ٔتعذ
االمسػػجد األقصػػى لػػس أهميػػة كبيػػرة عنػػد المسػػمميف اػػي كػػؿ زمػػاف كمكػػاف، ا ػػك       

ضػػل اػػي األرض، كهػػك منت ػػى إسػػرا  نبينػػا  قبمػػة المسػػمميف األكلػػى، كثػػاني مسػػجد كي
بداية معراجس، ك  شؾ أف كقكعس اي أيدم الصميبييف اي حممػت ـ األكلػى عمػى بػالد ك 

 الشاـ كاف لس كقل كبير كأثر عظيـ اي نفكس المسمميف  نذاؾ .

هذا كلـ تسػتمر السػيطرة الصػميبية عمػى المسػجد األقصػى طػكاؿ عصػر الحػركب      
 جػرييف / الثػاني عشػر الصميبية، اعمى مدار قرنيف مف الزماف ) السادس كالسػابل ال

كالثالث عشػر الميالديػيف ا انتقػؿ المسػجد األقصػى بػيف السػيطرة الصػميبية كالسػيطرة 
 اإلسالمية، بؿ ككاف هذا ا نتقاؿ بيف الحرب كالدبمكماسية .

كطكاؿ مدة  زك الصميبييف لمدينة بيت المقدس حتى اتح صالح الػديف األيػكبي      
ر كالترريػػػػب كالن ػػػػب كالسػػػػمب عمػػػػى أيػػػػدم ل ػػػػا، تعػػػػرض المسػػػػجد األقصػػػػى لمتػػػػدمي

الصػػميبييف، كقػػد أااضػػت المصػػادر التاريريػػة حػػكؿ مػػا حػػدث لممسػػجد األقصػػى عمػػى 
 أيدم هؤ   الصميبييف .

كعندما انتصر صػالح الػديف األيػكبي عمػى الصػميبييف اػي معركػة حطػيف، كأعػاد      
لػى مػا كػػاف بيػت المقػدس إلػى حػػكزة المسػمميف، عمػؿ عمػػى إعػادة المسػجد األقصػػى إ

زالػة كػؿ مػا أحدثػس الصػميبيكف ايػػس، كرتػب لػس مػف يقػكـ بالرطابػة كاإلمامػػة،  عميػس، كا 
 كنقؿ إليس منبر نكر الديف محمكد .
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كاي ع د الممؾ الكامؿ األيكبي تـ عقد معاهدة مػل اإلمبراطػكر األلمػاني اردريػؾ      
س، كعمػى الػر ـ الثاني، كبمقتضى هذا المعاهػدة تسػمـ اإلمبراطػكر مدينػة بيػت المقػد

مف استثنا  المسػجد األقصػى مػف هػذا المعاهػدة كبقائػس اػي أيػدم المسػمميف، إ  أف 
ى ككأنػػس مػػا زاؿ حبيسػػان اػػي كجػػكد الصػػميبييف اػػي بيػػت المقػػدس جعػػؿ المسػػجد األقصػػ

 .أيدي ـ

كقد استطاع الناصر داكد ترميص بيت المقدس مػف أيػدم الصػميبييف،  يػر أنػس      
ف األيػكبييف اتفػؽ الصػالح إسػماعيؿ كالناصػر داكد عمػى صػمح عندما نشػب النػزاع بػي

الصميبييف، كقاما بتسميـ بيت المقدس كالمسجد األقصػى إلػي ـ، كقػد ظػؿ اػي أيػدي ـ 
حتػػى اسػػتطاع الركارزميػػة اسػػترداد بيػػت المقػػدس مػػن ـ، كمنػػذ ذلػػؾ الكقػػت لػػـ يقتػػرب 

 جيش مسيحي من ا حتى الحرب العالمية األكلى .

بمػا اي ػا مػف  المػدةالر بػة اػي التػأريخ لممسػجد األقصػى رػالؿ هػذا ك  شؾ أف      
أحػداث تسػػتحؽ الدراسػة هػػك مػا داعنػػي إلػػى الكتابػة عػػف مكضػكع ) المسػػجد األقصػػى 

 عصر الحركب الصميبية ا .

 انذراطاخ انظاتقح : 

أضػكا  عمػى تػاريخ المسػجد األقصػى حتػى ن ايػة د/ محمكد عبػدا نكرالػديف :   -ُ
بحػػث منشػػكر اػػي مجمػػة كميػػة المغػػة العربيػػة بأسػػيكط ،  عصػر المماليػػؾ ، كهػػك

 صفحة . َٖ، كيقل اي  ـََِٕا ، ِٔالعدد )

، ثػـ تحػدث عنػس ايس عف المسجد األقصػى منػذ بنائػس كقد تناكؿ الباحث الحديث    
بعصر الرمفا  الراشديف كالعصػر األمػكم كالعباسػي حتػى  ان اي ع د النبكة مركر 

كالرحالػػػة المسػػػمميف عػػػف كصػػػؼ المػػػؤرريف  تحػػػدث ، كأريػػػران ن ايػػػة المماليػػػؾ
 .لممسجد األقصى
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: القدس اي كتب الرحالػة األكربيػيف عصػر الحػركب الصػميبية د/ اؤاد دكيكات  -ِ
ـ ا ، كهػػك بحػػث منشػػكر اػػي مجمػػة  ُُٕٖ – َُٗٗق /  ّٖٓ – ِْٗ) 
ـ ، كيقػػػل  َُِّ، ُا، جَّلقػػدس المفتكحػػػة ل بحػػاث كالدراسػػػات، العػػدد )ا

 صفحة . ِّاي 

بيػػػت نػػػاكؿ الباحػػػث ايػػػس الحػػػديث عػػػف كتابػػػات الرحالػػػة األكربيػػػيف عػػػف كقػػػد ت
عػػف المسػػجد األقصػػى ضػػمنان،  يػػر  حػػديث ـقػػدس بصػػفة عامػػة، كلػػـ يغفػػؿ مال

 أنس يؤرذ عميس اقتضابس الشديد اي تناكلس لبحثس .

 خطح انثذث :
هذا، كقد بدأتي البحث بالمقدمة التي تناكلػت اي ػا نبػذة عػف المكضػكع، كأسػباب      

رتيارا، كالدراسات السابقة، كرطػة البحػث، ثػـ التم يػد الػذم تحػدثت ايػس عػف مكقػل ا
 المسجد األقصى كمساحتس، كبنائس، كمكانتس عند المسمميف، ثـ تناكلت اآلتي :

 -ـ َُٗٗق / ّٖٓ –ق ِْٗمسػػجد األقصػػى تحػػت الحكػػـ الصػػميبي )ال -
 ا .ـ ُُٕٖ

 .ى بعد اتح صالح الديف بيت المقدسالمسجد األقص  -

 تسميـ الممؾ الكامؿ بيت المقدس إلى الصميبييف . المسجد األقصى بعد   -

 المسجد األقصى حتى ن اية العصر الصميبي.   -
 ا هتماـ الصميبي بالمسجد األقصى .  -

ـــــــح   :  كتحتػػػػػػػكم عمػػػػػػػى أهػػػػػػػـ النتػػػػػػػائ  التػػػػػػػي تكصػػػػػػػمت إلي ػػػػػػػا مػػػػػػػف  اخلامت
 رالؿ هذا البحث.        
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 البحػػػػػػػث بقائمػػػػػػػة: حيػػػػػػػث ذي مػػػػػػػت  فٓـــــــزص ادلصـــــــادر ٔادلزا ـــــــ  
 . التي استقيت من ا المادة العمميةالمصادر كالمراجل ب      

 واهلل من وراء القصد، وهى يهدي السبيل

                 
 الباحث                   
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 متٍٓذ
 : يٕق  ادلظجذ األقصى ٔيظادرّ (2)

يقػػػل المسػػػجد األقصػػػى اػػػي الزاكيػػػة الجنكبيػػػة الشػػػرقية مػػػف مدينػػػة القػػػدس  
، كالتي تسمى حالينا )البمػدة القديمػةا ، كيشػكؿ حػكالي سػدس مسػاحة البمػدة المسكرة

، كشػػكمس مضػػمل أك شػػػبس اُ)ألػػؼ متػػر مربػػل ُْْالقديمػػة، كتبمػػا مسػػاحتس حػػكالي 
ـ ، كالشػػػمالي ُْٗـ، كالغربػػػي ِْٔمسػػػتطيؿ  يػػػر منػػػتظـ، طػػػكؿ ضػػػمعس الشػػػرقي 

 .اِ)ـُِٖـ، كالجنكبي َُّ

كهػػك مػػا دار عميػػس السػػكر، كايػػس  كالمسػػجد األقصػػى اسػػـ لجميػػل المسػػجد، 
األبػػكاب كالسػػاحات الكاسػػعة، كالجػػامل القبمػػي، كقبػػة الصػػررة، كالمصػػمى المركانػػي، 
كاألركقػػة، كالقبػػاب، كالمصػػاطب، كأسػػبمة المػػا ، ك يرهػػا مػػف المعػػالـ، كالمسػػجد كمػػس 
 يػػر مسػػقكؼ سػػكل بنػػا  قبػػة الصػػررة كالجػػامل القبمػػي، كمػػا تبقػػى ا ػػك اػػي منزلػػة 

هذا ما اتفؽ عميس العمما  كالمؤررػكف، كعميػس تكػكف مضػاعفة ثػكاب  ساحة المسجد،
 .  اّ)الصالة اي أم جز  مما دار عميس السكر

                                         

المدرؿ إلػى دراسػة المسػجد األقصػى المبػارؾ ، دار العمػـ لمماليػيف ،  عمر:عبد اهلل معركؼ   (ُ)
 . ِّصـ ، ََِٗبيركت ، الطبعة األكلى ، 

: تػاريخ المسػجد األقصػى ، ط. كزارة األكقػاؼ كالشػئكف الدينيػة ،  ةمحمد هاشـ مكسى  كشػ (ِ)
 .  َُـ ، صََِِطيف ، الطبعة األكلى ، امس

عيسػػى القػػدكمي : المسػػجد األقصػػى أربعػػكف معمكمػػة نج م ػػا ، ط. كزارة األكقػػاؼ كالشػػئكف  (ّ)
 .  ٖـ ، صَُِٓاإلسالمية ، الككيت ، الطبعة األكلى ، 



 

  

 

 المسجد األقصى عصر الحركب الصميبية 
 

ِّٕٔ 

الجػامل القبمػي  كعمى هذا يرطئ الكثيركف عند إطالؽ المسجد األقصى عمػى 
، يقػكؿ ابػف اضػؿ اهلل اُ)المسجد المبػارؾ عمػى جػز  صػغير منػس اقط؛ مما يكهـ قصر

نما حقيقة المسجد األقصى جميل مػا يحػيط  »ـ ا : ُّْٖ/  هػ ْٕٗالعمرم ) ت  كا 
 .  اِ)« بس السكر المذككر، كهك المعركؼ بالسكر السميماني

 تُاء ادلظجذ األقصى :  (1)
قمػت : يػا رسػكؿ  »أنػس قػاؿ : ػػ  ػ جػا  اػي البرػارم عػف أبػي ذر الغفػارم  

ضػػل أكؿ ل قػػاؿ: المسػػجد الحػػراـ، قمػػت : ثػػـ أم ل قػػا ثػػـ المسػػجد ؿ: اهلل أم مسػػجد كي
: أربعػػكف، ثػػـ قػػاؿ : حيثمػػا أدركتػػؾ الصػػالة اصػػًؿ، األقصػػى، قمػػت: كػػـ بين مػػا، قػػاؿ

 .  اّ)«كاألرض لؾ مسجد 

 –عمي مػا السػالـ –ك  شؾ أف هذا الحديث يدؿ عمى أف بنا  داكد كسػميماف  
 .  اْ)لس إنما كاف عمى أساس قديـ، كأن ما ليسا المؤسِّسىيف لس، بؿ مجدِّدىيف لس

لػػس، اييػػذكر اػػي ذلػػؾ أنػػس  –عمي مػػا السػػالـ  –عػػف بنػػا  داكد كسػػميماف أمػػا  
أصاب النػاس اػي زمػاف داكد طػاعكف جػارؼ، ارػرج ب ػـ إلػى مكضػل بيػت المقػدس، 

                                         

 عبد اهلل بف محمد بركك : المسػجد األقصػى المبػارؾ كال يكػؿ المزعػـك ، دار قتيبػة ، سػكريا ، (ُ)
 .ِٗـ ، صََُِالطبعة األكلى ، 

، دار الكتػب العمميػة ، صػار ، تحقيػؽ: كامػؿ سػمماف الجبػكرممسالؾ األبصار اػي ممالػؾ األم (ِ)
 . ّٕٓ، ص ّجبيركت ، بدكف تاريخ ، 

سػػمفية ، القػػاهرة ، ، المطبعػػة الصػػحيح ، تحقيػػؽ : محػػب الػػديف الرطيػػبالبرػػارم : الجػػامل ال (ّ)
مىٍيمىافى  ِجـ ، َُٖٗ، الطبعة األكلى كدى سي كىهىٍبنىا ًلدىاكي ) كتاب األنبيا  ، باب قكؿ اهلل تعالى ا كى

ـى اٍلعىٍبدي ًإن سي أىك ابه ا ... ا ، ص  ا . ِّْٓ، رقـ )  ًّْٖنٍع
المقدسػػي : مثيػػر الغػػراـ إلػػى زيػػارة القػػدس كالشػػاـ، تحقيػػؽ : أحمػػد الرطيمػػي ، دار الجيػػؿ ،  (ْ)

 . ُُّ، صـ ُْٗٗبيركت ، الطبعة األكلى ، 



 

  

 

 المسجد األقصى عصر الحركب الصميبية 
 

ِّٕٕ 

 ككػػاف يػػرل المالئكػػة تعػػرج منػػس إلػػى السػػما ، اممػػا كقػػؼ مكضػػل الصػػررة دعػػا اهلل 
ا، كتػكاي دكاد ااستجاب لس، كرال الطاعكف، ااترذكا ذلؾ المكضػل مسػجدن  –تعالى  –

 .اُ)قبؿ أف يستتـ بنا ا؛ اأكصى سميماف بإتمامس

 أنػس قػػاؿ : ػػػ   ػ عػف النبػػي ػػػ كقػد ركل عبػد اهلل بػػف عمػرك بػػف العػاص 
ػاًدؼي  » ػا ييصى ٍكمن ثنػا: حي ٍقػًدًس، سىػأىؿى الم ػسى ثىالى دى ًمػٍف ًبنىػاً  بىٍيػًت اٍلمى ا اىرىغى سيمىٍيمىافي ٍبػفي دىاكي لىم 

مي  ٍكمىسي، كى ةى حي ػالى ػده  ى ييًريػدي ًإ   الص  دو ًمٍف بىٍعًدًا، كىأى   يىٍأًتيى هىػذىا اٍلمىٍسػًجدى أىحى ىحى ٍمكنا  ى يىٍنبىًغي ألى
رىجى ًمٍف ذينيكبً  لىدىتٍػسي أيمهػسي ًايًس، ًإ   رى ػا،   اىقىػاؿى الن ًبػيه  ،ًس كىيىٍكـً كى ػا اٍثنىتىػاًف اىقىػٍد أيٍعًطيى يمى : أىم 

 .   اِ)« ٍف يىكيكفى قىٍد أيٍعًطيى الث اًلثىةى كىأىٍرجيك أى 

كعمػػى هػػذا االمسػػجد األقصػػى لػػـ يكػػػف معبػػدنا لمي ػػكد، كلكنػػس مسػػجد ل مػػػة  
المسممة، كما قاـ بس نبي اهلل سميماف اي بيت المقػدس لػيس بنػا ن لم يكػؿ، إنمػا هػك 

 .  اّ)تجديد لممسجد األقصى المبارؾ الذم هك ثاني مسجد كيضل اي األرض

ـ يس ػػر اهلل لممسػػمميف  ّٔٔه / ُٓاػػي العصػػر اإلسػػالمي، افػػي سػػنة  أمػػا 
مسػػجدنا محاذينػػا لسػػكر المسػػجد ػػػ   ػ اػتح بيػػت المقػػدس، اأقػػاـ عمػػر بػػف الرطػػاب

األقصػػى مػػف ج ػػة القبمػػة، كقػػد حػػدد عمػػر بنفسػػس مكػػاف المصػػمى ليكػػكف اػػي صػػدر 
كهػك مػا عيػرؼ ، اْ)قبمػة المسػاجد صػدكرهاػ  ػالمسجد األقصى؛ كما جعؿ رسكؿ اهلل 

                                         

الفضؿ إبراهيـ ، دار المعػارؼ ، القػاهرة  الطبرم : تاريخ الرسؿ كالممكؾ ، تحقيؽ : محمد أبك (ُ)
. ابػف األثيػر : الكامػؿ اػي التػاريخ ،  ْٖٓ،  ْْٖ، ص  ُـ ، جػػُِٔٗ، الطبعة الثانية ، 

 . ُٗٗ، ص ُـ ، جػََُِتحقيؽ : سيد محمد السنارم ، دار الحديث ، القاهرة ، 
ف ماجػػة : السػػنف ، تحقيػػؽ : محمػػد اػػؤاد عبػػد البػػاقي ، دار إحيػػا  الكتػػب العربيػػة ، بػػدكف ابػػ (ِ)

، رقػـ  ِْٓ،  ُْٓ) باب ما جا  اي الصالة اػي مسػجد بيػت المقػدسا ، ص  ُتاريخ ، جػ
 ا . َُْٖ)
 . ِْ، صربعكف معمكمة نج م اعيسى القدكمي : المسجد األقصى أ (ّ)
 . ُُٔ،َُٔ، ص ّؾ ، جػيخ الرسؿ كالممك الطبرم : تار  (ْ)



 

  

 

 المسجد األقصى عصر الحركب الصميبية 
 

ِّٕٖ 

، ثػـ جػددا ككسػعس الرميفػة األمػكم ، ككػاف يتسػل أللػؼ مصػؿ« الجػامل القبمػي  »بػ 
 .  اُ)معاكية بف أبي سفياف اصار اي زمنس يتسل لثالثة   ؼ مصؿ

 كقيػػػػػػػؿ –ـ ٖٖٔه / ٗٔكمػػػػػػا قػػػػػػػاـ عبػػػػػػػد الممػػػػػػػؾ بػػػػػػف مػػػػػػػركاف اػػػػػػػي سػػػػػػػنة      
ه / ِٕة ببنػػػا  قبػػػػة الصػػػررة كعمػػػػارة األقصػػػػى، كاػػػرغ منػػػػس سػػػػن -ـ ٖٗٔه / َٕ

 . اِ)ـُٗٔ

بمػػا اي ػػا مػػف مقدسػػات  –كعمػػى أيػػة حػػاؿ، اقػػد ظمػػت مدينػػة بيػػت المقػػدس  
ـ، كحتػػػى  ّٔٔه / ُٓاػػػي أيػػػدم المسػػػمميف منػػػذ الفػػػتح العمػػػرم سػػػنة  –إسػػػالمية 

 . اّ)ـَُٖٗه / ِْٗاستيال  الصميبييف عمي ا سنة 

 يكاَح ادلظجذ األقصى عُذ ادلظهًني :  (3)
 د المسػػػػػػػػػمميف؛  رتباطػػػػػػػػػػس لممسػػػػػػػػػجد األقصػػػػػػػػػى مكانػػػػػػػػػة عظيمػػػػػػػػػة عنػػػػػػػػػ 

 كبدايػػػػة معراجػػػػس، قػػػػاؿ ػػػػػ   ػبرحمػػػػة اإلسػػػػرا  كالمعػػػػراج، ا ػػػػك منت ػػػػى إسػػػػرا  نبيناػػػػ
ػػى  {تعػػالي : ٍسػػًجًد اأٍلىٍقصى ػػرىاـً ًإلىػػى اٍلمى ٍسػػًجًد اٍلحى ػػفى اٍلمى افى ال ػػًذم أىٍسػػرىلب ًبعىٍبػػًدًا لىػػٍيالن مِّ سيػػٍبحى

ٍكلىسي ًلنيًريىسي ًمٍف  يىاتً   }نىا ًإن سي هيكى الس ًميلي اٍلبىًصيري ال ًذم بىارىٍكنىا حى
 . اْ)

، رحمػػة ارتبطػػت اي ػػا  ،كمكاننػػا ،إن ػػا رحمػػة ارتيػػرت عمػػى عػػيف اهلل زماننػػا      كحػػا ن
عقائد التكحيد كرسا ت السما  منذ كمف ا اهلل رميفتػس اػي األرض، اجمػل أربػاب تمػؾ 

                                         

أطمػػس معػػالـ المسػػجد األقصػػى المبػػارؾ ، مؤسسػػة  مرعػػي:عبػػد اهلل معػػركؼ عمػػر ، رأاػػت  (ُ)
 . ُٗ،ُٖـ ، صََُِف ، الطبعة األكلى ، الفرساف لمنشر ، عما

د ، كامػؿ محمػيخ األعيػاف، تحقيػؽ: محمػد أنػس الرػفمر ة الزماف اي تكار  الجكزم:سبط ابف  (ِ)
 .ْٕٕ، ص ٖجـ ، َُِّة العالمية، دمشؽ، الطبعة األكلى، الرراط ، دار الرسال

د عػػػكدة مجيػػر الػػديف الحنبمػػػي : األنػػس الجميػػؿ بتػػػاريخ القػػدس كالرميػػؿ ، تحقيػػػؽ : محمػػك  (ّ)
 . ْْٓ، صُـ ، م ُٗٗٗ الرميؿ ، عماف، الطبعة األكلىالكعابنة، مكتبة دنديس، 

 ا . ُسكرة اإلسرا  :  ية ) (ْ)
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ِّٕٗ 

 الرسػػػػػػػػػػػا ت كهػػػػػػػػػػػذا العقائػػػػػػػػػػػد لميقػػػػػػػػػػػات هػػػػػػػػػػػذا اليػػػػػػػػػػػكـ المعمػػػػػػػػػػػكـ؛ ليػػػػػػػػػػػؤم ـ 
اػػي هػػذا المكػػاف المقػػدس الػػذم كػػاف لمكثيػػريف مػػن ـ ايػػس نصػػيب، ككػػاف ػػػ ػحمػػد م

رث أدكـ، إن ػػا رحمػػةإلمػػام ـ كأمتػػس نصػػيب أكبػػر،  تعػػدت مقػػاييس  كمقػػاـ أعظػػـ، كا 
 . اُ)الزماف كتقاسيـ المكاف، هي رحمة إل ية، كهبة ربانية، كمعجزة ككنية

 –كمػػا كرد اػػي الحػػديث  – كقػػد ذكرنػػا  نفنػػا أف المسػػجد األقصػػى ثػػاني مسػػجد        
ػػ ػبني اي األرض، كما أنس أحد المساجد التػي تيشػٌد إلي ػا الرحػاؿ، اعػف أبػي هريػرة 

: مسػجدم، كالمسػجد  الرحاؿ إ  إلى ثالثػة مسػاجد شدٌ   تي » قاؿ : ػ ػأف رسكؿ اهلل 
 .   اِ)« الحراـ، كالمسجد األقصى

ا الصػالة، اقػد كرد كما أف المسجد األقصى مػف المسػاجد التػي تضػاعؼ اي ػ 
: ػػ أي مػا أاضػؿػتذاكرنا كنحف عند رسكؿ اهلل  »أنس قاؿ : ػ ػ عف أبي ذر الغفارم

ة ًاػي مىٍسػًجًدم : ػػ ػ مسجد رسكؿ اهلل أك مسجد بيت المقدسل اقاؿ رسػكؿ اهلل ػالى صى
لىييكًشػػػػػػػػكىف   ػػػػػػػػم ى، كى ـى اٍلميصى لىػػػػػػػػًنٍع ػػػػػػػػمىكىاتو ًايػػػػػػػػًس، كى ػػػػػػػػؿي ًمػػػػػػػػٍف أىٍربىػػػػػػػػًل صى  أىٍف  هىػػػػػػػػذىا أىٍاضى

ٍيػره لىػسي ًمػفى  ٍقًدًس رى ٍيثي يىرىل ًمٍنسي بىٍيتى اٍلمى ًؿ ًمٍثؿي شىطىًف اىرىًسًس ًمفى اأٍلىٍرًض حى  ى يىكيكفى ًلمر جي
ًميعنا ا ًاي ىا أىٍك قىاؿى  ،الدهٍنيىا جى مى ٍيره ًمفى الدهٍنيىا كى  .   اّ)« : رى

                                         

ف : أضػكا  عمػى تػاريخ المسػجد األقصػى حتػى ن ايػة عصػر المماليػؾ ، محمكد عبدا نكرالػدي (ُ)
 . َِّٗ، ص ْـ ، جػََِٕا ،  ِٔمجمة كمية المغة العربية بأسيكط ، العدد ) 

) كتاب إقامة الصػالة كالسػنة اي ػا ، بػاب مػا جػا  اػي الصػالة اػي  ُابف ماجة : السنف ، جػ (ِ)
 ا . َُْٗ، رقـ ) ِْٓمسجد بيت المقدس ا ، ص 

الحاكـ النيسابكرم : المستدرؾ عمى الصحيحيف ، تحقيػؽ : مصػطفى عبػد القػادر عطػا ، دار  (ّ)
) كتاب الفتف كالمالحػـ ا ،  ْجـ ، ََِِالكتب العممية ، بيركت ، لبناف ، الطبعة الثانية ، 

 ا .ّٖٓٓ، رقـ ) ْٓٓص 
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َِّٖ 

يػا رسػكؿ  :قمت » :قاؿػ ػكما ركل اإلماـ أحمد اي مسندا عف ذم األصابل        
اهلل إف ابتمينا بعدؾ بالبقا  أيف تأمرنػا ل قػاؿ : عميػؾ ببيػت المقػدس؛ امعمػس أف ينشػأ 

 .ا ُ)«لؾ ذرية يغدكف إلى ذلؾ المسجد كيركحكف 

ـ ا حػيف تحػدث عػف َُُِق / ٕٗٓكقد أحسف عماد الديف األصف اني ) ت       
، كمكقؼ األكليا ، كمعبػد األتقيػا ، .. كهك مقاـ األنبيا . »المسجد األقصى، اقاؿ : 

كمػػػزار أبػػػداؿ األرض كمالئكػػػة السػػػما ، كمنػػػس المحشػػػر كالمنشػػػر، كيتكااػػػد إليػػػس مػػػف 
ػا مػف األن ػاج،  أكليا  اهلل بعد المعشر المعشر، كايس الصررة التي صينت جػدة إي اجن
كمن ػػا من ػػاج المعػػراج، كل ػػا القبػػة الشػػما  التػػي عمػػى رأسػػ ا كالتػػاج، كايػػس كمػػض 

ارؽ كمضػػى البػػراؽ ، كأضػػا ت ليمػػة اإلسػػرا  بحمػػكؿ السػػراج المنيػػر ايػػس اآلاػػاؽ، البػػ
كمػػف أبكابػػس بػػاب الرحمػػة الػػذم يسػػتكجب دارمػػس إلػػى الجنبػػة بالػػدركؿ الرمػػكد، كايػػس 
كرسي سميماف كمحراب داكد، كلس عيف سمكاف التي تمثؿ لكاردها مف الككثر الحػكض 

... كهك أحد المسػاجد الثالثػة التػي جػا   المكركد، كهك أكؿ القبمتيف، كثاني البيتيف،
 .   اِ) «اي الربر النبكم أن ا تيشٌد إلي ا الرحاؿ، كيعقد الرجا  ب ا الرجاؿ ... 

                                         

حققػكف : إسػنادا ا ، كقػاؿ الم ُِّٔٔ، رقـ )  َُٗ، ص ِٕأحمد بف حنبؿ : المسند ، جػ (ُ)
 ضعيؼ .

، دار « الفتح القسي اي الفتح القدسػي » حركب صالح الديف كاتح بيت المقدس المسمى بػ  (ِ)
 .  ٗٔالمنار ، القاهرة ، بدكف تاريخ ، ص 
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ُِّٖ 

 ادلظجذ األقصى حتد احلكى انصهٍثً
 و (2287 -و 2299ْ / 583 -ْ 491) 

 يذحبح ادلظجذ األقصى :  (2)
كحاصػركها  ـ اتجس الصميبيكف إلى بيػت المقػدس،َُٗٗػ / هِْٗاي سنة  

ػا، إلػى أف اسػتطاعكا ا سػتيال  عمي ػا اػي الثالػث كالعشػريف مػف  أكثر مف أربعيف يكمن
، كبعد أف نجحكا اي اقتحام ا هرب عدد كبير مػف سػكاف المدينػة إلػى اُ)ش ر شعباف

المسجد األقصى؛ إيمانان من ـ بأن ـ سيجدكف هناؾ مكانػان  مننػا مػف بطػش الصػميبييف 
 مػا بمػا تعطػش أكلئػؾ الصػميبييف لسػفؾ الػدما ، امػف يجػرؤ ك درهـ، معتقديف أنػس م

تيػػاف المنكػػر اي ػػا، كلكػػف الحقيقػػة أف  أحػػد مػػن ـ عمػػى اقتحػػاـ األمػػاكف المقدسػػة، كا 
الصػػميبييف لػػـ يراعػػكا حرمػػة بيػػت اهلل، كأرػػذكا يعممػػكف اػػي ـ سػػيكا ـ دكف رحمػػة أك 

د المسػمميف الػذيف ، حيث قتمكا بدـ بػار اِ)شفقة، كدكف مراعاة لعامؿ السف أك الجنس
 كاف قد  Tancard اّ)كانكا قد صعدكا إلى سطح المسجد األقصى، ر ـ أف تانكرد

                                         

 أبػػك الفػػػدا : المرتصػػر اػػػي أربػػار البشػػػر ، المطبعػػة الحسػػػينية ، القػػاهرة ، بػػػدكف تػػػاريخ ،  (ُ)
اػػي ربػػر مػػف  بػػر، تحقيػػؽ : أبػػك هػػاجر محمػػد السػػعيد  . الػػذهبي : العبػػر ُُِ، ص ِج

 . ّٓٔ، ص  ِجـ ، ُٖٓٗبسيكني ، دار الكتب العممية ، بيركت ، الطبعة األكلى ، 
جكزيػػؼ نسػػيـ يكسػػؼ : العػػرب كالػػرـك كالالتػػيف اػػي الحػػرب الصػػميبية األكلػػى ، دار المعراػػة  (ِ)

 . ِّٔالجامعية ، اإلسكندرية ، بدكف تاريخ ، ص
ـ ، كهك ابف أرت بكهيمنػد ، شػارؾ ََُٕق / ِْٔ: كاف زعيمان نكرمانيان ، كلد سنة  تانكرد (ّ)

اي الحممة الصميبية األكلى ، ككػاف لػس دكر كبيػر اػي سػقكط أنطاكيػة اػي أيػدم الصػميبييف ، 
 ـ .ُُُِق / َٓٓكبعد سقكط بيت المقدس أصبح أميران لمجميؿ ، كقد تكاي سنة 

New Catholic Encyclopedia , the Catholic university of America , 
Washington , U.S.A , second edition , vol . 13 , p. 751 .        
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ِِّٖ 

 .   اُ)أعطاهـ األماف

 كعمػػػػػى الػػػػػر ـ مػػػػػف أف بطػػػػػرس تكديبػػػػػكد ذكػػػػػر أف تػػػػػانكرد هػػػػػك مػػػػػف أصػػػػػدر       
، إ  أف اِ)أكامػػرا لمصػػميبييف بالتكجػػس إلػػى المسػػجد األقصػػى؛ لقتػػؿ المسػػمميف هنػػػاؾ

لي حػػاكؿ أف ينفػػي عنػػس ت مػػة المشػػاركة اػػي هػػذا المذبحػػة، اػػذكر أف أكردريػػؾ ايتػػا
تػػانكرد  ضػػب  ضػػبنا شػػديدنا؛ بسػػبب هػػذا الفعمػػة )المذبحػػةا، لكنػػس لػػـ يتراصػػـ مػػل 

 .  اّ)رااقس بسبب ا

هػػك مػػف أصػػر  عمػػى  Bohemond اْ) يػػر أف هنػػاؾ مػػف ذكػػر أف بكهيمنػػد 
ؤهـ كأطفػال ـ كمتػاع ـ كمع ػـ نسػا –لساف مترجمس كأمػر زعمػا  المسػمميف بػالمجك  

األقصػىا ، كأرػذ عمػى نفسػس ع ػدنا أٌمػن ـ  إلى قصر كاقل جنكب المينػا  )المسػجد –
بػػس عمػػى حيػػات ـ، ثػػـ قػػبض عمػػي ـ، كسػػمب ـ كػػؿ مػػا كػػانكا يممككنػػس ثػػـ قتػػؿ الػػبعض، 

 .   آ)كساؽ الباقيف إلى أنطاكية؛ ليباعكا هناؾ

                                         

كاريف  رمستركن  : الحرب المقدسػة الحمػالت الصػميبية كأثرهػا عمػى العػالـ اليػـك ، ترجمػة :  (ُ)
 .  ُِّـ ، صََِٓسامي الكعكي ، دار الكتاب العربي ، بيركت ، 

ر المعراػػة الجامعيػػة ، ،  ترجمػػة : حسػػيف محمػػد عطيػػة، داالرحمػػة إلػػى بيػػت المقػػدستػػاريخ  (ِ)
 .  ُّٗـ ، صُٖٗٗ، الطبعة األكلى ، اإلسكندرية

 . ُُٗـ صََِٖالتاريخ الكنسي، ترجمة : س يؿ زكار، دار التككيف ، دمشؽ ،  (ّ)
ارد ) دكؽ ـ ا ، كهػػػك أكبػػر أبنػػا  ركبػػرت جكسػػػيك َُٖٓق / ْٖٕبكهيمنػػد : كلػػد سػػنة )  (ْ)

كالبريا ا ، شارؾ اي الحممة الصميبية األكلى ، ككاف أكؿ حاكـ إلمارة أنطاكيػة بعػد ا سػتيال  
 عمي ا مف المسمميف . انظر :

Yewdale., Bohemond, prince of Antioch , Amesterdam, 1970 ,  
  p. 9 – 51 .  

، ترجمػػة : حسػػف « الجسػتا » مج ػكؿ : أعمػػاؿ الفرنجػة كحجػػاج بيػػت المقػدس المعػػركؼ بػػػ  (ٓ)
 .  َُٔـ ، صُٖٓٗحبشي، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 
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ِّّٖ 

عػف هػذا المذبحػة، بػؿ  كعمى أية حاؿ، اقد أااضت المصادر العربية الحديث 
كذكرت أف عدد مف قيتؿ مف المسمميف اي هذا المذبحة بمػا سػبعيف ألفنػا أك يزيػدكف، 

ممػػف اػػارؽ  ، كزهػػادهـكعبػػادهـ ،كعممػػائ ـ ،مػن ـ جماعػػة كثيػػرة مػػف أئمػػة المسػمميف
 .   اُ)أهمس ككطنس، كجاكر بذلؾ المكضل الشريؼ

ات تػػدؿ عمػػى مػػدل أمػػا المؤررػػكف الالتػػيف اقػػد كصػػفكا هػػذا المذبحػػة بصػػف 
الشناعة كالكحشية التي جرت عمػى أيػدم الصػميبييف، اقػد ذكػر أحػدهـ أف حشػدان مػف 
الفرساف كالمشاة الصميبييف درمكا المسجد، كذبحػكا المسػمميف هنػاؾ ذبػح الشػياا ... 

      ، ك رػػر يقػػكؿ : إف الصػػميبييف راضػػػكا  اِ)حتػػى اػػاض المكػػاف كمػػس بػػػدما  الضػػحايا
 لػك »، كثالث يقػكؿ : اّ)« الذم كصؿ إلى ركب ـ كسركج ريكل ـبريكل ـ اي الدـ  »

 .   اْ)«أنؾ كنت مكجكدنا هناؾ لغاصت قدماؾ حتى العقبيف اي دما  المذبكحيف 

                                         

. النكيرم : ن اية األرب اػي انػكف األدب ،  ُِٕ، ص ٕجابف األثير : الكامؿ اي التاريخ ،  (ُ)
تحقيػؽ : نجيػػب مصػػطفى اػػكاز، حكمػػت كشػمي اػػكاز ، دار الكتػػب العمميػػة ، بيػػركت ، الطبعػػة 

. ابف الكردم : تاريخ ابف الكردم ، دار الكتب  ُٔٔ،  ُٓٔ، ص ِٖجـ ، ََِْاألكلى ، 
. ابػػػف رمػػػدكف : تػػػاريخ ابػػػف ُُ، ص ِجـ ، ُٔٗٗالعمميػػػة ، بيػػػركت ، الطبعػػػة األكلػػػى ، 

 ـ ، َََِرمػػػػػػػػدكف ، تحقيػػػػػػػػؽ : رميػػػػػػػػؿ شػػػػػػػػحادة ، دار الفكػػػػػػػػر لمطباعػػػػػػػػة ، بيػػػػػػػػركت، 
 .ُُِ، ص ٓج

، ترجمة : حسيف محمد عطية ، دار المعراػة  ريمكنداجيؿ : تاريخ الفرنجة  زاة بيت المقدس (ِ)
 . ِْٕـ ، صَُٗٗالجامعية ، اإلسكندرية ، الطبعة األكلى ، 

كليـ الصكرم : الحركب الصميبية ، ترجمة : حسف حبشي ، ال يئة المصرية العامة لمكتاب ،  (ّ)
 .  ُِٕ، ص ِجـ ، ُِٗٗالقاهرة 

يف ، ترجمػػة : قاسػػـ عبػػدا قاسػػـ ، دار اكشػػيس الشػػارترم : ا سػػتيطاف الصػػميبي اػػي امسػػط (ْ)
 .  ُّٕـ ، صََُِالشركؽ ، القاهرة ، الطبعة األكلى ، 
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ِّْٖ 

كمما يدعك لمعجػب أف هػذا المذبحػة البشػعة قػد  قػت قبػك ن كاستحسػاننا لػدل  
كاػي رأيػي  »لس : المؤرريف الالتيف، ا ا هك ريمكنداجيؿ يعقب عمى هذا المجزرة بقك 

دـ  ]الجػػامل القبمػػي  [تمقػػى معبػػد سػػميماف أف اػػي هػػذا عدالػػة إل يػػة تتمثػػؿ اػػي أف ي
 .   اُ) «المسمميف الذيف سبهكا الرب هناؾ لسنكات كثيرة ...

، أمضاا اػي مػف ككاف ذلؾ قضا ن عاد ن مف الرب »أما كليـ الصكرم اقاؿ :  
الرراايػة، كحر مػكا عمػى شػعبس المػؤمف، بشعائرهـ  ]قبة الصررة  [دنسكا هيكؿ السيد 

اكػػاف  بػػد ل ػػـ مػػف أف ييكٌفػػركا عػػف رطيئػػت ـ بػػالمكت، كأف تط ػػر األمػػاكف المقدسػػة 
 .   اِ)«بدم ـ الم راؽ 

كلػػػـ يكػػػف أكردريػػػؾ ايتػػػالي بعيػػػدنا عػػػف ركح التعصػػػب المقيػػػت التػػػي حركػػػت  
؛ بسػػبب أن ػػـ كلقػػد طػػاردكهـ كذبحػػكهـ بانػػدااع بػػالا كحػػرارة كبيػػرة »سػػابقيس، اقػػاؿ : 
، ككنيسػة الضػريح المقػدس، كا تصػبكا ألنفسػ ـ  ]قبػة الصػررة  [ دنسكا هيكؿ الرب

كالكنػػائس األرػػرل مػػف أجػػؿ عقيػػدت ـ الدنسػػػة،  ]الجػػامل القبمػػي   [ميمافيكػػؿ سػػه
   . اّ)«كلكثكهـ بالكفر كالتجديؼ 

ك  شػػؾ أف هػػذا األمػػر يؤكػػد الحقػػد الػػدايف الػػذم سػػيطر عمػػى نفػػكس كعقػػكؿ         
الصػػػميبييف كمػػػؤرري ـ، كالػػػذم ظ ػػػر جمينػػػا اػػػي أاعػػػاؿ الصػػػميبييف تجػػػاا المسػػػمميف، 

 ككتابات المؤرريف عمى حدو سكا  .

 

 

                                         

 . ِْٕ، صتاريخ الفرنجة (ُ)
 .  ِٕ، ص ِج، الحركب الصميبية (ِ)
 . ُُٗ، صالتاريخ الكنسي (ّ)
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ِّٖٓ 

 ( انظهة ٔانُٓة ٔانرخزٌة انذي حلق تادلظجذ األقصى : 1)
تعرض المسجد األقصى لمسمب كالن ب عمى أيدم الصميبييف بعػد اسػتيالئ ـ  

تجػػاا أهػػػؿ بيػػػت المقػػػدس، كذلػػػؾ بػػػاعتراؼ عمػػى بيػػػت المقػػػدس، كقيػػػام ـ بالمذبحػػػة 
ا .   المؤرريف الالتيف أنفس ـ، كالمؤرريف المسمميف أيضن

 قبػػػػة  (اقػػػػد ذكػػػػر اكشػػػػيس الشػػػػارترم أف تػػػػانكرد انػػػػدال دارػػػػؿ معبػػػػد الػػػػرب  
، اُ)كاألحجػار الكريمػة ،كالفضػة ،الصررة ا ، كاستكلى عمػى كميػات كبيػرة مػف الػذهب

ر أف تػػانكرد بعػػد أف تكجػػس إلػػى هنػػاؾ اػػتح كيؤكػػد ألبػػرت اػػكف  رػػف عمػػى ذلػػؾ، ايػػذك
الرزينة بمساعدة رااقس، ككجػد كميػات كبيػرة مػف الػذهب كالفضػة، كظػؿ لمػدة يػكميف 
كهك يجمل الذهب مف كػؿ مكػاف، حتػى إنػس انتػزع السػتائر الحريريػة، كزينػة الحيطػاف 
، المذهبة كاألعمدة، كسػمب كػؿ الكنػكز المتبقيػة التػي جمع ػا األتػراؾ لتػزييف المسػجد

 .   اِ)كحمؿ هذا الكنكز عمى ستة جماؿ أك بغاؿ

ػػا مػػف هػػذا الكنػػكز التػػي حصػػؿ عمي ػػا   ػػؿ المؤررػػكف المسػػممكف بعضن كقػػد اص 
الصػميبيكف، إذ ذكػػركا أن ػـ أرػػذكا مػف قبػػة الصػػررة نيفنػا كأربعػػيف قنػديالن مػػف الفضػػة، 
ف كزف كػػؿ قنػػديؿ ثالثػػة   ؼ كسػػتمائة درهػػـ، كأرػػذكا تنػػكرنا مػػف اضػػة، كزنػػس أربعػػك

                                         

 .  ُّٕا ستيطاف الصميبي اي امسطيف ، ص (ُ)
ـ ، ََِٕسػ يؿ زكػار ، دار التكػكيف ، دمشػؽ ، تاريخ الحممة الصػميبية األكلػى ، ترجمػة :  (ِ)

 . كانظر أيضان : ُْْص
Archer & Kingsford ., The Crusades , New york , 1905 , p. 91 . 
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رمسيف قنديالن اضة، كمػف الػذهب ك رطالن بالشامي، كأرذكا مف القناديؿ الصغيرة مائة 
 .   اِ)، كأرذكا مف األمكاؿ ما   يحصىاُ)نيفنا كعشريف قنديالن 

كهنػػا تجػػدر اإلشػػارة إلػػى أف اكشػػيس الشػػارترم ذكػػر أف تػػانكرد بعػػدما اسػػتكلى  
ككضػع ا مػرة أرػرل دارػؿ  ا حجار الكريمة، أعاد هػذا األشػيعمى الذهب كالفضة كاأل

،  يػػر أف هػذا ا دعػا  يسػػقط عنػدما نجػد أف  يػػرا مػف المػػؤرريف اّ)المكػاف المقػدس
الالتػػيف كالػػذيف ذكػػركا اسػػتيال ا عمػػى الػػذهب كالفضػػة، لػػـ يشػػيركا مػػف قريػػب ك  مػػف 
بعيد إلػى أنػس أعػادا مػرة أرػرل، بػؿ إف ألبػرت اػكف  رػف ذكػر أنػس قسػم ا بينػس كبػيف 

Godfrey اْ)جكدارم
 .  آ)

كعمػػى أيػػة حػػاؿ، امػػـ يقػػؼ األمػػر عنػػد هػػذا الحػػد، بػػؿ إف هنػػاؾ مػػف ذكػػر أف  
، «  مػػف الفضػػة شتمثػػاؿ مصػػقكؿ عمػػى عػػر  »تػػانكرد رأل اػػي أعمػػى قبػػة الصػػررة 

                                         

. ابػػف ُٔٔ، ص  ِٖ. النػػكيرم : ن ايػػة األرب ، جػػػُِٕ، ص ٕابػػف األثيػػر : الكامػػؿ ، جػػػ (ُ)
مػاد الحنبمػي : شػذرات الػذهب . ابػف الع ُُِ،  ِٓ، ص ٓرمدكف : تاريخ ابف رمػدكف ، جػػ

ابػف كثيػر ، اي أربار مػف ذهػب ، تحقيػؽ : عبػد القػادر األرنػاؤكط ، محمػكد األرنػاؤكط ، دار 
 . َُْ، ص ٓـ ، جػُٖٗٗ دمشؽ ، الطبعة األكلى

ـك الزاهػرة اػي ممػكؾ : النجػ. ابف تغرم بردمْٕٗ، صُٗج: مر ة الزماف ، سبط ابف الجكزم (ِ)
 . ُْٗ، صٓالقاهرة ، بدكف تاريخ ، جػ الثقااة كاإلرشاد القكمي. كزارة ، طمصر كالقاهرة

 .  ُّٕ، صا ستيطاف الصميبي اي امسطيف (ّ)
ـ ا ، كػػاف يشػػغؿ ََُٔق / ِْٓ: هػػك جػػكدارم دم بكايػػكف ، كلػػد حػػكالي سػػنة ) جػػكدارم (ْ)

 منصب دكؽ المكريف السفمى ، كقد قاـ بدكر رئيس اي تكجيس العمميات العسكرية اػي الحممػة
الصميبية األكلى ، كبعد سقكط بيت المقدس اي أيدم الصميبييف تـ ارتيارا كأكؿ حاكـ لمممكة 

 ـ ا . ََُُق / ّْٗبيت المقدس الصميبية، كتكاي سنة ) 
Sydney Jones ., The Crusades biographies , U . S . A , 2005 ,  
pp. 103 , 104 .                                                                    

 .  ُْْتاريخ الحممة الصميبية األكلى ، ص (ٓ)
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 بػس، انزعػس أحػد الجنػكد، ثػـ جػٌركا اكقؼ يتأممس، كلـ يف ـ إلى أم شي  يشير، اأمر
مكد المعدني الذم يثبت اػكؽ المئذنػة الع :، كلعمس كاف يقصد بذلؾ التمثاؿاُ)كحطمكا

 أك القبة، اكقس ال الؿ . 

 كمػػػػا نػػػػاؿ الن ػػػػب كالترريػػػػب الجػػػػامل القبمػػػػي، يقػػػػكؿ رادكلػػػػؼ دم كػػػػػاف :  
كاسػػػتمر الن ػػػب كتكاصػػػؿ، كان ػػػارت البكابػػػات كت ػػػاكت، كتسػػػاقطت زرػػػارؼ هيكػػػؿ » 

لقػػد كزيناتػػس، كتحطمػػت أشػػيا  كثيػػرة، كانكشػػفت مرػػابئ،  ]الجػػامل القبمػػي  [سػػميماف 
 .  اِ)«أصبح كؿ شي  عرضة لمدمار أك الن ب، حسب شرعة الحربة كقسكت ا 

) ممػػؾ بيػػت المقػػدسا قػػد أقػػدـ  Baldwin I اّ)بػػؿ ييػػذكر أف بمػػدكيف األكؿ 
، بػػؿ كربمػػا اْ)عمػػى هػػدـ سػػقؼ الجػػامل القبمػػي المصػػنكع مػػف الرصػػاص، كقػػاـ ببيعػػس

كنيسة الجديػدة لضػريح سمح بتفكيؾ بعض أجزا  مف المبنى، كاستردام ا اي بنا  ال
  .آ)ـَُُٗق / َِٓالقبر المقدس، كالتي تـ الشركع اي بنائ ا سنة 

                                         

رادكلؼ دم كاف : أعماؿ تانكرد ممؾ صقمية اي الحممة عمى بيػت المقػدس ، ترجمػة : حسػف  (ُ)
عبد الكهاب حسيف ، طمعت عبد الػرازؽ زهػراف ، عػيف لمدراسػات كالبحػكث ، القػاهرة ، الطبعػة 

  .ُّٖـ ، صَُِٗاألكلى ، 
 .  ُٖٓأعماؿ تانكرد ، ص (ِ)
، شارؾ اي الحممة الصميبية األكلػى ،  Eustace IIبمدكيف األكؿ : هك ابف يكستاش الثاني  (ّ)

ـ ، كقػد ََُُق / ّْٗككاف أكؿ ممؾ لمممكة بيػت المقػدس بعػد كاػاة أريػس جػكدارم سػنة 
 ـ . ُُُٖق / ُِٓظؿ اي منصبس حتى كااتس سنة 

ا . كػػػاريف ُ، حاشػػية ) ُّْسػػػتيطاف الصػػميبي اػػي امسػػػطيف ، ص اكشػػيس الشػػارترم : ا  (ْ)
 رمستركن  : القدس مدينة كاحدة عقائد ثالث ، ترجمة : ااطمة نصر، محمد عناني ، سطكر 

 . ْٓٔـ ، صُٖٗٗلمنشر ، القاهرة ، 
أدرياف بكس : مدينة بيت المقدس زمف الحركب الصميبية ، ترجمة : عمػي السػيد عمػي ، ط.  (ٓ)

 .  ُٔٓ،  ُٓٓـ ، صََُِالقكمي لمترجمة ، القاهرة ، الطبعة األكلى ، المجمس 
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بمػدل الػدمار كالترريػب الػذم لحػؽ  -نفسػس  -كقد اعترؼ اكشيس الشارترم  
 كهنػػػػػػاؾ معبػػػػػد  رػػػػػر يسػػػػػػمى معبػػػػػد سػػػػػػميماف » بالجػػػػػامل القبمػػػػػي، حيػػػػػػث قػػػػػاؿ : 

هػػػك المعبػػػد الػػػذم بنػػػاا  ، كهػػػك معبػػػد كبيػػػر مػػػدهش، كلكنػػس لػػػيس]الجػػامل القبمػػػي  [
سػميماف، كهػػذا المعبػد بسػػبب اقرنػا لػػـ نسػتطل المحااظػػة عميػس بالحالػػة التػي كجػػدناا 

 .  اُ)«عمي ا، حيث إف جز نا كبيرنا منس مدمر بالفعؿ 

مػػدل الػػدمار كالترريػػب  –بمػػا   يػػدع مجػػا ن لمشػػؾ  –مثػػؿ هػػذا األقػػكاؿ تؤكػػد        
ميبييف، كهي ش ادات جػا ت عمػى لسػاف الذم لحؽ بالمسجد األقصى عمى أيدم الص

 مؤرري ـ أنفس ـ الذيف رأكا بأعين ـ كسمعكا بآذان ـ ما حدث لممسجد األقصى .

ك شػػؾ أف هػػذا الترريػػب الػػذم لحػػؽ بالمسػػجد األقصػػى يعػػكد إلػػى مػػا كػػاف  
يحممػػس الصػػميبيكف مػػف حقػػد كضػػغينة تجػػاا المسػػمميف، كهػػك مػػا ظ ػػر عمػػى لسػػاف 

كػاف المسػممكف يمارسػكف »... يقػكؿ اكشػيس الشػارترم :  المؤرريف الالتيف أنفسػ ـ،
مػػل الررااػػات، كمػػا أن ػػـ لػػـ  ]يقصػػد اػػي المسػػجد األقصػػى  [عبػػادة األصػػناـ هنػػاؾ 

 .  اِ)«يككنكا يسمحكف لممسيحييف بالدركؿ 

 

 

 

 

 

                                         

 .  ُّْا ستيطاف الصميبي اي امسطيف ، ص (ُ)
 .  ُّٕا ستيطاف الصميبي اي امسطيف ، ص (ِ)
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 ( انرغٍرياخ انرً أدذثٓا انصهٍثٌٍٕ يف ادلظجذ األقصى :3)
 قثح انصخزج :  -

اػػي ا سػػتيال  عمػػى بيػػت المقػػدس، قػػامكا بتحكيػػؿ بعػػد أف نجػػح الصػػميبيكف  
هيكػؿ » ، أك اُ)«معبػد الػرب » مسجد قبػة الصػررة إلػى كنيسػة، كأطمقػكا عمي ػا اسػـ 

، كقػػػاـ جػػػكدارم بتعيػػػيف رجػػػاؿ الػػػديف لمقيػػػاـ اّ)«قػػػدس األقػػػداس » ، أك اِ)«الػػػرب 
ف بمػػا ، كمػا قػػاـ البطريػرؾ مػػل األسػاقفة المسػػاعديف بغسػؿ الػػبالط كالجػدرااْ)برػدمت ا

 . آ)يسمى بالما  المقدس

كقػػد أشػػارت المصػػادر العربيػػة إلػػى تمػػؾ التغييػػرات التػػي أحػػدث ا الصػػميبيكف  
عمػػػػى الصػػػػررة كنيسػػػػة، كسػػػػتركها باألبنيػػػػة، ك يػػػػركا  اترػػػػذكا هنػػػػاؾ، اػػػػذكركا أن ػػػػـ

                                         

. كاريف  رمستركن  : القدس مدينة كاحدة ُّٗاكشيس الشارترم : ا ستيطاف الصميبي ، ص  (ُ)
 . ْٖٓ، ص

 . ركجػػػػػر أكؼ كينػػػػػدكار : كركد ُٗٓ، ص  ِجم : الحػػػػػركب الصػػػػػميبية ، كلػػػػػيـ الصػػػػػكر  (ِ)
التاريخ ، ترجمة : س يؿ زكار ، نشر ضمف المكسكعة الشامية اي تاريخ الحركب الصميبية، 

 .  ٖٖٗ، ص ِ، ؽ ّٗجـ ، َََِدمشؽ، 
ـ ا ، ترجمة : د/ س يؿ زكػار ،  َُُّ – َُُِسيكلؼ : رحمة ح  سيكلؼ إلى القدس )  (ّ)

،  ُّـ ، جػػ ُٖٗٗضمف المكسكعة الشامية اي تػاريخ الحػركب الصػميبية ، دمشػؽ ، نشر 
. دانياؿ الراهب : كصؼ األرض المقدسة اي امسطيف ، ترجمة : سعيد البيشػاكم ،  ِّٕص

 .  ٕٓ،  ٔٓـ ، صََِّداكد إسماعيؿ أبكهدية ، دار الشركؽ، عماف ، الطبعة األكلى ، 
. كلػػيـ الصػػكرم : الحػػركب ُّٗالصػػميبي اػػي امسػػطيف ، ص اكشػػيس الشػػارترم : ا سػػتيطاف (ْ)

 .  ُٗٓ، صِجالصميبية ، 
 . ٖٖٗ، ص ِ، ؽّٗركجر أكؼ كيندكار : كركد التاريخ ، المكسكعة الشامية، جػ (ٓ)
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، كمػػا قػػػامكا اُ)كجعمػػػكا اػػي ترريم ػػػا أشػػباا الرنػػػازيرأكضػػاع ا، كممؤكهػػػا بالصػػكر، 
، كررقكهػػا، كصػػنعكا اي ػػا ثقبنػػا؛ كذلػػؾ لتصػػفية دمػػا  اِ)ذبحبتحكيػػؿ الصػػررة إلػػى مػػ

، كأاردكا ب ا لمكضل القدـ قبػة صػغيرة مذهبػة اّ)القرابيف اي المغارة التي تقل أسفم ا
 .   اْ)عمى أعمدة مف رراـ، كاد عكا أن ا محؿ قدـ المسيح عميس السالـ

كش القر نيػػػة كمػػا قػػػاـ الصػػػميبيكف بكضػػػل صػػػميب أعمػػى القبػػػة، ك طيػػػت النقػػػ       
بنصػػكص  تينيػػة، ككػػاف ذلػػؾ عمػػالن صػػميبينا ي ػػدؼ إلػػى طمػػس حضػػكر المسػػمميف، 
كػػأن ـ لػػـ يتكاجػػدكا هنػػاؾ قػػط،  يػػر أن ػػـ اسػػتردمكا اػػي ذلػػؾ التمكيػػس حرايػػة رايعػػة 

 .   آ)المستكل

كبذلؾ يتضح ذلؾ الدكر الذم قاـ بس الصميبيكف اي تغيير معػالـ مسػجد قبػة          
لى كنيسػة، كطمػس معالمػس، بػؿ كتزكيػر حقيقتػس، ك  شػؾ أف هػذا الصررة، بتحكيمس إ

كمس كاف ال دؼ منس طمس ال كية اإلسالمية، كالعمؿ عمى تأصػيؿ حػؽ  يػر مشػركع 
 ل ـ اي هذا المكاف . 

                                         

ـ ُٕٗٗالبندارم : سنا البرؽ الشامي ، تحقيؽ : اتحية النبراكم، مكتبة الرانجي، القاهرة ،  (ُ)
رج الكركب اي أربار بني أيكب، تحقيؽ : جماؿ الديف الشػياؿ ، . ابف كاصؿ : مف ُّٓ، ص

 . ِِٗ، ص ِجـ ، ُٕٓٗط. القاهرة ، 
. ابف أيبؾ الدكادارم : كنز الدرر كجامل الغرر،  ِِٗ، ص ِجابف كاصؿ : مفرج الكركب ،  (ِ)

 .  ٖٗ، ص ٕجـ ، ُِٕٗتحقيؽ : سعيد عاشكر، ط. القاهرة ، 
 .  ّٓمرعي : أطمس معالـ المسجد األقصى ، ص عبد اهلل معركؼ عمر، رأات (ّ)
. شػمس الػديف السػيكطي : إتحػاؼ األرصػا ٕٗعماد الديف األصف اني : الفتح القسي ، ص  (ْ)

بفضػائؿ المسػػجد األقصػػى، تحقيػؽ : أحمػػد رمضػػاف أحمػػد، ال يئػة المصػػرية العامػػة لمكتػػاب ، 
 .  ُِٕ، ص ُـ ، ؽُِٖٗالقاهرة، 

 .  ّْٔس مدينة كاحدة ، صكاريف  رمستركن  : القد (ٓ)
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كيبدك أف الصررة كانت تحتؿ مكانة كبيرة اي نفكس الصػميبييف بمػا ل ػا مػف  
ا، كحممػػػػكا بعضػػػػان من ػػػػا إلػػػػى ، اأقػػػػدـ بعضػػػػ ـ عمػػػػى قطع ػػػػا قطعنػػػػاُ)قدسػػػػية لػػػػدي ـ

، بػؿ ييػذكر أف كػؿ ممػؾ أكربػي اِ)القسطنطينية كصقمية، كقيؿ إن ـ باعكا بكزن ا ذهبنػا
، ككصػؿ ب ػـ اّ)جا  لزيارة بيت المقدس كاف يقصدها ليأرذ من ػا قطعػة؛ لمتبػرؾ ب ػا

األمر إلى أف أحد الصػميبييف كػاف إذا درػؿ إلػى بػالدا باليسػير من ػا بينػى لػس كنيسػة، 
 .   اْ)جعؿ اي مذبح اكتي 

  يػػػػر أنػػػػس عنػػػػدما كثػػػػر أرػػػػذ الحجػػػػاج مػػػػف الصػػػػررة، رػػػػاؼ أحػػػػد ممػػػػكك ـ  
 ، كهػػػػػك مػػػػػا ذكػػػػػرا البنػػػػػدارم آ)أف تفنػػػػػى، اػػػػػأمر ب ػػػػػا، افيػػػػػرش اكق ػػػػػا؛ حفظنػػػػػا ل ػػػػػا

كأاضػػػى األمػػػر ب ػػػا إلػػػى أف يكػػػكف حجرهػػػا منت ينػػػا، اغطاهػػػا بعػػػض ...  »بقكلػػػس : 
 .  أ)«ي ا ممكك ـ؛ إشفاقنا عمي ا؛ لئال تمتد يد ضيـ إل

كبذلؾ يتضح أف ال دؼ مف تغطية الصررة كاف سببس الركؼ مػف انػا  هػذا  
 »الصررة،  ير أف اكشػيس الشػارترم ذكػر أنػس تػـ تغطيت ػا كتسػكيت ا بالررػاـ؛ ألن ػا 

                                         

حظيت الصررة بمكانة عظيمة لدل المسيحييف ؛ إذ أن ـ كػانكا يعتقػدكف أف التػابكت الرشػبي  (ُ)
نػا –عميػػس السػالـ  -مكائػد مكسػى الػذم كانػت بػس قػكانيف الػػرب ، ككػذلؾ  ا كانػت محفكظػػة ؤ كا 

اف الصميبي اػي بدارم ا ، كأف يكشل بف نكف أمر بحفظ ا هناؾ . اكشيس الشارترم : ا ستيط
 . ُّّامسطيف ، ص

 ، ِج. ابػػػف كاصػػػؿ : مفػػػرج الكػػػركب ، َٖعمػػػاد الػػػديف األصػػػف اني : الفػػػتح القسػػػي ، ص  (ِ)
 .ِِٗص 

 . َٗ، ص ٕجابف أيبؾ الدكادارم : كنز الدرر ،  (ّ)
 .  ُٖٔ، ص ٖجابف األثير : الكامؿ اي التاريخ ،  (ْ)
 .َٗ، ص ٕجابف أيبؾ الدكادارم : كنز الدرر،  (ٓ)
 .  ُّٓسنا البرؽ الشامي ، ص (ٔ)
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، كهػػػك مػػػا يسػػػتبعدا الباحػػػث؛ إذ أف قدسػػػية الصػػػررة اُ)«شػػػكهت شػػػكؿ معبػػػد الػػػرب 
 ى القكؿ ب ذا األمر . كمكانت ا اي نفكس المسيحييف   تداع ـ إل

 ب ػػػا مسػػػجد قبػػػة الصػػػررة  مػػػس ممػػػا يؤكػػػد تمػػػؾ المكانػػػة التػػػي حظػػػيهػػػذا، كلع 
) الذم سماا الصميبيكف معبد الرب ا اي نفكس الصػميبييف، أنػس تػـ رسػمس باسػتمرار 
 اػػػػػػي رػػػػػػرائط العصػػػػػػكر الكسػػػػػػطى لمدينػػػػػػػة بيػػػػػػت المقػػػػػػدس، كمػػػػػػا تػػػػػػـ تصػػػػػػػكيرا 

مقػػػدس إلػػػى جانػػػب كنيسػػػة الضػػػريح أك رسػػػمس عمػػػى األرتػػػاـ الممكيػػػة لممػػػكؾ بيػػػت ال
 .ا ِ)المقدس كبرج داكد

 اجلاي  انقثهً :  -

 ، أك  اّ)«هيكػػػؿ سػػػػميماف  »أطمػػػؽ الصػػػميبيكف عمػػػػى الجػػػامل القبمػػػي اسػػػػـ  
، كقػػد انتقػؿ إليػس جػػكدارم بعػد الغػػزك آ)«قصػػر سػميماف  »، أك اْ)«معبػد سػميماف  »

الكقػػػت صػػػار المقػػػر  ، كمنػػػذ ذلػػػؾأ)الصػػػميبي لبيػػػت المقػػػدس، كأصػػػبح مسػػػكننا ممكينػػػا

                                         

 .  ُّّا ستيطاف الصميبي اي امسطيف ، ص (ُ)
. يكشػػل بػػراكر : ا سػػتيطاف الصػػميبي اػػي َِّأدريػػاف بػػكس : مدينػػة بيػػت المقػػدس ، ص (ِ)

 امسػػػػطيف ، ترجمػػػػة : عبػػػػد الحػػػػااظ البنػػػػا، عػػػػيف لمدراسػػػػات كالبحػػػػكث ، القػػػػاهرة ، الطبعػػػػة 
 .  ٕٓـ ، صََُِاألكلى ، 

 . ُُٗكردريؾ ايتالي : التاريخ الكنسي ، صأ (ّ)
 . ريمكنػػػداجيؿ : تػػػاريخ ُّْاكشػػػيس الشػػػارترم : ا سػػػتيطاف الصػػػميبي اػػػي امسػػػطيف ، ص (ْ)
 . ِْٕالفرنجة ، ص    
يكحنػا اكرزبػكرغ : كصػػؼ األراضػي المقدسػػة اػي امسػطيف ، ترجمػػة : سػعيد البيشػػاكم ، دار  (ٓ)

 . ُٓ، صـ ُٕٗٗالشركؽ، عماف ، الطبعة األكلى ، 
 . كػػػاريف  رمسػػػتركن  : القػػػدس مدينػػػة  ُٓٓأدريػػػاف بػػػكس : مدينػػػة بيػػػت المقػػػدس ، ص (ٔ)

 .  ْٖٓكاحدة ، ص 
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الرسػػمي لممػػكؾ الصػػميبييف حتػػى تػػـ بنػػا  قصػػر ممكػػي جديػػد بجانػػب بػػرج داكد عمػػى 
 .   اُ)الطريؽ الشرقي لمبكابة التي كانت تحمؿ ذات ا سـ

ـ ا قػػدـ إلػػى بيػػت المقػػدس بعػػض الفرسػػاف؛ ُُُٖق / ُِٓكاػػي سػػنة )  
كػػف لػػدي ـ بغػرض الػػدااع عػػف الحجػػاج كحمػايت ـ، كحراسػػة الطػػرؽ، كحيػػث إن ػـ لػػـ ي

باإلقامػة Baldwin II  اِ)مكاف لإلقامػة هنػاؾ، اقػد سػمح ل ػـ الممػؾ بمػدكيف الثػاني
اي جز  مف القصر الممكي، كما منح ـ سػاحة قريبػة مػف نفػس المكػاف؛  سػتردام ا 

، كمػا « ارسػاف ال يكػؿ »، كنظرنا لذلؾ اقد عرؼ هػؤ   بػػاّ)اي إقامة الشعائر الدينية
، ككػػاف هػػذا الجػػز  المرصػػص لمداكيػػة اػػي اْ)« اكيػػةدال »أطمػػؽ عمػػي ـ العػػرب اسػػـ 

، ذلػؾ هيكػؿ سػميمافالقصر الممكي هك نفسس الجػامل القبمػي الػذم سػماا الصػميبيكف 

                                         

ـ، ُْٗٗمصػطفى الحيػارم : القػػدس اػي زمػف الفػػاطمييف كالفرنجػة، مكتبػة عمػػاف ، األردف،  (ُ)
 .  ْٕص

كلػى ، كقػد ظػؿ مػدة بمدكيف الثاني : هك ابف هيك ككنت ريتيؿ ، التحػؽ بالحممػة الصػميبية األ  (ِ)
مف الكقت تحت إمرة جكدارم ثـ بمدكيف األكؿ عندما كاف حاكمان لمرها ، ثـ تكلى حكـ الرها اي 

ـ ، ثػػـ كػػاف الممػػؾ الثػػاني ُُُٖق / ُِٓـ كحتػػى سػػنة ََُُق / ّْٗمػػف سػػنة  مػػدةال
ـ . محمد مؤنس عكض ُُُّق / ِٓٓلمممكة بيت المقدس حتى كااتس اي أ سطس سنة 

 . كلممزيد انظر : ُُٔـ عصر الحركب الصميبية ، مكتبة اآلداب ، القاهرة ، ص: معجـ أعال
H . E . Mayer ., The succession to Baldwin II of Jerusalem ,  

 D . O . P , No . 39 , 1985 , pp. 139 – 147 .                             
فيترم : تاريخ بيت المقدس، ترجمة : . يعقكب الّْ، ص ِجالصكرم : الحركب الصميبية ،  (ّ)

 ـ ، ُٖٗٗسػػػػػػػػػػػػػعيد البيشػػػػػػػػػػػػػاكم ، دار الشػػػػػػػػػػػػػركؽ ، األردف ، الطبعػػػػػػػػػػػػػة األكلػػػػػػػػػػػػػى ، 
 .   ُٗ،  َٗص

 . كلممزيد عف الدكاية انظر : ِّٖكاريف  رمستركن  : الحرب المقدسة ، ص (ْ)
Malcolm Barber : The new knighthood , A history of the order of the 
temple , Cambridge university press , Cambridge , 1994 . 
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المكػػاف الػػذم أحػػدث ايػػس الصػػميبيكف المذبحػػة التػػي راح ضػػحيت ا اآل ؼ مػػف سػػكاف 
 .   اُ)ـ اَُٗٗق / ِْٗبيت المقدس مف المسمميف سنة ) 

ـ ا قػاـ بمػدكيف الثػاني بػإرال  َُُِق / ُْٓي سنة ) كعمى أية حاؿ، اف 
مسكنس اي المسجد األقصى، كترؾ المسجد بأكممس لفرساف الداكية، حيػث اترػذ قصػرنا 
جديػدنا قػرب القمعػػة ليكػكف سػػكننا لػس؛ إذ أنػػس كػاف أكثػر قربنػػا مػف مركػػز الصػميبييف اػػي 

 . اِ)المدينة

 رب، حيػػث قػػاؿ ايتيمػػكس كقػػد أشػػار إلػػى ذلػػؾ بعػػض الرحالػػة األكربيػػيف كالعػػ 
كدكف مكقػػل ال يكػػػؿ يقػػػكـ اآلف  »ـ ا : َُُّق / ِْٓ) الػػذم قػػػاـ برحمتػػس سػػػنة 

صػد بػذلؾ ارسػاف ال يكػؿ أك ، كهػك يقاّ)« مكاف إقامة الجنكد الذيف يحرسػكف القػدس
 . الداكية

كبػػػالقرب مػػػف البػػػاب  »: ـا اقػػػاؿُُٓٔق / َٔٓيسػػػي )ت سػػػنة أمػػػا اإلدر  
ة الكنيسػػة المسػػماة بقػػدس القػػدس، كهػػي لطيفػػة القػػدر، الشػػرقي مػػف أبػػكاب هػػذا القبػػ

كالقبمػػي من ػػا يقابمػػس المسػػقؼ الػػذم كػػاف مصػػمى لممسػػمميف، اممػػا اسػػتفتح ا الػػركـ 
بأيدي ـ إلػى كقػت تأليفنػا ل ػذا الكتػاب صػيركا هػذا المسػقؼ مػف المسػجد بيكتنػا  يكبق

 .   اْ)« يسكن ا الجيؿ المعركؼ بالداكية، كمعناا رداـ بيت اهلل
                                         

نبيمة مقامي : ارؽ الرهباف الفرساف اي بالد الشاـ اػي القػرنيف الثػاني عشػر كالثالػث عشػر،  (ُ)
 .  ُٖـ ، صُْٗٗمطبعة جامعة القاهرة كالكتاب الجامعي ، القاهرة ، 

 .  ْٗٔكاريف  رمستركن  : القدس مدينة كاحدة ، ص (ِ)
ـا ، ترجمػة : سػ يؿ زكػار، نشػر ضػمف َُُّالة ايتيمكس اػي كصػؼ األرض المقدسػة )رس (ّ)

 ،  ُّجـ ، ُٖٗٗالمكسػػػػػػكعة الشػػػػػػامية اػػػػػػي تػػػػػػاريخ الحػػػػػػركب الصػػػػػػميبية ، دمشػػػػػػؽ ، 
 .  ّْٕص

،  ُـ ، مػػ ََِِنزهػػة المشػػتاؽ اػػي ارتػػراؽ اآلاػػاؽ ، مكتبػػة الثقااػػة الدينيػػة ، القػػاهرة ،  (ْ)
 . َّٔص
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هػػ / ٗٔٓ – ُٔٓا أشار بنياميف التطيمي ) الػذم قػاـ برحمتػس اػي الفتػرة كم 
ػػػا  ] يقصػػػد بيػػػت المقػػػدس [كاي ػػػا  »ـ ا إلػػػى ذلػػػؾ بقكلػػػس : ُُّٕ – ُُٓٔ أيضن

يزعـ البعض أن ا مف أنقػاض مقػدس لمممػؾ سػميماف،  ،البناية المسماة معبد سميماف
يمارسػكف  ]ارسػاف ال يكػؿ  [ثمائة مف ارساف المعبد كيقيـ اي هذا البناية نحك الثال 

 .   اُ)« انكف الحرب كالقتاؿ
كعمػى أيػة حػػاؿ، اقػد صػػار المسػجد األقصػى هػػك المقػر المركػػزم لكػؿ ارسػػاف  

الداكية، كالمشرؼ عمى كؿ اركع هذا ال يئة العسػكرية الدينيػة اػي الشػرؽ، اأضػااكا 
، اِ)يػة اليكميػةإليس أبنية جديدة اي الدارؿ كالرارج؛ ليتناسب البنا  كحاجػات ـ الحيات

 دكف النظر إلى معالمس اإلسالمية كقداستس عند المسمميف . 
إذ قاـ ارساف الداكية ببنا  أبنيػة  ربػي األقصػى ليسػكنكها، كعممػكا اي ػا مػا  

يحتػػػاجكف إليػػػس مػػػف مرػػػازف لمغػػػالؿ كأمػػػاكف لالسػػػتراحة ك يػػػر ذلػػػؾ، كأدرمػػػكا بعػػػض 
كتركػكا هريػان ) مرزننػا ا لمغػالؿ،  األقصى اي أبنيت ـ، كبنػكا اػي كجػس المحػراب جػدارنا،

ا؛   .   اّ)« عنادنا لإلسالـ كبغينا »كقيؿ اترذكا مستراحن
 ، كقػػػػد أشػػػار إلي ػػػػا يكحنػػػا اكرزبػػػػكرغ آ)هنػػػاؾ اْ)كمػػػا قػػػػامكا ببنػػػا  كنيسػػػػة 

كتمتمػػؾ جماعػػة  »ـ ا بقكلػػس : ُِهػػػ / ٔ) الػػذم زار األراضػػي المقدسػػة اػػي القػػرف 
                                         

 ـ ، ََِِعػػػزرا حػػػداد ، ط. المجمػػػل الثقػػػااي ، أبػػػك ظبػػػي ، اإلمػػػارات ، الرحمػػػة ، ترجمػػػة :  (ُ)
 . ِْٗص 

 .  ْٖ،  ْٕ، صالقدس اي زمف الفاطمييف كالفرنجةمصطفى الحيارم :  (ِ)
 .  ُِٕ، ص ِجابف كاصؿ : مفرج الكركب ،  (ّ)
الجػدار تقل هذا الكنيسة دارؿ المسجد األقصػى ، كتمتػد بمحػاذاة حائطػس الجنػكبي، بػد نا مػف  (ْ)

الغربػػي لمجػػامل القبمػػي، كحتػػى الحػػائط الغربػػي لممسػػجد األقصػػى، ا ػػي تمثػػؿ أقصػػى الجنػػكب 
لمنسػا ، كحمػؿ هػذا  امسػجدقصػى، كقػد رصصػت اػي العصػر األيػكبي الغربي مػف المسػجد األ

 . ُْا سـ . عبد اهلل معركؼ عمر، رأات مرعي : أطمس معالـ المسجد األقصى، ص
 .  ٕٔالفتح القسي ، ص عماد الديف األصف اني : (ٓ)
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ِّٗٔ 

الجػػامل  [المتصػػمة الكاقعػػة بػػالقرب مػػف القصػػر ارسػػاف الديكيػػة العديػػد مػػف المبػػاني 
هػػذا إلػػى جانػػب أساسػػات لكنيسػػة ضػػرمة جديػػدة، لػػـ يكتمػػؿ بناؤهػػا حتػػى  ، ]القبمػػي 
 .   اُ)«اآلف 

ـ ا هػػػذا الكنيسػػػة أثنػػػا  ُُٖٖق / ْٖٓكقػػػد ذكػػػر أسػػػامة بػػػف منقػػػذ ) ت  
ح ـ قػػب   –امػػف جفػػا  أرالق ػػـ  »حديثػػس عػػف أرػػالؽ اإلاػػرن  كطبػػائع ـ، حيػػث قػػاؿ : 

أننػػي كنػػت إذا زرت البيػػت المقػػدس درمػػت إلػػى المسػػجد األقصػػى، كاػػي جانبػػس  –اهلل 
مسػػجد صػػغير قػػد جعمػػس اإلاػػرن  كنيسػػة، اكنػػت إذا درمػػت المسػػجد األقصػػى، كايػػس 
 الداكيػػػة كهػػػـ أصػػػدقائي، يرمػػػكف لػػػي ذلػػػؾ المسػػػجد الصػػػغير أصػػػمي ايػػػس، ادرمتػػػس 

ػػػػا، اكٌبػػػػرت ككقفػػػػت اػػػػي الصػػػػالة ا جػػػػـ عمػػػػي  كاحػػػػد مػػػػف اإل  اػػػػرن  مسػػػػكني كرد يكمن
كج ػػي إلػػى الشػػرؽ، كقػػاؿ : كػػذا صػػًؿ، اتبػػادر إليػػس قػػكـ مػػف الداكيػػة أرػػذكا أررجػػكا 

 .   اِ)«عني... 

كلـ يكتًؼ ارساف الداكية بما أحػدثكا مػف تغييػر اػي المسػجد األقصػى، إذ أف  
هػػؤ   الفرسػػاف الفقػػرا  أصػػبحكا بعػػد ذلػػؾ إحػػدل الجماعػػات الكنسػػية القكيػػة الثريػػة، 

، اّ)ديد مركزهـ الرئيس اػي المسػجد األقصػى، كجعمػكا منػس مجمعنػا عسػكرينااقامكا بتج
 .اْ)سطبؿ لمريكؿعمى تحكيؿ المصمى المركاني إلى ا كما عممكا

                                         

 . ِٓ،  ُٓكصؼ األراضي المقدسة اي امسطيف ، ص (ُ)
 .  ُّْكتاب ا عتبار ، مطبعة دار ال الؿ ، القاهرة ، بدكف تاريخ ، ص (ِ)
 .  ْٓٔكاريف  رمستركن  : القدس مدينة كاحدة ، ص (ّ)
 .ِٕعبد اهلل معركؼ عمر: المدرؿ إلى دراسة المسجد األقصى المبارؾ ، ص (ْ)
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ِّٕٗ 

 كيقػػػػل القصػػػػر الػػػػذم  »كقػػػػد أشػػػػار إلػػػػى ذلػػػػؾ يكحنػػػػا اكرزبػػػػكرغ بقكلػػػػس :  
سػػطبؿ ادا عمػى اليػػد اليمػػيف باتجػاا الجنػػكب، حيػث يكجػػد شػػي  ػػ ػف سػػميماف إقيػؿ 
 .  اُ)« جـ رائل، يمكف أف يشتمؿ عمى أكثر مف ألفي حصاف أك رمسمائة جمؿبح

هذا، كقػد قػاـ الصػميبيكف بحفػر زكايػا األعمػدة لػربط ريػكل ـ، كهػك مػا يمكػف  
 مشػػػػػاهدتس اػػػػػي أعمػػػػػدة المصػػػػػمى إلػػػػػى اليػػػػػكـ، كسػػػػػمي اػػػػػي ذلػػػػػؾ الكقػػػػػت باسػػػػػـ 

ة   تصػح، ، كهػي تسػمية تكراتيػػػػ؛ نسبة لنبي اهلل سميماف « سطبالت سميمافا»
نما هك مف المػكركث  ك  عالقة لسميماف  باستعماؿ المصمى المركاني اسطبالن، كا 

؛ األمر الذم يؤكد تمؾ العقيدة التي أتػى ب ػا الصػميبيكف مػف الغػرب اِ)التكراتي القديـ
  حتالؿ بالد المسمميف، كالسطك عمي ا . 

أف الصػميبييف ـ ا إلػى ُّّٔق / ّٕٔكذلؾ أشار ابف أيبؾ الدكادارم ) ت  
مف الداكية ك يرهـ كانت ل ـ قبكر مجاكرة لمسػجد قبػة الصػررة كنحػك بػاب الرحمػة، 

؛ األمر الذم يؤكد محاكلت ـ بسػط سػيطرت ـ الكاممػة عمػى اّ)كل ـ قباب معقكدة هناؾ
 المسجد األقصى، كاستغاللس . 

                                         

 . ُٓكصؼ األراضي المقدسة اي امسطيف ، ص (ُ)
 .  ِّ،  ِِعبد اهلل معركؼ عمر، رأات مرعي : أطمس معالـ المسجد األقصى ، ص (ِ)
 .  َٗ، ص ٕجكنز الدرر ،  (ّ)
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ِّٖٗ 

 ادلظجذ األقصى تعذ فرخ صالح انذٌٍ 
 تٍد ادلقذص

سػػػنة  اُ)يػػػكبي عمػػػى الصػػػميبييف اػػػي معركػػػة حطػػػيفانتصػػػر صػػػالح الػػػديف األ 
ـ، ثـ سار إلى مدينة بيت المقدس التي تسػمم ا مػن ـ يػكـ الجمعػة ُُٕٖه / ّٖٓ
رجب مف نفػس العػاـ، كدرػؿ إلػى قبػة الصػررة، كهػك اػي  ايػة الفػرح كالسػركر،  ِٕ

 .   اِ)كسييرت البشائر إلى سائر البالد اإلسالمية

يرؾ بيت المقدس عند رركجس من ػا بعػد اػتح كمما تجدر اإلشارة إليس أف بطر  
 كنيسػة القيامػة  [الصررة كاألقصى كقمامة  »صالح الديف ل ا، كاف معس مف أمكاؿ 

، ككاف لس مف الماؿ مثؿ ذلؾ، امـ يتعرض لػس صػالح «  ما   يعممس إ  اهلل ك يرها ]
، كلػـ يأرػػذ الػديف، اقيػؿ لػس : رػذ مػا معػس؛ لتيقػػٌكم بػس المسػمميف، اقػاؿ :   أ ػدر بػس

؛ اّ)منػػس سػػكل عشػػرة دنػػانير، كسػػير الجميػػل كمع ػػـ مػػف يحمػػي ـ إلػػى مدينػػة صػػكر
األمر الذم يؤكد تكرط الصميبييف اي القياـ بأعماؿ السمب كالن ب منػذ درػكل ـ بيػت 

 المقدس، كحتى رركج ـ من ا . 

 

 

                                         

 لممزيػػػػد عػػػػف معركػػػػة حطػػػػيف كاسػػػػتعادة المسػػػػمميف لبيػػػػت المقػػػػدس انظػػػػر : ابػػػػف األثيػػػػر :  (ُ)
. ابػف  ُّّ -ِٓٗارم : سػنا البػرؽ الشػامي ، ص. البنػد ُٖٔ -ُٔٓ، ص ٖالكامؿ ، جػ

 . ُِْ -َْٖالعديـ : زبدة الحمب ، ص
 .  ٖٔ، ص ٕابف أيبؾ الدكادارم : كنز الدرر ، جػ (ِ)
 ،  ٖج. ابػػػف األثيػػػر : الكامػػػؿ اػػػي التػػػاريخ ، ُِٔ، ص ِجابػػػف كاصػػػؿ : مفػػػرج الكػػػركب ،  (ّ)

 .  ُٕٔص 
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ِّٗٗ 

 ( إسانح يا أدذثّ انصهٍثٌٍٕ يف ادلظجذ األقصى : 2)
رجػػب  ِٕاأليػػكبي بيػػت المقػػدس مػػف الصػػميبييف يػػكـ الجمعػػة عنػػدما تسػػمـ صػػالح الػػديف  
ـ، تعػػذر إقامػػة الصػػالة اػػي المسػػجد األقصػػى، اقػػد كػػاف األقصػػى كمػػا ُُٕٖه / ّٖٓسػػنة 

، مغمػكرنا البنػاكالرنا، مممك نا بما أحدثكا مف  بال محرابس، مشغك ن بالرنازير »يقكؿ البندارم : 
 .اُ)« ... بالنجاسات

ـ  اقػػػػػػػد أمػػػػػػػر صػػػػػػػال  ح الػػػػػػػديف بمحػػػػػػػك مػػػػػػػا كػػػػػػػاف الصػػػػػػػميبيكف قػػػػػػػد صػػػػػػػنعكا مػػػػػػػف ثىػػػػػػػ
زالػة مػا أحػدثكا مػف البنيػاف، ككشػؼ الجػدار السػاتر لممحػراب، اِ)مف الصكر عمى عػادت ـ ، كا 

، كمػا أمػر بػرد مشػاعرا إلػى أكضػاع ا القديمػة، اّ)كتنظيفس كما حكلس مػف األقػذار كالنجاسػات
 .   اْ)اأعيدت إلى حال ا األكؿ

 يػػػػػػر المسػػػػػػجد، اط ػػػػػػركا بمػػػػػػا  الػػػػػػكرد الػػػػػػذم جػػػػػػا كا ثػػػػػػـ أمػػػػػػر صػػػػػػالح الػػػػػػديف بتط 
 .  آ)بس مف دمشؽ، ادرمس السمطاف، كصمى شاكرنا هلل اضمس عميس؛ إذ جعمس اي حكزتس

كأما مسجد قبة الصررة اقد كاف عمى رأس القبػة صػميب كبيػر مػذهب، اتسػمؽ المسػممكف 
الكفػػار  كر، كمػػفكالسػػر  حلػػـ يع ػػد مثم ػػا مػػف المسػػمميف لمفػػر  »كاقتمعػػكا، اسيػػمل لػػذلؾ ضػػجة 

ػا كسػركرنا، كضػ   » ، أك كمػا قػاؿ ابػف الػكردم : أ)«بالتفجل كالتكجل  اضػ  المسػممكف ارحن

                                         

 .  ُِّ،  ُُّسنا البرؽ الشامي ، ص (ُ)
 .  ُِٕ، ص ِٖجنكيرم : ن اية األرب ، ال (ِ)
 .  ُِٕ، ص ِجابف كاصؿ : مفرج الكركب ،  (ّ)
 . ابػػػف رمػػػدكف: تػػػاريخ ابػػػف رمػػػدكف ،  ُٕٔ، ص ٖجابػػػف األثيػػػر : الكامػػػؿ اػػػي التػػػاريخ ،  (ْ)

 .  ِّٔ، ص ٓج
 مج ػػػػكؿ : ذيػػػػؿ كلػػػػيـ الصػػػػكرم ، ترجمػػػػة : حسػػػػف حبشػػػػي ، ال يئػػػػة المصػػػػرية العامػػػػة  (ٓ)

 .  َُّـ ، صََِِرة ، لمكتاب ، القاه
 .  ّٕ، ص ّجأبك الفدا : المرتصر ،  (ٔ)
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ََّّ 

، كمػػا أيزيػػؿ المػػذبح كاإلطػػار الررػػامي مػػف اػػكؽ القبػػة، كتػػـ طمػػس اُ)« الكفػػار حزننػػا كثبػػكرنا
، اّ)، كأمر السمطاف صالح الديف بغسؿ قبة الصررة بما  الكرد مف الػدارؿ كالرػارجاِ)الصكر
 . اْ)إنس درؿ كقاـ بذلؾ بنفسس كهك يبكي :كيقاؿ

كأمػػػا الصػػػررة، اػػػإف صػػػالح الػػػديف أزاؿ مػػػا حكل ػػػا مػػػف المنكػػػرات كالصػػػكر         
، كلمػػا نظػػر إلػػى مػػا اعمػػس الصػػميبيكف اي ػػا، عظػػـ عميػػس ذلػػؾ، كأمػػر أف آ)كالصػػمباف

اكيشػػػفت، ، إ)، اأيزيمػػػت اػػػرش الررػػػاـ التػػي كانػػػت عمي ػػػاأ)تيمحػػى جميػػػل تمػػػؾ اآلثػػار
، بعػػد أف كانػت مسػػتكرة مربػك ة  يػػر مرئيػة، كأمػػر الفقيػس عيسػػى اٖ)كأيبػرزت لمزائػريف

؛ كذلػؾ حفاظنػػا عمي ػا مػػف أف تمتػػد اَُ)أف يجعػػؿ حكل ػا شػػبابيؾ مػف حديػػد اٗ)ال كػارم
 إلي ا يد، أك يمحق ا تدمير .

                                         

 .  ٓٗ، ص ِجتاريخ ابف الكردم ،  (ُ)
 .  َِٔأدرياف بكس : مدينة بيت المقدس ، ص (ِ)
 .  ُّٗ، ص ُ، ؽ ّٗجركجر أكؼ كيندكار : كركد التاريخ ، المكسكعة الشامية ،  (ّ)
 .  ُِّ، ص ُِجسبط ابف الجكزم : مر ة الزماف ،  (ْ)
 . ِّٔ، ص ُِجـ ، ُُٗٗابف كثير : البداية كالن اية ، مكتبة المعارؼ ، بيركت ،  (ٓ)

 .  ٖٗ، ص ٕجابف أيبؾ الدكادارم : كنز الدرر ، (ٔ) 
 . ِّٔ، ص ٓجابف رمدكف : تاريخ ابف رمدكف ،  (ٕ)
 .  ٕٗعماد الديف األصف اني : الفتح القسي ، ص (ٖ)
محمد عيسى بػف محمػد بػف عيسػى ، كػاف أحػد األمػرا  بالدكلػة  الديف أبكعيسى ال كارم : هك ضيا   (ٗ)

الػػديف  الصػػالحية ، اشػػتغؿ اػػي بدايػػة أمػػرا بالفقػػس اػػي المدرسػػة الزجاجيػػة بحمػػب، كاتصػػؿ بػػاألمير أسػػد
شػيرككا ، ككػػاف اػػي صػحبتس إلػػى الػػديار المصػػرية ، ثػـ كػػاف مػػف المقػػربيف إلػى صػػالح الػػديف األيػػكبي 

ـ . ابف رمكاف: كايات األعيػاف ُُٖٗق / ٖٓٓرج عف رأيس ، كقد تكاي سنة ااعتمد عميس ، كلـ ير
 ْٕٗص،  ّبدكف تػاريخ ، مػ  كأنبا  أبنا  الزماف ، تحقيؽ : إحساف عباس ، دار صادر ، بيركت،

ـا كدكرا اػػي ُُٖٗق/ ٖٓٓكشػػاح : الفقيػػس عيسػػى ال كػػارم ) ت   سػػاف محمػػكد :. كلممزيػػد انظػػر
 .ْٕ – ّٕـ ، صَُِٗا ، ديسمبر ْٔ) ة كاف التاريرية ، العددردمة البيت األيكبي ، دكري

 ، ُِ. ابػػػػف كثيػػػػر: البدايػػػػة كالن ايػػػػة، جػػػػػ ُّٓ: سػػػػنا البػػػػرؽ الشػػػػامي ، ص فالبنػػػػداري (َُ)
 . ِّٔص



 

  

 

 المسجد األقصى عصر الحركب الصميبية 
 

َُّّ 

 ( إقايح صالج اجلًعح يف ادلظجذ األقصى : 1)
 ـ،ُُٕٖه / ّٖٓرجػػب  ِٕالجمعػػة تسػػمـ المسػػممكف بيػػت المقػػدس يػػكـ  

نمػػا  قبػػؿ كقػػت الصػػالة بقميػػؿ، امػػـ يػػتمكف المسػػممكف مػػف إقامت ػػا؛ لضػػيؽ الكقػػت، كا 
، انيصػب المنبػر إلقامػة اُ)ـُُٕٖه / ّٖٓشػعباف  ْأقيمت اي الجمعة التي تمي ا 

مقػػت كارمالسػػالرطبػػة، كنيقػػض مػػا أحػػدثكا بػػيف  ، كبيسػػط صػػحف الجػػامل بالبسػػط، كعي
  .اِ)القناديؿ

اي هذا اليكـ كثر المتطمعكف لمرطابة، كر ب كؿ من ـ اػي أف يحظػى ب ػذا ك  
، اأكعز السمطاف صالح الديف كهػك اػي قبػة الصػررة اّ)الشرؼ، كتكمـ الناس اي هذا

                            ، اصعد المنبر، اْ)لمقاضي محيي الديف محمد بف زكي الديف

   .آ)كرطب الناس رطبة بديعة

                                         

 . ّْٕ، صُ نس الجميؿ، م . مجير الديف الحنبمي: األ ُِْابف العديـ: زبدة الحمب ، ص (ُ)
 . مجيػػػر الػػػديف الحنبمػػػي: األنػػػس الجميػػػؿ، ُِٕص ، ِابػػػف كاصػػػؿ : مفػػػرج الكػػػركب ، جػػػػ (ِ)

 .  ْٕٔ،  ْٕٓ، ص ُم 
 .  ٖٕ،  ٕٕعماد الديف األصف اني : الفتح القسي ، ص (ّ)
: هػك قاضػي القضػاة محيػي الػديف أبػك المعػالي محمػد ابػف محيي الديف محمد بف زكػي الػديف (ْ)

لمعػالي محمػد بػف قاضي القضػاة زكػي الػديف بػف أبػي الحسػف عمػي ابػف قاضػي القضػاة أبػي ا
ـ، ُُٓٓه / َٓٓ، كلػد سػنة ػػ ػالزكي القرشي الشااعي، كنسبس متصؿ بعثماف بف عفػاف 

لمقػػدس، كرطػػب ـ ، شػػ د اػػتح بيػػت اُُُٗه / ٕٖٓقضػػا  دمشػػؽ اػػي ربيػػل األكلػػى  يكلػػ
ـ بدمشػؽ . مجيػر الػديف الحنبمػي : َُِِه / ٖٗٓشػعباف  ٕاػي  يبالمسػجد األقصػى، تػكا

 .  ِِْ، ص ِاألنس الجميؿ ، جػ
 ،  ٕعػػػف رطبػػػة القاضػػػي محػػػي الػػػديف . انظػػػر : ابػػػف أيبػػػؾ الػػػدكادارم : كنػػػز الػػػدرر ، جػػػػ (ٓ)

 .  ٖٗ – ٕٖص



 

  

 

 المسجد األقصى عصر الحركب الصميبية 
 

َِّّ 

السبب اي ارتيار صػالح الػديف األيػكبي لمقاضػي محيػي الػديف أنػس  كييقاؿ إف 
 ـ ، مدحس بقصيدة، من ا : ُُّٖه / ٕٗٓعندما اتح صالح الديف حمب اي صفر 

 اُ)مبشر بفتكح القدس اي رجب  كاتحكـ حمبنا بالسيؼ اي صفر   

اكػػاف كمػػا قػػػاؿ، كايتحػػت بيػػػت المقػػدس اػػي رجػػػب، كأعطػػاا السػػػمطاف صػػالح الػػػديف 
 .   اِ)بةالرطا

كلما قيضيت الصالة نيصب سرير الكعظ، كجمس عميس الفقيس ابف نجػا، اػكعظ  
. هػذا كقػد اسػتمر القاضػي محيػي اّ)الناس، كجمس السمطاف عمى مرأل منػس كمسػمل

ثػـ رتػب صػالح الػديف اػي الجػامل القبمػي مػف  ،اْ)الديف يرطػب بالنػاس أربػل جمعػات
ا ة يقكـ بالرطبة كاإلمامة، كرتب اي قبة الصرر  مف أحسػف القػرا  تػالكة، ككقػؼ إمامن

لػػػى الجػػػامل القبمػػػي مصػػػاحؼ كرتمػػػات  ػػػا كبسػػػتاننا، كحمػػػؿ إلي ػػػا كا  عمي ػػػا دارنا كأرضن
 .   آ)كربعات منصكبة عمى الكراسي، كرتب القكمة كالمؤذنيف

                                         

. كانظر ابف رمدكف : تاريخ ابف رمدكف ،  ٔٗ، ص  ِابف الكردم : تاريخ ابف الكردم ، جػ (ُ)
 .  ِّٔ، ص ٓجػ

الديف الحنبمػي : األنػس . مجير  ِِّ،  ُِّ، ص ُِسبط ابف الجكزم : مر ة الزماف ، جػ (ِ)
 .  ْٕٔ، ص ُالجميؿ ، م 

 .  ُّٓالبندارم : سنا البرؽ الشامي ، ص (ّ)
 .  ِّٔ، ص ُِابف كثير : البداية كالن اية ، جػ (ْ)
،  ِ. ابػػف كاصػػؿ : مفػػرج الكػػركب ، جػػػ ٕٗعمػػاد الػػديف األصػػف اني : الفػػتح القسػػي ، ص (ٓ)

. شمس الديف السيكطي : إتحاؼ  َٗ، ص ٕ. ابف أيبؾ الدكادارم : كنز الدرر ، جػَِّص
 .  ِِٕ – َِٕ، ص ُاألرصا ، ؽ



 

  

 

 المسجد األقصى عصر الحركب الصميبية 
 

َّّّ 

كمػػا أمػػر السػػمطاف صػػالح الػػديف بتػػرريـ محػػراب المسػػجد األقصػػى، كأف يبػػالا اػػي 
بسػـ اهلل الػرحمف الػرحيـ أمػر بتجديػد  »المكتػكب عميػس :  ، حيػث جػا  اػي الػنقشاُ)ذلؾ

هػػذا المحػػراب المقػػدس كعمػػارة المسػػجد األقصػػى الػػذم هػػك عمػػى التقػػكل عبػػداهلل ككليػػس 
المظفػر الممػؾ الناصػر صػالح الػدنيا كالػديف عنػدما اتحػس اهلل عمػى  يكسؼ بف أيػكب أبػك

ذاعػة شػكر هػذا النعمػة يديس اي ش كر سنة ثالث كثمانيف كرمس مائة كهك يسأؿ اهلل إ
جزاؿ حظس مف المغفرة كالرحمة   .  اِ)«كا 

كلػـ يكتػػًؼ صػػالح الػػديف بمػػا قػػاـ بػػس، بػؿ قػػاـ بتط يػػر الكنيسػػة التػػي كػػاف قػػد بناهػػا 
الصػػميبيكف دارػػؿ المسػػجد األقصػػى، كأعادهػػا لمصػػالة، كريصػػص هػػذا الجػػز  اػػي العصػػر 

 .   اّ)األيكبي لصالة النسا ، كحمؿ هذا ا سـ

لمصػمى المركانػي إلػى اسػػتعمالس السػابؽ، باعتبػارا تسػكية كمرزننػا اقػػط، كمػا أعػاد ا
كقد بقى األمر عمى ما هك عميس حتى بعػد ا حػتالؿ الصػ يكني لبيػت المقػدس، حتػى تػـ 

 .   اْ)ـُٔٗٗق / ُُْٕااتتاحس لمصالة سنة 

ٍ حمًٕد ) 3) و ( إىل  2274 – 2246ْـ /  569 – 542( َقم يُرب َٕر انذٌ
 ى : ادلظجذ األقص

بػػأف نػػكر الػػديف محمػػكد اترػػذ منبػػرنا مػػف عشػػريف سػػنة، كجمػػل لػػس الصػػناع بحمػػب، 
 . آ)اأحسنكا صنعتس

                                         

. شمس الديف السػيكطي : إتحػاؼ األرصػا، َٖعماد الديف األصف اني : الفتح القسي ، ص  (ُ)
 . ِِٕ، ص ُؽ

 . ُٓ: تاريخ المسجد األقصى ، ص ةمحمد هاشـ مكسى  كش (ِ)
 .  ُْالمسجد األقصى ، ص عبد اهلل معركؼ عمر، رأات مرعي : أطمس معالـ (ّ)
 .  ِّعبد اهلل معركؼ عمر، رأات مرعي : أطمس معالـ المسجد األقصى ، ص (ْ)
 .  ِّٔ، ص ٓابف رمدكف : تاريخ ابف رمدكف ، جػ (ٓ)



 

  

 

 المسجد األقصى عصر الحركب الصميبية 
 

َّّْ 

ككػػاف هػػذا المنبػػر قػػد أمػػر نػػكر الػػديف بعممػػس عنػػدما كانػػت نفسػػس تحدثػػس أنػػس  
، اصػنعس النجػاركف اِ)يكػكف اػي بيػت المقػدس، اػأمر بعممػس لاُ)سيفتح بيت المقػدس

، ككػاف هػذا المنبػر  يػة اػي اّ)« لػـ ييعمػؿ اػي اإلسػالـ مثمػس» اي عدة سنيف، بحيػث 
ا مػػف رشػػب  الفػػف، كالركعػػة، كيعػػدا البػػاحثكف تحفػػة أثريػػة رائعػػة، حيػػث كػػاف مصػػنكعن

 . اْ)األرز كرشب األبنكس كالعاج، مل ريكط مف الفضة

 صػػدا ابػػف جبيػػر عنػػد حديثػػس عػػف حمػػب بقكلػػس : كلعػػؿ هػػذا المنبػػر هػػك مػػا ق 
كقد استفر ت الصنعة القرنصية ج دها اي منبرا، اما رأل اي بمد مف الػبالد منبػرنا  »

عمػػى شػػكمس ك رابػػة صػػنعتس، كاتصػػمت الصػػنعة الرشػػبية منػػس إلػػى المحػػراب، اتجممػػت 
حػراب، صفحاتس كم ا حسننا عمى تمؾ الصنعة الغريبة، كارتفػل كالتػاج العظػيـ عمػى الم

كعػػػال حتػػػى اتصػػػؿ بسػػػمؾ السػػػقؼ، كقػػػد قػػػكس أعػػػالا، كشػػػرؼ بالشػػػرؼ الرشػػػبية 
 .   آ)«القرنصية، كهك مرصل كمس بالعاج كاألبنكس ...

، حتػى أمػر السػمطاف أ)كعمى أية حاؿ، اقد بقػي هػذا المنبػر اػي جػامل حمػب 
، كقد أشار المؤررػكف إلػى إ)صالح الديف بحممس، احيمؿ كنيصب اي المسجد األقصى

مػػؿ كنيصػب بالمسػػجد . »ـ ا : ُِٖٗه / ٕٗٔكجػكدا، يقػكؿ ابػػف كاصػؿ ) ت  .. احي

                                         

 .  ٖٗ، ص ٕابف أيبؾ الدكادارم : كنز الدرر ، جػ (ُ)
 .  ِِٖ، ص ِابف كاصؿ : مفرج الكركب ، جػ (ِ)
 .  ُٕٔ، ص ٖمؿ ، جػابف األثير : الكا (ّ)
 .  ٔٗـ ، صَُِٗأحمد شمبي : الي كدية ، دار المعارؼ ، القاهرة ،  (ْ)
 الرحمػػػة ، تحقيػػػؽ : محمػػػد زيػػػن ـ محمػػػد عػػػزب، دار المعػػػارؼ ، القػػػاهرة،  بػػػدكف تػػػاريخ ،  (ٓ)

 .  َِٓص
 . ُّٓالبندارم : سنا البرؽ الشامي ، ص (ٔ)
 . ّٕ، ص ّ. أبك الفدا : المرتصر ، جػُٖٔ،  ُٕٔ، ص ٖابف األثير : الكامؿ ، جػ (ٕ)



 

  

 

 المسجد األقصى عصر الحركب الصميبية 
 

َّّٓ 

ه / ِٕٗ، كيقػػػػكؿ مجيػػػػر الػػػػديف الحنبمػػػػي ) ت اُ)«األقصػػػػى، كهػػػػك اآلف منصػػػػكب 
حضػرا مػف حمػب، ألػديف، اامما اػتح اهلل الػبالد عمػى يػد الممػؾ صػالح  »ـ ا : ُُِٓ

 .   اِ)« كعميس مكتكب تاريخ عممس، كهك مكجكد إلى عصرنا هذا

 هػػػذا، كقػػػد ظػػػؿ المنبػػػر اػػػي مكانػػػس، كلكػػػف بعػػػد سػػػقكط بيػػػت المقػػػدس اػػػي  
يػػد ا حػػتالؿ اإلسػػرائيمي تعػػرض المسػػجد األقصػػى لمعديػػد مػػف ا عتػػدا ات التػػي كػػاف 

أ سػػطس  ُِه / ُّٖٗجمػػادم اآلرػػرة سػػنة  ٖأسػػكأها الحريػػؽ الػػذم حػػدث يػػكـ 
 .   اّ)ـ، ااحترؽ حين ا هذا المنبرُٗٔٗسنة 

شػعباف سػنة  ِٓالح الديف اي القدس حتى رحؿ عن ػا اػي هذا، كقد أقاـ ص 
،  يػػر أنػػس لػػـ يكيػػؼ عػػف عمػػارة المسػػجد األقصػػى، افػػي سػػنة  اْ)ـُُٕٖه / ّٖٓ
ـ قاـ بتذهيب القبة مف الدارؿ، كذلػؾ حسػب مػا نجػدا مكتكبنػا عمػى َُُٗه / ٖٔٓ

أمػر بسػـ اهلل الػرحمف الػرحيـ، » الشريط الكاقل بدارم ا، كالػذم جػا  ايػس مػا نصػس : 
بتجديد تذهيب هذا القبة الشريفة مك نا السمطاف الممؾ الناصر العػالـ العػادؿ صػالح 

كذلػؾ اػي شػ كر سػتة سػت كثمػانيف  ػ تغمػدا اهلل برحمتػس ػالػديف يكسػؼ بػف أيػكب 
 . آ)«كرمسمائة 

                                         

 .  ِِٗ، ص ِمفرج الكركب ، جػ (ُ)
 .  ْٗ، ص ِاألنس الجميؿ ، م  (ِ)
 عبػػػػػد اهلل معػػػػػركؼ عمػػػػػر، رأاػػػػػت مرعػػػػػي : أطمػػػػػس معػػػػػالـ المسػػػػػجد األقصػػػػػى المبػػػػػارؾ ،  (ّ)

 . ّْ. عيسى القدكمي : المسجد األقصى أربعكف معمكمة نج م ا ، ص َِ،  ُٗص
 .  ُِْ: زبدة الحمب ، صابف العديـ  (ْ)
 .  ّٔعبد اهلل معركؼ عمر، رأات مرعي : أطمس معالـ المسجد األقصى ، ص (ٓ)



 

  

 

 المسجد األقصى عصر الحركب الصميبية 
 

َّّٔ 

، اُ)كما قاـ صالح الديف بعمؿ مدرسة لمفق ا  الشااعية اي المسجد األقصػى 
ـ، ُُِٗه / ٖٖٓرجػػب  ُّمػػف األمػػالؾ، ككػػاف ذلػػؾ بتػػاريخ كأكقػػؼ عمي ػػا كثيػػرنا 

بسػػـ اهلل الػػرحمف  »ككتبػػت الكقفيػػة عمػػى حجػػر كبيػػر لػػـ يػػزؿ حتػػى اآلف، جػػا  ايػػس : 
، كمػػا بكػػـ مػػف نعمػػة امػػف اهلل، هػػذا المدرسػػة المباركػػة كقف ػػا مك نػػا الممػػؾ ـالػػرحي

يكسػؼ بػف أيػكب الناصر صالح الدنيا كالديف سمطاف اإلسالـ كالمسمميف أبك المظفر 
اهلل أنصارا كجمل لس رير الدنيا كاآلرػرة أعز  –بف شاذم محيي دكلة أمير المؤمنيف 

ػ رضػي اهلل عنػس ػ عمػى الفق ػا  مػف أصػحاب اإلمػاـ محمػػد بػف إدريػس الشػااعي  –
 .    اِ)«سنة ثماف كثمانيف كرمس مئة 

 ( ذذرٌض انعهٕو اإلطاليٍح يف ادلظجذ األقصى : 4)
ػا  -باإلضااة إلى مكانتػس الدينيػة الرايعػة  -قصى كاف المسجد األ  مكاننػا م من

لتػػدريس العمػػكـ اإلسػػالمية عمػػى مػػر العصػػكر، كقػػد ظػػؿ محتفظنػػا بتمػػؾ األهميػػة حتػػى 
استيال  الصميبييف عمى بيت المقدس؛ األمر الذم أدل إلى رككد الحركة العمميػة اػي 

صػػالح الػػديف عمػػى بيػػت المقػػدس عامػػة كاػػي المسػػجد األقصػػى، كلكػػف بعػػد انتصػػار 
الصميبييف، كعكدة بيػت المقػدس إلػى الحكػـ اإلسػالمي، عػادت إلػى المسػجد األقصػى 

 .  اّ)مكانتس السابقة بعد أف ط را صالح الديف مف الصميبييف ك ثارهـ

                                         

المقريزم : السمكؾ لمعراة دكؿ الممكؾ، تحقيؽ : محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العممية ،  (ُ)
 . ُُِ، ص ُجـ ، ُٕٗٗبيركت، الطبعة األكلى ، 

ريخ القػػدس، مطبعػػة المعػػارؼ ، القػػدس، الطبعػػة الرامسػػة، عػػارؼ العػػارؼ : المفصػػؿ اػػي تػػا (ِ)
 . ِّٔـ ، صُٗٗٗ

ثريػا محمػػد عطيػػة الغػانمي : الحيػػاة العمميػػة كالفكريػة اػػي بيػػت المقػدس اػػي العصػػر األيػػكبي  (ّ)
، تحريػػر : محمػػد مػػؤنس االصػػميبيكف اػػي الشػػرؽاـا ، نشػػر ضػػمف كتػػاب َُِٓ – ُُُٕ)

 . ََُ،  ٗٗـ ، صَُِّاألكلى ،  عكض ، مكتبة اآلداب ، القاهرة ، الطبعة
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َّّٕ 

كمما ييذكر اػي هػذا الصػدد، أف المسػجد األقصػى ديرسػت ايػس كتػب الفضػائؿ،  
شػػعكرنا عميقنػػا بأهميػػة هػػذا المدينػػة اقػػد أيقػػظ اسػػترداد بيػػت المقػػدس بعػػد ضػػياع ا 

كمسػػجدها األقصػػى لممسػػمميف، اأرػػذ عممػػا  المسػػمميف يضػػعكف سمسػػمة مػػف الكتػػب 
التي سميت بكتب الفضائؿ، كمن ا عمى سبيؿ المثاؿ : كتاب ) اضػائؿ بيػت المقػدس 

ـ ا ، ككتػػاب ) اضػػائؿ القػػدس  بػػف الجػػكزم ت َُُٗق / ٖٔٓ بػػف صصػػرم ت 
) الجػػامل المستقصػػى اػػي اضػػائؿ المسػػجد األقصػػى  ـ ا ، ككتػػابَُُِق / ٕٗٓ

األنػػس اػػي اضػػائؿ القػػدس لمقاضػػي ـا، ككتػػاب )َُِّق / ََٔسػػاكر ت  بػػف ع
ا ، كالكاقل أف معظػـ هػذا ـُُِّق / َُٔبف محمد الشااعي ت  أميف الديف أحمد

 .   اُ)الكتب ك يرها مف كتب الفضائؿ كيتبت دارؿ المسجد األقصى، أك أيمميت ايس

ـ بالرطابػػػة كالتػػػدريس اػػػي المسػػػجد األقصػػػى جماعػػػة مػػػف العممػػػا  كمػػػا قػػػا 
المعركايف، مف هؤ   الشيخ أبك الحسف عمي بف محمد بف عمػي بػف حميػد بػف سػعد 

المستقصى اي اضػائؿ المسػجد الجامل : )الديف المعاارم المحدث، كالذم سمل كتاب
سػػنة  ا عمػػى مصػػنفس الحػػااظ ب ػػا  الػػديف القاسػػـ بػػف عسػػاكر اػػي رمضػػافاألقصػػى
 .    اِ)ـََُِه / ٔٗٓ

كما ييذكر أف الشيخ مكاؽ الديف عبد المطيؼ البغدادم تكجس إلى القدس اػي  
ع ػد الممػػؾ العػادؿ األيػػكبي، كأقػاـ ب ػػا مػدة، ككػػاف يتػردد إلػػى المسػجد األقصػػى، كقػػد 

 .   اّ)اشتغؿ بكثير مف العمكـ، كصنؼ هناؾ كتبنا كثيرة

                                         

ثريا محمد عطية الغانمي : الحيػاة العمميػة كالفكريػة اػي بيػت المقػدس اػي العصػر األيػكبي ،  (ُ)
 . َُّ،  َُِص

 . ِِٓ، ص ِمجير الديف الحنبمي : األنس الجميؿ ، جػ (ِ)
كرات دار ابػف أبػػي أصػػيبعة : عيػكف األنبػػا  اػػي طبقػات األطبػػا  : تحقيػػؽ : نػزار رضػػا، منشػػ (ّ)

 . ٖٗٔمكتبة الحياة ، بيركت ، بدكف تاريخ ، ص



 

  

 

 المسجد األقصى عصر الحركب الصميبية 
 

َّّٖ 

شػيخ اإلمػاـ أبػك الػذكا  عبػد المػنعـ بػف أبػي ككاف مف ضمف رطبا  المسجد األقصى، ال 
 جد األقصػػىلشػػااعي، الػذم مكػػث بالمسػػالف ػـ يحيػػى بػػف إبػػراهيـ القرشػي الزهػػرم النابمسػػي ا

ػػػػػػػػػػػػػػػػا ،رطيبنػػػػػػػػػػػػػػػػا مامن  كمفتينػػػػػػػػػػػػػػػػا أكثػػػػػػػػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػػػػػػػػف أربعػػػػػػػػػػػػػػػػيف سػػػػػػػػػػػػػػػػنة، ككػػػػػػػػػػػػػػػػاف  ،كا 
ا جمػػيالن، اشػػتغؿ بالفقػػس كشػػي  مػػف العربيػػة، ككػػاف النػػاس يقصػػدكنس؛  عتقػػادهـ اػػي  شػػيرن

ه / ٕٖٔ، كيمتمسػػػكف دعػػػا ا كبركتػػػس، كقػػػد تػػػكاي اػػػي بيػػػت المقػػػدس سػػػنة عممػػػس كدينػػػس
 . اُ)ـُِٖٖ

ػا  –كقد تػكلى الرطابػة اػي المسػجد األقصػى   قاضػي القضػاة بػدر الػديف أبػك عبػد  -أيضن
مػػل لػػس  اهلل محمػػد بػػف إبػػراهيـ بػػف سػػعد اهلل بػػف جماعػػة الكنػػاني الحػػكبي الشػػااعي، كقػػد جي

مامػػػة المسػػػجد األقصػػػى ،رطابػػػة ه / ٕٖٔ  بيػػػت المقػػػدس اػػػي رمضػػػاف سػػػنة كقضػػػا ،كا 
 .   اِ)ـ مف القدس إلى قضا  الديار المصريةُُِٗه / َٗٔـ، ثـ نقؿ سنة ُِٖٖ

 تٍد ادلقذص إىل انصهٍثٍني اّ)ادلظجذ األقصى تعذ ذظهٍى ادلهك انكايم
 ، اْ)كػػػػػػػاف الممػػػػػػػؾ الكامػػػػػػػؿ األيػػػػػػػكبي عمػػػػػػػى رػػػػػػػالؼ مػػػػػػػل أريػػػػػػػس المعظػػػػػػػـ عيسػػػػػػػى 
 

                                         

 .  ِِٕ،  ِِٔ، ص ِمجير الديف الحنبمي : األنس الجميؿ ، م  (ُ)
 .  ِِٕ، ص ِمجير الديف الحنبمي : األنس الجميؿ ، م (ِ) 
المعالي محمد ابف الممؾ العادؿ األيكبي، تكلى السمطة اي مصر سػنة  الممؾ الكامؿ : هك أبك (ّ)

ـ ، اسػػػتطاع التصػػػدم لمصػػػميبييف الػػػذيف جػػػا كا لغػػػزك مصػػػر اػػػي الحممػػػة ُُِٖق / ُٓٔ
ـ . انظر ابف رمكاف : كايات األعياف ، ُِّٕق / ّٓٔالصميبية الرامسة ، كقد تكاي سنة 

 . ّٖ – ٕٗ، ص ٓم 
 المعظػـ عيسػى : هػك شػرؼ الػديف عيسػى ابػػف الممػؾ العػادؿ األيػكبي ، كلػد اػي القػاهرة سػػنة  (ْ)

ق / ِْٔـ ا ، تكلى حكـ دمشؽ بعد كااة أبيس العادؿ ، كتػكاي سػنة )  ُُِٖ/ ق  ٖٕٓ) 
 . ْٔٗ – ْْٗ، ص  ّـ ا . ابف رمكاف : كايات األعياف ، م ُِِٕ
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َّّٗ 

ـ  اقد عمؿ الكامؿ عمى  Frederic اُ)ا ستعانة باإلمبراطكر األلماني اردريؾ الثاني كمف ث

II  ؛ كذلؾ حتى يشغؿ بػس المعظػـ عػف حربػس، ككعػدا اػي مقابػؿ ذلػؾ بتسػميـ بيػت المقػدس
 .   اِ)إليس

لتأجيؿ حممتس اتجس أريرنا مػل  اّ)أما اإلمبراطكر اردريؾ، ابعد محاك ت عديدة 
،  يػر أف األحػكاؿ التػي كػاف يعػاني  ـُِِٗه / ِٔٔأسطكلس إلى بالد الشػاـ سػنة 

ـ ، كتػكلى ُِِٕه / ِْٔمن ا الكامؿ تغيرت، االمعظـ عيسػى كػاف قػد تػكاى سػنة 
، كهػك بطبيعػػة الحػاؿ لػػـ يكػف لديػػس مػف الربػػرة أك القػكة مػػا اْ)بعػدا ابنػس الناصػػر داكد

                                         

ممػؾ ألمانيػا ، ككالدتػس هػي ككنسػتانس  Henry VIاردريؾ الثاني : هك ابػف هنػرم السػادس  (ُ)
Constance  ابنة ركجر الثانيRoger II  ،ـ ا ،ُُْٗق / َٗٓكلػد سػنة )ممؾ صػقمية 

كرث عرش مممكة صقمية عف طريػؽ كالدتػس ، كقػد تػكلى عػرش اإلمبراطكريػة الركمانيػة سػنة 
 ـ .  َُِٓق / ْٖٔـ ، كظؿ اي حكمس ل ا حتى كااتس سنة َُِِق / ُٕٔ

New Catholic Encyclopedia , vol.5 , p. 926 . 
 ِابف الكردم : تاريخ ابف الػكردم ، جػػ . ِّْ، ص ْانظر ابف كاصؿ : مفرج الكركب ، جػ (ِ)

 . ُْٓ، ص
 عف هذا المحاك ت انظر :  (ّ)

T. E. Tout., The empire and the papacy (1212 – 1273) , London, 
1909, pp. 365 – 367. 

. كالناصػر داكد : هػك الممػؾ الناصػر داكد  ُْٗ، ص ٖابف األثير : الكامؿ اي التػاريخ ، جػػ (ْ)
ق / َّٔلمعظـ عيسى ابف الممؾ العادؿ بف أيكب ، كلد اػي جمػادم اآلرػرة سػنة ابف الممؾ ا

لػي السػمطنة بعػػد كاػاة أبيػػس سػنة َُِٕ ـ ، اتفػؽ عميػػس عمػاا الكامػػؿ ُِِٔق / ِْٔـ ، كي
كاألشػػرؼ ، كأرػػذا منػػس دمشػػؽ ، اسػػار إلػػى الكػػرؾ التػػي كانػػت لكالػػدا مػػف قبػػؿ ، كتػػكاي سػػنة 

يػػات ، تحقيػػؽ : د/ إحسػػاف عبػػاس ، دار صػػادر ، ـ . الكتبػػي : اػػكات الكآُِٖق / ٔٓٔ
. كلممزيػد عػف الناصػر داكد انظػر : إبػراهيـ ار مػي  ُْٗ، ص ُبيركت ، بدكف تاريخ ، مػ 

محمػػد : الناصػػر داكد صػػاحب الكػػرؾ كدكرا اػػي النػػزاع الػػدارمي لمدكلػػة األيكبيػػة ، مجمػػة كميػػة 
 . ٕٔ -ُّـ ، صَُِٕ ديسمبر –ا ، أكتكبر ْٓاآلداب ، جامعة بني سكيؼ ، العدد ) 
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َُّّ 

يجعمػس مصػػدر رطػػر عمػػى الكامػػؿ أك  يػػرا، كبػذلؾ لػػـ تعػػد هنػػاؾ حاجػػة إلػػى مسػػاعدة 
 .   اُ)كراإلمبراط

أرذت الرسؿ تتردد بيف الكامؿ كاردريؾ الذم أبى أف يرجل إلى بػالدا إ  بمػا  
 مػػػػف تسػػػػميـ القػػػػدس إليػػػػس،  -قبػػػػؿ كاػػػػاة المعظػػػػـ عيسػػػػى  -كقػػػػل الشػػػػرط عميػػػػس 

كرأل الممؾ الكامؿ أنس إف شاقؽ اإلمبراطكر، كلـ يًؼ لس أف يفتح لػس بػاب القتػاؿ مػل 
د معػػس اتفاقيػػة تمنحػػس مدينػػة بيػػت المقػػدس الصػػميبييف، كيتسػػل األمػػر، اػػرأل أف يعقػػ

 رربػػػػػة، كي ػػػػػادف الصػػػػػميبييف مػػػػػدة، ثػػػػػـ هػػػػػك قػػػػػادر عمػػػػػى انتزاع ػػػػػا مػػػػػن ـ متػػػػػى 
 . اِ)شا  ذلؾ

كبالفعػػػؿ كقػػػل ا تفػػػاؽ بين مػػػا، عمػػػى أف يأرػػػذ اإلمبراطػػػكر بيػػػت المقػػػدس،  
األقصػى  كيبقي ا عمى ما هي عميس مف الرراب، ك  يجػدد سػكرها، كأف يكػكف المسػجد

المسػػػمميف،   يدرمػػػس الصػػػميبيكف إ  لمزيػػػارة اقػػػط، كيقيمػػػكف ايػػػس شػػػعار  اػػػي أيػػػدم
ا اػػي طػػريق ـ إلػػى القػػدس مػػف اّ)اإلسػػالـ مػػف األذاف كالصػػالة ، كمػػا أعطػػاهـ ضػػياعن

ااْ)عكا  .   آ)، كتقرر الصمح لمدة عشر سنيف كرمسة أش ر، كأربعيف يكمن

                                         

الحركػػة الصػػميبية ، مكتبػػة األنجمػػك المصػػرية ، القػػاهرة ، الطبعػػة التاسػػعة،  عاشػػكر:سػػعيد  (ُ)
 . ِْْ،  ِّْ، ص ِجـ ، ََُِ

 .  ِِْ،  ُِْ، ص ْجابف كاصؿ : مفرج الكركب ،  (ِ)
،  ُ. مجيػػػر الػػػديف الحنبمػػػي : األنػػػس الجميػػػؿ ، مػػػ  ّّٓ، ص ُجالمقريػػػزم : السػػػمكؾ ،  (ّ)

 . ٓٓٓص
 .  ْٕٓابف العديـ : زبدة الحمب ، ص (ْ)
 ابػػػػف العميػػػػد : أربػػػػار األيػػػػكبييف ، مكتبػػػػة الثقااػػػػة الدينيػػػػة ، القػػػػاهرة ، بػػػػدكف تػػػػاريخ ،  (ٓ)

 .  ُٔ،  ُٓص
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ُُّّ 

قامػت القيامػة  »كعندما كصمت األربار بتسميـ بيت المقدس إلى الصػميبييف  
، اعمػػت األصػػكات  اُ)« اػػي بػػالد اإلسػػالـ، كاشػػتدت العظػػائـ بحيػػث إنػػس أقيمػػت المػػآتـ

 بالصراخ، كاشتد البكا ، كأنشد القائؿ قصيدة، من ا :
 عمػػػػى قب ػػػػة اٍلًمٍعػػػػرىاج كالصػػػػررة ال ًتػػػػي

 

 ا ًاي األىٍرض مف صررات  تفارر مى
كىة  مػػػػػػدارس  يىػػػػػػات رمػػػػػػت مػػػػػػف ًتػػػػػػالى

 

 حػػػػػي مقفػػػػػر  اِ)العرصػػػػػات كمنػػػػػزؿ كى
 

كما حضر األئمة كالمؤذنكف الذيف كانكا اي المسجد األقصى إلى باب دهميػز  
الممؾ الكامؿ، اأذنكا عمى باب الػدهميز اػي  يػر كقػت األذاف، اشػؽ ذلػؾ عمػى الممػؾ 

 .   اّ)الكامؿ

در أإنػػا لػػـ نسػػػمح ل ػػـ إ  بكنػػػائس ك  »كلمػػا رأل الممػػؾ الكامػػػؿ ذلػػؾ قػػػاؿ :  
س مػف الصػررة المقدسػة كسػائر المػزارات بأيػدم المسػمميف عمػى رراب، كالحـر كما ايػ

حالػػػس، كشػػػعار اإلسػػػالـ قػػػائـ عمػػػى مػػػا كػػػاف عميػػػس، ككالػػػي المسػػػمميف مػػػتحكـ اػػػي 
 .   آ)«كأعمالس  اْ)رساتيقس

كلما تـ أمر ال دنة استأذف اإلمبراطكر الممؾ الكامؿ اي زيارة بيػت المقػدس،  
ا اػي ردمتػس، اسػار معػس قاضػي نػابمس)اأذف لس، كسػي ر معػس القاضػي شػمس الػديف 

إلى األقصى، اأعجبتس عمارتس كعمارة قبة الصػررة، كلمػا كصػؿ إلػى محػراب األقصػى 

                                         

 .  ِٔٗ، ص ِِجسبط ابف الجكزم : مر ة الزماف ،  (ُ)
 .  ّٔٓ،  ّٓٓ، ص ُجالمقريزم : السمكؾ ،  (ِ)
 .  ّْٓ، ص ُج. المقريزم : السمكؾ ،  ُٔأليكبييف ، ص ابف العميد : أربار ا (ّ)
رساتيؽ : جمل رستاؽ، كهػك لفػظ اارسػي يعنػي المكضػل المشػتمؿ عمػى مػزارع كقػرل كثيػرة .  (ْ)

مصػػطفى عبػػدالكريـ الرطيػػب : معجػػـ المصػػطمحات كاأللقػػاب التاريريػػة ، مؤسسػػة الرسػػالة ، 
 . َُِـ ، صُّٗٗبيركت ، 

 .  ِْْ،  ِّْ، ص ْجكب ، ابف كاصؿ : مفرج الكر  (ٓ)
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ُِّّ 

أعجبس حسنس كحسف المنبر، كصعد اي درجس إلػى أعػالا ثػـ نػزؿ، كعنػدما ررجػا مػف 
األقصػػى، رأل اإلمبراطػػكر قسيسنػػا كبيػػدا اإلنجيػػؿ، كهػػك يريػػد درػػكؿ األقصػػى اصػػاح 

 ، كاهلل لػئف عػاد أحػد مػنكـ ما الذم أتى بػؾ إلػى هاهنػا »نكرة، كقاؿ : عميس صيحة م
يدرؿ إلى ها هنا بغيػر إذفو آلرػذف مػا اػي عينيػس، نحػف مماليػؾ هػذا السػمطاف الممػؾ 
نما تصدؽ عمي  كعميكـ ب ذا الكنائس عمػى سػبيؿ اإلنعػاـ منػس، ك   الكامؿ كعبيدا، كا 

 .    اُ)كهك يرعد؛ ركانا منس ، امضى ذلؾ القسيس «يتعدل أحد منكـ طكرا 

ػػا لبنػػكد اتفاقيتػػس مػػل السػػمطاف          كيبػػدك أف اردريػػؾ كػػاف يريػػد أف يظ ػػر احترامن
الكامؿ، ك  يريد أف ينت ؾ البند الراص بزيارة األماكف المقدسػة منػذ أكؿ يػكـ، كأمػاـ 

 .   اِ)بصرا

الػديف كعندما نزؿ اإلمبراطكر اي دارو اي بيت المقدس، أمر القاضي شػمس  
ـى لػـ  المؤذنيف أ  يؤذنكا تمؾ الميمة، امـ يؤذنكا البتة، امما أصبح اإلمبراطػكر، سػألس ًلػ
ػػا،  ػػا كاحترامن يػػؤذف المؤذنػػكف كعػػادت ـ ل اقػػاؿ لػػس القاضػػي : مػػنع ـ المممػػكؾ؛ إعظامن
اقاؿ لس اإلمبراطكر: أرطػأت ايمػا اعمػت، كاهلل إنػس كػاف أكثػر  رضػي اػي المبيػت اػي 

 . اّ)اف المؤذنيف كتسبيح ـ بالميؿالقدس أف أسمل أذ

كعمػػى أيػػة حػػاؿ، اقػػد رحػػؿ اإلمبراطػػكر إلػػى عكػػا، كمػػف هنػػاؾ عػػاد إلػػى بػػالدا  
، كقػد اسػتمر مصػااينا لمممػؾ الكامػؿ، اْ)ـ ُِِٗه / ِٔٔ رر جمػادم اآلرػرة سػنة 

                                         

 ،  ُج. المقريػػػػػزم : السػػػػػمكؾ ،  ِْٓ،  ِْْ، ص ْجابػػػػػف كاصػػػػػؿ : مفػػػػػرج الكػػػػػركب ،  (ُ)
 .  ّْٓص

صالح ضبيل : دكر األلماف اي الحركب الصميبية اي بالد الشاـ ، المكتب العربي لممعارؼ ،  (ِ)
 .  ّّٖـ ، صََِٗالقاهرة ، الطبعة األكلى ، 

 .  ّْٓ، ص ُج. المقريزم : السمكؾ ،  ِْٓ، ص ْجكركب ، مفرج ال كاصؿ:ابف  (ّ)
 . ّٓٓ،  ّْٓ، ص ُجالسمكؾ ،  المقريزم: (ْ)
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ُّّّ 

ا لس، كالمراسالت بين مػا متصػمة إلػى أف تػكاي الممػؾ الكامػؿ، كجػا  بعػدا ابنػس  مكادعن
 . اُ)ؼ الديف اصااى اإلمبراطكر، ككادا، كراسمسالعادؿ سي

أما عف أحكاؿ المسمميف كالمسجد األقصى اي هذا الفترة، اتظ ػر مػف رػالؿ  
ـ ا ، كالتػػي ُْٕٓه / َٖٖهػػذا الفقػػرة التػػي أكردهػػا شػػمس الػػديف السػػيكطي ) ت 

 ،كأمػا مػا كػاف مػف أمػر الفػرن  اإنػس لمػا أعطػاهـ الكامػؿ بيػت المقػدس »جا  اي ا : 
كايػس المسػممكف ككػؿ طائفػة من مػا ايمػا ، مح ل ـ تراجعكا إليس كدرمػكا كقػامكا بػسكس

كالػدار  ،كهػؤ   اػي كفػرهـ كشػرك ـ، هؤ   اي عبادت ـ كصمكات ـ كأذكارهـ : هـ ايس
، كالضػنؾ  ،كالضػر ،جامعة ل ـ كاحػدة، االمسػممكف مػف أجػؿ ذلػؾ اػي  ايػة الحصػرة

 .   اِ)« كالتشكش

تأرر المصدر الذم كردت ايس هػذا الفقػرة التػي تكضػح كيػؼ  كعمى الر ـ مف        
كاف يعيش المسممكف اي بيت المقدس اػي ذلػؾ الكقػت، كمػدل تػأثرهـ ب ػذا الكضػل، 
إ  أف الكاقل يؤكد هذا، اكجكد المسمميف كالصميبييف اي مدينػة كاحػدة  بػد أف يبعػث 

  الػذيف سػاكنكهـ اي نفكس المسمميف الضيؽ كاإلحساس بالمعاناة كالتذمر مػف هػؤ 
بالدهػػـ، كقاسػػمكهـ العػػيش اي ػػا، ك بػػد أف هػػذا انعكػػس عمػػى إقػػامت ـ لشػػعائرهـ اػػي 

 المسجد األقصى  نذاؾ . 

                                         

 .  ِْٔ، ص ْجابف كاصؿ : مفرج الكركب ،  (ُ)
 .  ِٕٖ، ص ُإتحاؼ األرصا ، ؽ (ِ)
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ُّّْ 

 ادلظجذ األقصى دىت َٓاٌح انعصز انصهٍثً
 ( اطرتداد تٍد ادلقذص عهى ٌذ انُاصز دأد : 2)

 بعػػػػد مػػػػكت الممػػػػؾ الكامػػػػؿ األيػػػػكبي، قػػػػاـ الصػػػػميبيكف بتعميػػػػر قمعػػػػة بيػػػػت 
، كعندما رأل الناصر داكد ) صاحب الكػرؾ ا ذلػؾ اكػر اػي اسػتنقاذها مػف اُ)المقدس

ا، كجعمس ارقنا، كعقد لكؿ ارقة رايػة، ثػـ حاصػرهـ، كانتصػر  أيدي ـ، اجمل جمعنا عظيمن
عمػػي ـ، كأرػػذ مػػن ـ بيػػت المقػػدس، كاعتنػػى بإقامػػة الشػػعائر التػػي كػػاف عمػػس صػػالح 

 . اِ)الديف قد أقام ا بعد اتحس ل ا

ـ ، بعػد أف كانػت اػي أيػدم الصػميبييف ُِّٗه / ّٕٔكقد حدث هػذا سػنة  
ـ ، اأنشػد أحػد الشػعرا  أبياتنػا ، ُِِٗه /  ِٔٔمنذ أف سػمم ا إلػي ـ الكامػؿ سػنة 

 من ا : 
ػػػػػػى لىػػػػػػسي  يىػػػػػػة ٍسػػػػػػًجد اأٍلىٍقصى  اٍلمى

 

  ػػػػػارىت مػػػػػثال سػػػػػائرن  اسىػػػػػارىٍت اىصى
 

ػػػػػػػػدا لمكفػػػػػػػػر مسػػػػػػػػتكطنن   اًإذا  ى
 

  اناصػػػػػػػػػرن  أىف يٍبعىػػػػػػػػػث اهلل لىػػػػػػػػػسي 
 

 اناصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر ظي يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكرا أىك 
 

 اّ)كناصػػػػػػػػػػر ظي يػػػػػػػػػػكرا  رػػػػػػػػػػرا 
 

 
 

                                         

 ِ. مجير الديف الحنبمي : األنس الجميؿ ، م  ِْٔ، ص  ٓابف كاصؿ : مفرج الكركب ، جػ (ُ)
 .  ُّ، ص

 .  ِٖٗ،  ِٖٖشمس الديف السيكطي : إتحاؼ األرصا ، ص (ِ)
ابف تغرم بردم : المن ؿ الصااي كالمستكاي بعد الكااي ، تحقيؽ : نبيػؿ محمػد عبػدالعزيز ،  (ّ)

. مجيػػػر الػػػديف  ِٕٗ، ص  ٓـ ، جػػػػُْٖٗال يئػػػة المصػػػرية العامػػػة لمكتػػػاب ، القػػػاهرة ، 
  . ِّ،  ُّ، ص ِ: األنس الجميؿ ، م الحنبمي
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 ( ذظهٍى تٍد ادلقذص إىل انصهٍثٍني : 1)
نشػػػب الرػػػالؼ بػػػيف الصػػػالح نجػػػـ الػػػديف أيػػػكب اػػػي مصػػػر كعمػػػس الصػػػالح  

 اػػػػي دمشػػػػؽ، اػػػػاتفؽ الصػػػػالح إسػػػػماعيؿ مػػػػل الناصػػػػر داكد ) صػػػػاحب ا ُ)إسػػػػماعيؿ
 مػػػا عمػػػى ذلػػػؾ، كعممػػػكا مكاتبتػػػس إلػػػى الكػػػرؾ ا عمػػػى محاربتػػػس، كلمػػػا اجتمعػػػت كممت

الركارزميػػة، صػػالحا الصػػميبييف، كاتفقػػكا عمػػى أف يكػػكف الصػػميبيكف ل مػػا عكننػػا اػػي 
مقابػػؿ تسػػميم ـ بيػػت المقػػدس بمػػا ايػػس المسػػجد األقصػػى، ككػػذلؾ طبريػػة كعسػػقالف 

 .     اِ)ككككب، كأف يأذنكا ل ـ اي عمارت ا

كىػػػػػا »كاػػػػػي ذلػػػػػؾ يقػػػػػكؿ مجيػػػػػر الػػػػػديف الحنبمػػػػػي :   د اػػػػػتح كى  فى الن اًصػػػػػر دىاكي
ـ  اعػػؿ هىػػًذا الفعمػػة القبيحػػة اأبػػدؿ  بىيػػت اٍلميقىػػٌدس ًثػػيفى ثػػ ثىالى ػػا تقػػدـ ًاػػي سػػنة سػػبل كى كىمى
سىػػنىة بسػػيئة قػػد انػػتقـ اهلل ًمٍنػػسي  ،حى انعػػكذ ًبالم ػػس مػػف سػػك  الراتمػػة كالضػػالؿ بعػػد  ...كى

 .   اّ)« اٍلً دىايىة

مػاكف المقدسػة لممسػمميف هنػاؾ؛ هػذا، كقػد تعمػد الصػميبيكف اإلسػا ة إلػى األ 
، حيػث تمكنػكا مػف الصػررة، كجمسػكا اكق ػا بػالرمر، اْ)مما  ذل شػعكرهـ إيػذا ن بالغنػا

كسػػاارت اػػي أكارػػر  »، يقػػكؿ ابػػف كاصػػؿ : آ)كعمقػػكا الجػػرس عمػػى المسػػجد األقصػػى

                                         

الصالح إسماعيؿ : هك الممؾ الصالح إسػماعيؿ بػف العػادؿ محمػد بػف أيػكب ، صػاحب بعمبػؾ  (ُ)
،  ِـ . ابػػػف تغػػػرم بػػػردم : المن ػػػؿ الصػػػااي ، جػػػػَُِٓق / ْٖٔكبصػػػرل ، قيتػػػؿ سػػػنة 

 . ِِْ -َِْص
 . ُْٕ، ص ُج. المقريزم : السمكؾ ،  ِّّ، ص ٓجابف كاصؿ : مفرج الكركب ،  (ِ)
 .  ّٔ، ص ِؿ ، م األنس الجمي (ّ)
 .  ِّٕ، ص ِجسعيد عاشكر : الحركة الصميبية ،  (ْ)
،  ُج. المقريػػزم : السػػمكؾ ،  ِّّ،  ِِّ، ص ٔجابػػف تغػػرم بػػردم : النجػػـك الزاهػػرة ،  (ٓ)

 . ُْٖص
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ُّّٔ 

كدرمػت البيػت المقػدس، كرأيػت الرهبػاف  ،إلى الديار المصػرية  ]ه ُْٔ[ هذا السنة
كدرمػػػت ، الرمػػػر برسػػػـ القربػػػافي كعمي ػػػا قنػػػان ،مػػػى الصػػػررة المقدسػػػةكالقسػػػكس ع

كأبطػؿ بػالحـر الشػريؼ األذاف كاإلقامػة، كأعمػػف  ،الجػامل األقصػى، كايػس جػرس معمػػؽ
زرت ايػس القػدس،  مكقػدـ الممػؾ الناصػر داكد القػدس اػي ذلػؾ اليػكـ الػذ ،ايس بالكفر
صػػكؿ إلػػى الػػديار عػػف الك  يريفػػة أف يصػػدن؛ جتمػػل بػػسأالقػػدس، امػػـ  يكنػػزؿ  ربػػ
 . اُ)« المصرية

يؤكد انت ػاؾ الصػميبييف  –كهك شاهد عياف  –ك  شؾ أف ما ذكرا ابف كاصؿ  
لحرمػػة المسػػجد األقصػػى، كعػػدـ مراعػػات ـ لقدسػػية هػػذا المكػػاف،  كر بػػت ـ اػػي إثػػارة 
مشاعر المسمميف، كلعمس مما يزيد األمر سك نا، كيبعث عمػى الحػزف كاألسػى أف بيػت 

ي ػػا مػػف أمػػاكف مقدسػػة تػػـ تسػػميم ا عمػػى يػػد الحكػػاـ المسػػمميف إلػػى المقػػدس بمػػا ا
 الصميبييف اي مقابؿ الكقكؼ إلى جانب ـ ضد إركان ـ مف المسمميف . 

 اطرتداد تٍد ادلقذص عهى ٌذ اخلٕارسيٍح :  (3)
ـ ،  ُِّْه / ُْٔعنػػدما تػػـ تسػػميـ بيػػت المقػػدس إلػػى الصػػميبييف سػػنة  

يػػكب الركارزميػػة؛ لينصػػركا عمػػى عمػػس الصػػالح اسػػتدعى الممػػؾ الصػػالح نجػػـ الػػديف أ
، ككػانكا أكثػر مػف اِ)ـُِْْه / ِْٔإسماعيؿ، اساركا حتى كصمكا إلػى  ػزة سػنة 

، كمػػػػا كانػػػػت إ  سػػػػاعة حتػػػػى حصػػػػدت ـ اّ)عشػػػػرة   ؼ، ا ػػػػاجمكا بيػػػػت المقػػػػدس
ػا، لػـ» الركارزمية بالسيكؼ حصدنا، كأسركا من ـ ثمانمائػة أسػير،   ككػاف يكمنػا عظيمن

 .   اْ)«مس اي زمف نكر الديف كصالح الديف يجًر مث

                                         

 .  ّّّ، ص ٓجمفرج الكركب ،  (ُ)
 .  ّٔ، ص ِمجير الديف الحنبمي : األنس الجميؿ ، م  (ِ)
 . ِّّ، ص ٔجالنجـك الزاهرة ، ابف تغرم بردم :  (ّ)
 .  ِّٖ، ص ِِجسبط ابف الجكزم : مر ة الزماف ،  (ْ)
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ُّّٕ 

عادت ػػا ن ائينػػا   كبػػذلؾ نجػػح الركارزميػػة اػػي ا سػػتيال  عمػػى بيػػت المقػػدس، كا 
إلػػى حػػكزة المسػػمميف، كمنػػذ ذلػػؾ الكقػػت لػػـ يسػػتطل جػػيش مسػػيحي أف يقتػػرب من ػػا 

 .   اُ)حتى الحرب العالمية األكلى

 االْرًاو انصهٍثً تادلظجذ األقصى
 ( ادرفال انصهٍثٍني تأعٍادْى يف ادلظجذ األقصى : 2)

اقػد أقحػـ الصػميبيكف المسػجد األقصػػى اػي أعيػادهـ كاحتفػا ت ـ التػي قػػامكا  
ب ػػػا اػػػي بيػػػت المقػػػدس، إذ ييػػػذكر أنػػػس اػػػي اليػػػكـ التػػػالي لممذبحػػػة التػػػي قػػػاـ ب ػػػا 
الصػميبيكف، كالتػػي قضػت عمػػى عػدد كبيػػر مػف سػػكاف بيػت المقػػدس، قػاـ الصػػميبيكف 

إلػػى كنيسػػة  –كهػػـ يغنػػكف كيقػػدمكف القػػرابيف  –الرهبػػاف كاألمػػرا  كالعامػػة بالتكجػػس ك 
 .   اِ)القيامة كقبة الصررة؛ لمزيارة ، كشكر الرب الذم سمـ إلي ـ المدينة

كػذلؾ كػػاف ا حتفػػاؿ السػنكم بػػذكرل  ػػزك الصػػميبييف لبيػت المقػػدس يػػتـ مػػف  
لصػػباح، حيػػث كػػاف يبػػدأ رػػالؿ مككػػب دينػػي، يقػػكدا البطريػػرؾ اػػي كقػػت مبكػػر مػػف ا

المككػب مػف كنيسػة الضػريح المقػدس، كيمػر بقبػة الصػررة كمسػجد عمػر، كهنػا كػػاف 
المككػب يتكقػؼ، كيقػػكـ المصػمكف بتأديػة الصػػالة عنػد المػدرؿ الجنػػكبي، كالػذم كػػاف 

 .   اّ)يكاجس المسجد األقصى

كعنػػد ا حتفػػاؿ بأحػػد الشػػعانيف كػػاف يتجمػػل سػػكاف المدينػػة كمػػف اي ػػا مػػف  
ييف اي سػاحة قبػة الصػررة، كهػـ يحممػكف عيػداف النريػؿ كأ صػاف الزيتػكف، المسيح

                                         

 .  ِٕٔ،  ِٕٓ، ص  ِجسعيد عاشكر : الحركة الصميبية ،  (ُ)
 .  ْْمصطفى الحيارم : القدس اي زمف الفاطمييف كالفرنجة ، ص (ِ)
 .  ُُِيكشل براكر : ا ستيطاف الصميبي ، ص (ّ)
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ُّّٖ 

كبعد إدارة الصميب اي ساحة المسجد األقصى بعض الكقت، كانت ا حتفا ت تنت ػي 
 .   اُ)بإقامة الصمكات اي ساحة قبة الصررة

 ( ادلظجذ األقصى يف االذفاقٍاخ اإلطاليٍح انصهٍثٍح : 1)        
ممػػكف جيػػدنا المكانػػة كالقدسػػية التػػي يتمتػػل ب ػػا المسػػجد كػػاف الصػػميبيكف يع 

األقصى اي نفكس المسمميف؛ كلذلؾ عممكا عمى إدرالس اػي مفاكضػات ـ، بػؿ كت ديػد 
 المسمميف بترريبس، كهدمس اي بعض األحياف .

إذ ييػػذكر أنػػس عنػػدما رأل الصػػميبيكف اػػي بيػػت المقػػدس شػػدة قتػػاؿ المسػػمميف  
مدينة، أرسؿ بالياف )صاحب الرممػةا إلػى صػالح الػديف كر بت ـ اي ا ستيال  عمى ال

األيكبي؛ يطمب األماف، اامتنل مف إجابت ـ، اأرسػؿ إليػس باليػاف ثانيػة، كطمػب األمػاف 
لنفسػػس؛ ليحضػػر إليػػس، اأجابػػس، اممػػا حضػػر امتنػػل صػػالح الػػديف مػػف إعطػػا  األمػػاف 

الممػؾ اعمػـ أننػا  أي ػالجميل الصميبييف اي المدينة، امما أيس بالياف مف ذلػؾ قػاؿ : 
نمػا يفتيػ ػ تعػالىػ اي هذا المدينة اي رمؽ كثير   يعمم ػـ إ  اهلل   ؛ركف عػف القتػاؿكا 

اهلل لنقػتمف أبنا نػا كنسػا نا، كنحػرؽ  المػكت  بػد منػس اػكأف رأينا  اإف ،رجا  األماف
ػػػػكاحػػػػدنا ا ا دينػػػػارن  ػػػػأمكالنػػػا كأمتعتنػػػػا، ك  نتػػػػرككـ تغنمػػػػكف من تسػػػػبكف  ا، ك  ك  درهمن

بنػاك  امرأة، اػإذا ار نػا مػف ذلػؾ كمػس  تأسركف رجالن ك  الصػررة كالمسػجد األقصػى،  رر 
رل المسػمميف، كهػـ رمسػة   ؼ اثػـ نقتػؿ مػف عنػدنا مػف أسػ ،ك يرهما مف المكاضػل

قتػػاؿ مػػف  اقاتمنػػاكـ ا إ  قتمنػػاا، ثػػـ ررجنػػا إلػيكـ، أسػير، ك  نتػػرؾ لنػػا دابػػة ك  حيكاننػ

                                         

 . ٗٔ،  ٖٔ: القدس اي زمف الفاطمييف كالفرنجة ، ص مصطفى الحيارم (ُ)
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ُّّٗ 

استشار السػمطاف أصػحابس، اػأجمعكا عمػى إجػابت ـ إلػى ا دمس كنفسس، ييريد أف يحم
 .   اُ)األماف

كقد ذكرت الدراسة مسبقنا أف ا تفاقيػة التػي تمػت بػيف الممػؾ الكامػؿ األيػكبي  
كاإلمبراطكر اردريؾ الثاني نصت عمى تسميـ بيت المقدس إلػى الصػميبييف، باسػتثنا  

اف هػػك مػػدار المفاكضػػات المسػجد األقصػػى؛ األمػػر الػػذم يؤكػػد أف المسػجد األقصػػى كػػ
كا تفاقيات، بحيث لـ يتـ عقد شي  من ا ايمػا يرػص بيػت المقػدس، إ  كتػـ الػنص 
 عمى المسجد األقصى سكا  ببقائس اي أيدم المسمميف أـ تسميمس إلى الصميبييف . 

كعنػػدما اتفػػؽ الصػػالح إسػػماعيؿ كالناصػػر داكد عمػػى تسػػميـ  بيػػت المقػػدس  
الصػػميبييف ل ػػـ ضػػد الصػػالح أيػػكب، شػػمؿ ا تفػػاؽ لمصػػميبييف اػػي مقابػػؿ مسػػاعدة 

ػا إلػػي ـ؛ كلعم مػػا أرادا مػػف ذلػؾ إسػػالة لعػػاب الصػػميبييف  تسػميـ المسػػجد األقصػػى أيضن
 تجاا هذا المكاف الذم تـ استثناؤا مف معاهدة اردريؾ مف قبؿ . 

 ادلظجذ األقصى يف كراتاخ انزدانح األٔرتٍني :  (3)
لشػػرؽ عصػػر الحػػركب الػػذيف قػػدمكا إلػػى ا كثػػرت كتابػػات الرحالػػة األكربيػػيف 

ظ أف هػػؤ   الرحالػػة لػػـ يغفػػؿ أحػػد مػػن ـ الحػػديث عػػف المسػػػجد ك حػػالصػػميبية، كالمم
األقصى، بؿ سمطكا كتابات ـ عميس، سكا  مف حيػث تاريرػس، أك كصػفس، أك بنائػس، أك 
ما  ؿ إليس عمػى أيػدم الصػميبييف؛ األمػر الػذم يؤكػد أهميػة المسػجد األقصػى لػدي ـ، 

 ا السركر الذم تمٌمك ـ مف كجكدا اي أيدم الصميبييف . كمبم

                                         

،  ٖج. ابف األثير : الكامؿ اػي التػاريخ ،  ُِْ، ص ِجانظر ابف كاصؿ : مفرج الكركب ،  (ُ)
ي ، بيركت ، الطبعة . ابف العبرم : تاريخ مرتصر الدكؿ ، دار الرائد المبنان ُٔٔ،  ُٓٔص

 . ّٖٓ،  ّْٖـ ، صُْٗٗ الثانية
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َِّّ 

  ارحمػػػػة سػػػػيكلؼ)يػػػػأتي اػػػػي مقدمػػػػة الػػػػرحالت األكربيػػػػة إلػػػػى بيػػػػت المقػػػػدس        
ـ ، كمن ػػػا انتقػػػؿ إلػػػى بيػػػت َُُِهػػػػ /  ْٔٗالػػػذم كصػػػؿ إلػػػى مينػػػا  يااػػػا سػػػنة 

المقػدس، كتكتسػب رحمتػس أهميت ػا؛ لككن ػا جػػا ت اػي بدايػة ا سػتقرار الصػميبي اػػي 
امسطيف كا ستيال  عمى بيت المقػدس، كبالتػالي يعتبػر حديثػس عػف المسػجد األقصػى 

 .  اُ)ككصفس لس أكؿ كصؼ لرحالة أكربي زار بيت المقدس بعد ا حتالؿ الصميبي ل ا

المقػدس، اػأطمؽ  المسجد األقصى أثنػا  حديثػس عػف بيػت اسيكلؼ)كقد تناكؿ        
س، كمػا تحػدث عػف الصػررة كقدسػيت ا ، ا، كتكمـ عف مكقعػس ككصػفعميس )هيكؿ الرب

، كهػك يقصػد  اِ) هيكػؿ سػميمافاصحف هذا المكػاف اػي الجنػكب يكجػد )كذكر أنس اي 
ا عمػػى ف ػػـ مػػف هػػذا أف )سػػيكلؼا أطمػػؽ اسػػـ )هيكػػؿ الػػرببػػذلؾ الجػػامل القبمػػي، كيي 

المسػػجد األقصػػى ككػػؿ، كلػػيس عمػػى قبػػة الصػػررة اقػػط كمػػا ذكػػر  يػػرا مػػف الرحالػػة 
 األكربييف .

ق /  ََٓ – ْٗٗالػػذم قػػاـ برحمتػػس سػػنة ػػػ  ادانيػػاؿ الركسػػي)ا الرحالػػة أمػػ 
 »اقد تحدث عػف مسػجد قبػة الصػررة الػذم أطمػؽ عميػس كنيسػة  ـ ػَُُٕ -َُُٔ

 ، حيػػػػػث تنػػػػػاكؿ مكقعػػػػػس ككصػػػػػفس، كقػػػػػد رػػػػػتـ حديثػػػػػس بػػػػػأف  «أقػػػػػدس المقدسػػػػػات
الرميفػة  ، كهػك يقصػد هنػااّ)«حالية قد بناها القائد العربي المسمـ عمر الكنيسة ال »

عمػػػر بػػػف الرطػػػاب، كلػػػـ ييعػػػرؼ عػػػف الرميفػػػة عمػػػر أنػػػس قػػػاـ ببنػػػا  كنػػػائس عمػػػى 

                                         

ق /  ّٖٓ – ِْٗكػػات : القػػدس اػػي كتػػب الػػرحالت عصػػر الحػػركب الصػػميبية ) اػػؤاد دكي (ُ)
،  ُ، جػػػ َّـ ا ، مجمػػة القػػدس المفتكحػػة ل بحػػاث كالدراسػػات ، العػػدد  ُُٕٖ – َُٗٗ
 . ََّ،  ِٖٗـ ، ص َُِّ

 . َِْ – ِّٔ، ص ُّركاية عف ح  سيكلؼ إلى القدس ، المكسكعة الشامية ، جػ  (ِ)
 .  ٕٓ،  ٔٓاي امسطيف ، صكصؼ األرض المقدسة  (ّ)
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ُِّّ 

ػػا إذ مػػف اُ)اإلطػػالؽ ، كلعمػػس كػػاف يقصػػد بػػذلؾ بنػػا ا لممسػػجد، كلكػػف هػػذا رطػػأ أيضن
المعركؼ أف مف قاـ ببنا  قبة الصررة هك الرميفة األمكم عبد الممؾ بف مركاف كمػا 

 أشارت إلى ذلؾ المصادر العربية .  

 عػػػػف الجػػػػامل القبمػػػػي الػػػػذم أطمػػػػؽ عميػػػػس  ادانيػػػػاؿ الركسػػػػي)مػػػػا تحػػػػدث ك 
 .   اِ)) منزؿ سميماف ا أك ) بيت سميماف ا، حيث تحدث عف كصفس كمكقعس

، كتحػدث  «ال يكػؿ  »اقد أطمػؽ عمػى المسػجد األقصػى اسػـ  اايتيمكس)أما  
قػػل ... كدكف مك  »عػػف تاريرػػس كبنػػا  نبػػي اهلل سػػميماف لػػس، كأن ػػى حديثػػس بقكلػػس : 

، كهػك يقصػد بػذلؾ اّ) «ال يكؿ يقكـ اآلف مكاف إقامة الجنكد الذيف يحرسػكف القػدس 
 ارساف الداكية . 

 الحػػػػديث عػػػػف المسػػػػجد  ايكحنػػػػا اكرزبػػػػكرغ)كلػػػػـ يغفػػػػؿ الرحالػػػػة األلمػػػػاني  
، كأسػ ب اػي  «معبػد السػيد  »األقصى، اتحدث عف قبػة الصػررة الػذم أطمػؽ عميػس 

كتحدث كذلؾ عف الجامل القبمي، الذم كصػفس  كصفس ككصؼ المساحة المحيطة بس، 
، كمػػا تنػػاكؿ ارسػػاف الداكيػػة الػػذيف  «إف سػػميماف شػػيدا  :القصػػر الػػذم قيػػؿ »بأنػػس 

 .    اْ)كانكا يسكنكف هناؾ 

ق / ٕحمتػػس إلػػى الشػػرؽ اػػي القػػرفالػػذم قػػاـ بر ا ػ بكرشػػارد)هػػذا كقػػد جعػػؿ  
حػدنا مطمقنػا لقضػية  يضػلكجػكد معبػد السػيد ) قبػة الصػررة ا اػي هػذا المكػاف  ـ ػُّ

دارػػؿ أسػػكار المدينػػة،  –حسػػب قكلػػس  –، إذ أنػػس منػػذ أف اترػػذ مكقعػػس المكػػاف اآلرػػر

                                         

 ا . ُ، حاشية ) ٕٓدانياؿ الركسي : كصؼ األرض المقدسة اي امسطيف ، ص (ُ)
 .  ٖٓ،  ٕٓكصؼ األرض المقدسة اي امسطيف ، ص(ِ) 
 ، ُّجرسػػػػػػػالة ايتيمػػػػػػػكس اػػػػػػػي كصػػػػػػػؼ األرض المقدسػػػػػػػة ، المكسػػػػػػػكعة الشػػػػػػػامية ،  (ّ)

 .  ّْٕ - ِّٕص 
 .  ُٓ – ْْكصؼ األراضي المقدسة اي امسطيف ، ص (ْ)
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ِِّّ 

بات مف المستحيؿ نقمس أك زحزحتس إلى مكاف  رر؛ كذلؾ بسػبب كجػكد األسػكار التػي 
 . اُ)تحيط بالمدينة مف كااة الجكانب

لمسجد األقصػى ، كالػذم كبذلؾ يتضح ا هتماـ البالا الذم أك ا الصميبيكف با       
ظ ػػر جميػػان مػػف رػػالؿ إقػػامت ـ ل عيػػاد الراصػػة ب ػػـ هنػػاؾ ، ككػػذلؾ كضػػعس كالػػنص 
عميػػس اػػي ا تفاقيػػات الصػػميبية اإلسػػالمية ، كأريػػران الحػػديث عنػػس مػػف رػػالؿ كتابػػات 

 الرحالة األكربييف الذيف قامكا بزيارة الشرؽ عصر الحركب الصميبية .

                                         

بكرشارد مػف ديػر جبػؿ صػ يكف : كصػؼ األرض المقدسػة ، ترجمػة : سػعيد البيشػاكم ، دار  (ُ)
 .  ُِٕـ ، صُٓٗٗالشركؽ ، عماف، الطبعة األكلى ، 
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ِّّّ 

 اخلامتح
مف كتابة هذا البحث الذم تعرضػت ايػس  –كف اهلل كتكايقس بع –بعد ا نت ا   

لدراسػة مكضػػكع : ا المسػػجد األقصػػى عصػػر الحػركب الصػػميبية ا أمكػػف التكصػػؿ إلػػى 
 عدد مف النتائ  ، مف أهم ا :

اتفػػػػاؽ جميػػػػل العممػػػػا  كالمػػػػؤرريف عمػػػػى أف المسػػػػاحة الحقيقيػػػػة لممسػػػػجد  -ُ
رطػػػأ إطػػػالؽ األقصػػػى تشػػػمؿ جميػػػل مػػػا دار عميػػػس السػػػكر مػػػف المسػػػجد، ك 

 المسجد األقصى عمى الجامل القبمي اقط . 

لممسػػػجد األقصػػػى كػػػاف عمػػػى  –عمي مػػػا السػػػالـ  –أف بنػػػا  داكد كسػػػميماف  -ِ
نمػػا مسػػجد ل مػػػة  أسػػاس قػػديـ، كأنػػس لػػـ يكػػف معبػػػدنا لمي ػػكد بػػأم حػػاؿ، كا 
اإلسالمية، كما قاـ بس نبي اهلل سػميماف كػاف تجديػدنا لممسػجد األقصػى الػذم 

 ضل اي األرض .هك ثاني مسجد ك 

ب ػػػػا المسػػػػجد األقصػػػػى اػػػػي نفػػػػكس  بيػػػػاف المكانػػػػة العظيمػػػػة التػػػػي حظػػػػي -ّ
 المسػػػػػمميف، مػػػػػف األمػػػػػر بشػػػػػد الرحػػػػػاؿ إليػػػػػس، كمضػػػػػاعفة ثػػػػػكاب الصػػػػػالة 

 ايس . 

تكثيؽ المذابح التي قاـ ب ا الصميبيكف اي الشػرؽ اإلسػالمي، كعمػى رأسػ ا  -ْ
مػف سػكاف  مذبحة المسجد األقصى التي راح ضػحيت ا أكثػر مػف سػبعيف ألفػان 

 المدينة .

إظ ار الكحشية التي قاـ ب ا الصميبيكف تجاا المسمميف، كالتػي أيػدهـ اي ػا  -ٓ
المؤرركف الالتػيف، بحيػث ذكركهػا اػي كتابػات ـ، مؤيػديف لمثػؿ هػذا األاعػاؿ 

 الشنيعة ضد إركان ـ مف بني البشر . 
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ِّّْ 

بيػػاف السػػمب كالن ػػب كالترريػػب الػػػذم حػػدث لممسػػجد األقصػػى عمػػى أيػػػدم  -ٔ
   المبارؾ.يف، دكف مراعاة لشعكر المسمميف، ك  لقدسية هذا المكاف الصميبي

أظ ػػرت الدراسػػة ذلػػؾ الج ػػد الػػذم قػػاـ بػػس صػػالح الػػديف األيػػكبي اػػي إزالػػة  -ٕ
التغييػرات التػي أحػػدث ا الصػميبيكف اػي المسػػجد األقصػى،  كالعمػؿ عمػػى ردا 

 إلى ما كاف عميس قبؿ ا حتالؿ الصميبي . 

يبييف اإلسػػا ة إلػػى المسػػجد األقصػػى؛ نكايػػة اػػي أكػػدت الدراسػػة تعمػػد الصػػم -ٖ
 المسمميف، كر بة من ـ اي إثارة مشاعرهـ كاستفزازهـ . 

بما اهتمػاـ الصػميبييف بالمسػجد األقصػى، كالر بػة اػي اسػتغاللس أن ػـ كػانكا  -ٗ
ػا اػي  يقكمكف بعمؿ احتفا ت ـ كأعيادهـ هناؾ، كما أنس كاف يشكؿ بندنا م من

 المسمميف كالصميبييف .ا تفاقيات المعقكدة بيف 

 لػػػػػػـ ترػػػػػػؿي كتابػػػػػػات الرحالػػػػػػة األكربيػػػػػػيف الػػػػػػذيف زاركا بيػػػػػػت المقػػػػػػدس  -َُ
ـ مػػػػػف الحػػػػػديث عػػػػػف المسػػػػػجد ُّ،  ُِق /  ٕ،  ٔرػػػػػالؿ القػػػػػرنيف 

األقصػػى، متحػػدثيف عػػف تاريرػػس ككصػػفس اػػي ذلػػؾ الكقػػت، كأهميتػػس ل ػػـ 
 كمسيحييف . 



 

  

 

 المسجد األقصى عصر الحركب الصميبية 
 

ِّّٓ 

 قائًح ادلصادر ٔادلزا  
 أٔالً : ادلصادر انعزتٍح : *

 ـ ا :ُِِّه / َّٔ) عز الديف أبك الحسف عمي بف محمد ت  األثري اتٍ
 السػنارم ، دار الحػديث ػ القػاهرة ػالكامؿ اي التاريخ ، تحقيؽ : سيد محمػد   اُ)

 . ـ ََُِ

 ـ ا :ٖٓٓهػ /  ُِْ) أحمد بف محمد بف حنبؿ ت أمحذ تٍ دُثم 
سػػالة ػ المسػند ، تحقيػؽ : شػعيب األرنػػؤكط ، إبػراهيـ الزيبػؽ ، مؤسسػة الر   اِ)

 ـ .  ُٗٗٗبيركت ػ الطبعة األكلى
 ـ ا :ُُٓٔق / َٔٓ) محمد بف محمد بف عبد اهلل بف إدريس ت  اإلدرٌظً

 ـََِِػػ  اآلااؽ، مكتبة الثقااة الدينية ػ القػاهرةنزهة المشتاؽ اي ارتراؽ   اّ)
. 

 :ـا ُُٖٖق /  ْٖٓبف مرشد بف عمي ت أبك المظفر أسامة ) أطايح تٍ يُقذ
 . بدكف تاريخػ  ، مطبعة دار ال الؿ ػ القاهرة ركتاب ا عتبا  اْ)

ق / ٖٔٔ) مكاؽ الديف أبك العباس أحمد بف القاسـ ت  اتٍ أتً أصٍثعح
 ـ ا :َُِٕ
رضػا ، منشػكرات دار عيكف األنبا  اػي طبقػات األطبػا  : تحقيػؽ : د/ نػزار   آ)

 . بدكف تاريخ مكتبة الحياة ػ بيركت ػ

 ـ ا :ُّّٔق / ّٕٔ بف أيبؾ ت ) أبك بكر عبد اهلل اتٍ أٌثك انذٔاداري
كنز الدرر كجامل الغرر) الدر المطمكب اي أربار ممكؾ بني أيكب ا ،   أ)

 .ـ ُِٕٗؽ : د/ سعيد عاشكر، ط. القاهرة تحقي

 ـ ا:َٕٖهػ / ِٔٓ) أبكعبداهلل محمد بف إسماعيؿ ت انثخاري 
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ِّّٔ 

مفية ػ الجامل الصحيح ، تحقيؽ : محب الديف الرطيب ، المطبعة الس  إ)
 .ـ  َُٖٗ اهرة ػ الطبعة األكلىالق

 ـ ا : ُِْٓق / ّْٔ) الفتح بف عمي ت   انثُذاري
ػ  اتحية النبراكم ، مكتبة الرانجي سنا البرؽ الشامي ، تحقيؽ : د /   اٖ)

 ـ .ُٕٗٗػ  القاهرة

 ـ ا :َُْٕه / ْٕٖ) جماؿ الديف أبك المحاسف يكسؼ ت  اتٍ ذغزي تزدي
، ي ، تحقيؽ : د/ محمػد محمػد األمػيف المن ؿ الصااي كالمستكاي بعد الكاا  اٗ)

 ـ .ُْٖٗال يئة المصرية العامة لمكتاب ػ القاهرة ػ 
قااػة كاإلرشػاد القػكمي ػ النجكـ الزاهرة اي ممكؾ مصر كالقػاهرة ، ط. كزارة الث اَُ)

 . بدكف تاريخػ  القاهرة

 ـ ا :ُُِٕق / ُْٔالحسيف محمد بف أحمد ت  ) أبك اتٍ  ثري
بدكف د عزب ، دار المعارؼ ػ القاهرة ػ ين ـ محمالرحمة ، تحقيؽ : محمد ز  اُُ)

 .تاريخ 

 ـ ا :َُُْهػ / َْٓ) أبكعبداهلل محمد بف عبداهلل ت احلاكى انٍُظاتٕري 
دار الكتػب  المستدرؾ عمى الصحيحيف، تحقيؽ : مصطفى عبد القػادر عطػا ، اُِ)

 . ـََِِ العممية ، بيركت ػ لبناف ػ الطبعة الثانية

 ـ ا : َُْٓه / َٖٖبف محمد  ت ) عبد الرحمف  اتٍ خهذٌٔ
تاريرس ، المعركؼ ب ا العبر كديػكاف المبتػدأ كالربػر اػي أيػاـ العػرب كالعجػـ  اُّ)

 . ـَََِ رميؿ شحادة ، دار الفكر لمطباعة ػ بيركت ػكالبربر ا ، تحقيؽ : 

هػػ /  ْٖٕ) أبك العباس شمس الػديف أحمػد بػف محمػد بػف أبػي بكػر ت  اتٍ خهكاٌ
 ـ ا : ُّْٖ

: د / إحساف عباس ، دار عياف كأنبا  أبنا  الزماف ، تحقيؽ كايات األ اُْ)
 بدكف تاريخ . الثقااة ػ بيركت ػ 



 

  

 

 المسجد األقصى عصر الحركب الصميبية 
 

ِّّٕ 

 ـ ا : ُّْٖه / ْٖٕ) شمس الديف أبكعبداهلل محمد بف أحمد  ت  انذْثً
عيد بسػػيكني ، دار العبػػر اػػي ربػػر مػػف  بػػر، تحقيػػؽ : أبػػك هػػاجر محمػػد السػػ آُ)

 . ـُٖٓٗالطبعة األكلى ،  الكتب العممية ػ بيركت ػ

 ـ ا :ُِٔٓه / ْٓٔ) شمس الديف أبك المظفر يكسؼ ت  طثط اتٍ اجلٕسي
ػ دمشػؽ ػ الطبعػة مر ة الزماف اػي تػكاريخ األعيػاف، تحقيػؽ : إبػراهيـ الزيبػؽ  أُ)

 .ـَُِّ األكلى

) أبكعبػداهلل محمػد بػف شػ اب الػديف أحمػد بػف عمػي ت  مشض انذٌٍ انظـٍٕيً
 ـ ا :ُْٕٓه / َٖٖ

أحمػػػد مسػػػجد األقصػػػى، تحقيػػػؽ : د ضػػػائؿ الإتحػػػاؼ األرصػػػا بف إُ)
ـ ُِٖٗ ، ال يئػة المصػرية العامػة لمكتػاب ػ القػاهرة ػرمضاف أحمد

. 

 ـ ا :ِّٗهػ / َُّجعفر محمد بف جرير ت  ) أبك انطربي

الفضػػؿ إبػػراهيـ ،  تػػاريخ الرسػػؿ كالممػػكؾ ، تحقيػػؽ : محمػػد أبػػك  اُٖ)
 . ـُِٔٗالطبعة الثانية دار المعارؼ ػ القاهرة ػ

 :ـ أُِٖق / ٖٓٔيغكريكس أبك الفرج بف أهركف الممطي ت )  ر  اتٍ انعربي
تػػػاريخ مرتصػػػر الػػػدكؿ ، دار الرائػػػد المبنػػػاني ، بيػػػركت ، الطبعػػػة الثانيػػػة ،   اُٗ)

 .ـ ُْٗٗ

ه / َٔٔ) كمػػاؿ الػػديف أبػػك القاسػػـ عمػػر بػػف أحمػػد بػػف هبػػة اهلل ت  اتــٍ انعــذٌى
 ـ ا : ُِِٔ

دار الكتب العمميػة ،  زبدة الحمب مف تاريخ حمب ، تحقيؽ : رميؿ المنصكر  اَِ)
 . ـُٔٗٗالطبعة األكلى ،  ػ بيركت ػ
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ه / ٕٗٓ) أبػك عبػد اهلل محمػد بػف محمػد بػف حامػد ت  عًاد انذٌٍ األصـفٓاًَ
 ـ ا :َُُِ

اػػي  قدسػػيالفػػتح ال »حػػركب صػػالح الػػديف كاػػتح بيػػت المقػػدس المسػػمى بػػػ  اُِ)
 . بدكف تاريخ ، دار المنار ػ القاهرة ػ« الفتح القدسي

) شػ اب الػديف أبػك الفػالح عبػد الحػي بػف أحمػد الحنبمػي ت  هًاتٍ انعًاد احلُث
 ـ ا : ُٖٕٔه / َُٖٗ

شػػػذرات الػػػذهب اػػػي أربػػػار مػػػف ذهػػػب ، تحقيػػػؽ : عبػػػد القػػػادر األرنػػػاؤكط ،  اِِ)
 . ـُٖٗٗالطبعة األكلى ،  محمكد األرناؤكط ، دار ابف كثير ػ دمشؽ ػ

 ) المكيف جرجس بف العميد ا : اتٍ انعًٍذ
بػدكف  ػػ القػاهرة ػ يػكبييف ، مكتبػة الثقااػة الدينيػةربػار األأربار األيػكبييف : أ اِّ)

 . تاريخ

 ـ ا :ُُّّه / ِّٕ) عماد الديف إسماعيؿ بف عمي ت  أتٕ انفذا
 . بدكف تاريخ أربار البشر، المطبعة الحسينية ػ القاهرة ػ المرتصر اي اِْ)

ٍ فضم اهلل انعًزي  ا:ـُّْٖه / ْٕٗ) ش اب الديف أحمد بف يحيى ت  ات
اف الجبػكرم ، دار األبصار اي ممالؾ األمصار ، تحقيػؽ : كامػؿ سػمم مسالؾ آِ)

 .بدكف تاريخ  الكتب العممية ػ بيركت ػ

 ـا :ُِّٔق / ْٕٔ) محمد بف شاكر الكتبي ت انكرثً 
د/ إحسػػاف عبػػاس ، دار صػػادر ، بيػػركت ، بػػدكف  :اػػكات الكايػػات ، تحقيػػؽ  أِ)

 .تاريخ 

 ـا :ُِّٕه /ْٕٕ) عماد الديف إسماعيؿ بف عمر ت اتٍ كثري
 .ـ ُُٗٗػ بداية كالن اية ، مكتبة المعارؼ ػ بيركتال   إِ)
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 : ا ـٖٖٖهػ / ِٕٓ) أبكعبداهلل محمد بف يزيد ت اتٍ يا ح 
بػػدكف  العربيػػة،دار إحيػػا  الكتػػب  البػػاقي،محمػػد اػػؤاد عبػػد  تحقيػػؽ: السػػنف، اِٖ)

 تاريخ.

 ـ ا :ُُِٓه / ِٕٗ) ت  جمري انذٌٍ احلُثهً
حمػػكد عػػػكدة الكعابنػػػة، قػػػدس كالرميػػؿ، تحقيػػػؽ : ماألنػػس الجميػػػؿ بتػػاريخ ال اِٗ)

 . ـُٗٗٗ مكتبة دنديس الرميؿ ػ عماف ػ  الطبعة األكلى

 ـا :ُّْٔه / ٕٓٔ)ش اب الديف أبك محمكد بف تميـ المقدسي ت ادلقذطً 
قيػؽ : أحمػد الرطيمػي ، دار الجيػؿ مثير الغراـ إلى زيارة القدس كالشاـ، تح  اَّ)

 . ـُْٗٗ ػ بيركت ػ الطبعة األكلى

 ـ ا : ُِْْه /  ْٖٓ) تقي الديف أبك العباس أحمد بف عمي ت  ادلقزٌشي
القػادر عطػا ، دار الكتػػب السػمكؾ لمعراػة دكؿ الممػػكؾ، تحقيػؽ : محمػد عبػػد  اُّ)

 . ـُٕٗٗ العممية ػ بيركت ػ الطبعة األكلى

 ـ ا :ُِّّه / ّّٕ) ش اب الديف أحمد بف عبد الكهاب ت  انٌُٕزي
دب، تحقيػػؽ : د/ نجيػػػب مصػػػطفى اػػػكاز، ن ايػػة األرب اػػػي انػػػكف األ اِّ)

 . ـََِْالطبعة األكلى  ت كشمي اكاز، دار الكتب العممية ػ بيركت ػحكم

 ـ ا :ُِٖٗه / ٕٗٔ) جماؿ الديف محمد بف سالـ ت  اتٍ ٔاصم
، تحقيػؽ: د/ جمػاؿ الػديف  ِ: جػػمفرج الكركب اي أربػار بنػي أيػكب اّّ)

 ـ .ُٕٓٗ /ُٕٓٗ ة ػ: د/ حسنيف محمد ربيل، ط. القاهر  ٓ، ْالشياؿ، جػ

 ـ ا : ُّْٖه / ْٕٗ) زيف الديف عمر بف مظفر ت  اتٍ انٕردي
 .ـُٔٗٗ الطبعة األكلى ابف الكردم، دار الكتب العممية ػ بيركت ػا تاريخ ّْ)       

ا : ادلصادر ادلرتمجح  *
ً
 :ثاٍَ
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 أنربخ فٌٕ آخٍ :

نشػػر ضػػمف  ا تػػاريخ الحممػػة الصػػميبية األكلػػى ، ترجمػػة : د/ سػػ يؿ زكػػار ،ّٓ) 
 . ـ ََِٕ ػ دمشؽ اي تاريخ الحركب الصميبية ػالمكسكعة الشامية 

 : أٔردرٌك فٍرايل
 مػػػة : د/ سػػػ يؿ زكػػػار، دار التكػػػكيف ػ دمشػػػؽ ػا التػػاريخ الكنسػػػي ، ترجّٔ)

 .ـََِٖ
 تطزص ذٕدٌثٕد :

دار  تاريخ الرحمة إلى بيت المقدس ، ترجمة : د/ حسيف محمد عطية ،  إّ)
 . ـُٖٗٗ اإلسكندرية ػ الطبعة األكلىالمعراة الجامعية ػ 

 : تٍُايني انرطٍهً
عػزرا حػداد ، ط. المجمػل الثقػااي ػ أبػك  رحمػة بنيػاميف التطيمػي ، ترجمػة :  اّٖ)

 .ـ ََِِ ػ ظبي ػ اإلمارات

 : تٕرشارد يٍ دٌز  ثم صٌٍٕٓ
كصؼ األراضي المقدسة اي امسطيف ، ترجمة : د/ سعيد البيشاكم ،   اّٗ)

 .ـ ُٕٗٗ بعة األكلى الشركؽ ػ عماف ػ الط دار

 : داٍَال انزٔطً
 كصؼ األرض المقدسة اي امسطيف ، ترجمة : د/ سػعيد البيشػاكم ، داكد  اَْ)

 .ـََِّ إسماعيؿ أبك هدية ، دار الشركؽ ػ عماف ػ الطبعة األكلى

 : رادٔنف دي كاٌ
أعمػػاؿ تػػانكرد ممػػؾ صػػقمية اػػي الحممػػة عمػػى بيػػت المقػػدس ، ترجمػػة : د/   اُْ)

ؽ زهػراف ، عػيف لمدراسػات ، د/ طمعػت عبػد الػراز حسف عبد الكهػاب حسػيف
 . ـَُِٗ كالبحكث ػ القاهرة ػ الطبعة األكلى
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 : رٔ ز أٔف ٌُٔذٔفز
كركد التػاريخ، ترجمػة : د/ سػ يؿ زكػار ، نشػر ضػمف المكسػكعة الشػامية   اِْ)

 . ـَََِػ  فكر ػ دمشؽاي تاريخ الحركب الصميبية ، دار ال

 : رميَٕذا ٍم
مػد عطيػة ، دار زاة بيت المقدس، ترجمة : د/ حسػيف محتاريخ الفرنجة  (  33) 

 . ـَُٗٗ ػ اإلسكندرية ػ الطبعة األكلى المعراة الجامعية
 

 طٍٕنف :
 ـ ا ، َُُّ – َُُِسػػػػػيكلؼ : رحمػػػػػة حػػػػػ  سػػػػػيكلؼ إلػػػػػى القػػػػػدس )  اْْ)  

 ترجمػػة : د/ سػػ يؿ زكػػار ، نشػػر ضػػمف المكسػػكعة الشػػامية اػػي تػػاريخ             
 ـ .ُٖٗٗ يبية ػ دمشؽ ػب الصمالحرك             

 : فٕشٍّ انشارذزي
عبػػػدا قاسػػػـ، دار  ا ا سػػػتيطاف الصػػػميبي اػػػي امسػػػطيف، ترجمػػػة : د/ قاسػػػـْٓ)

 .ـََُِ الشركؽ ػ القاهرة ػ الطبعة األكلى

 : فٍرهٍٕص
ـا ، ترجمػػػة : د/ َُُّا  رسػػػالة ايتيمػػػكس اػػػي كصػػػؼ األرض المقدسػػػة )ْٔ)

اريخ الحػػركب الصػػميبية ػ ة اػػي تػػسػػ يؿ زكػػار، نشػػر ضػػمف المكسػػكعة الشػػامي
 . ـُٖٗٗ دمشؽ ػ

 جمٕٓل :
، ترجمػة : «  الجسػتا »ا أعماؿ الفرنجة كحجاج بيػت المقػدس المعػركؼ بػػ ْٕ)

 .ـُٖٓٗ د/ حسف حبشي ، دار الفكر العربي ػ القاهرة ػ
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 جمٕٓل :
، ال يئػة المصػرية العامػػة ا ذيػؿ كلػيـ الصػكرم ، ترجمػة : د/ حسػػف حبشػي ْٖ)

 .ـ ََِِ ػقاهرة ال لمكتاب ػ

 ٔنٍى انصٕري :
، ال يئػػة المصػػرية العامػػة الحػػركب الصػػميبية، ترجمػػة : د/ حسػػف حبشػػي ( 34)

 . ـُِٗٗ لمكتاب ػ القاهرة ػ

 ٌعقٕب انفٍرتي :
لشػركؽ ػ األردف ػ ، ترجمػة : د/ سػعيد البيشػاكم ، دار اتاريخ بيت المقدس( 05)

 .ـ ُٖٗٗ الطبعة األكلى

 ٌٕاَض فٕقاص :
يكانس اكقاس اي األراضي المقدسة ، ترجمة : د/ سعيد البيشػاكم ،  رحمة( 05)

ا ، كانكف ثػاني ، ُٖمجمة جامعة القدس المفتكحة ل بحاث كالدراسات ، العدد )
 ـ .ََُِ

 ٌٕدُا فٕرستٕرغ :
د/ سػعيد البيشػاكم ، دار  كصؼ األراضي المقدسة اي امسطيف ، ترجمػة :( 05)

 ـ .ُٕٗٗ، الطبعة األكلى  الشركؽ ػ عماف ػ

 ثانثا : ادلزا   انعزتٍح ٔادلرتمجح : *

 أمحذ شهثً ) دكرٕر ( :
 .ـ َُِٗ الي كدية ، دار المعارؼ ػ القاهرة ػ( 03)
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 أدرٌاٌ تٕص :
عمػي ،  مدينة بيت المقدس زمف الحػركب الصػميبية ، ترجمػة : عمػي السػيد( 03)

 . ـََُِ ط. المجمس القكمي لمترجمة ػ القاهرة ػ الطبعة األكلى

 إرَظد تاركز :
ي ، دار الن ضػػػػة الحػػػػركب الصػػػػميبية ، ترجمػػػػة : د/ السػػػػيد البػػػػاز العرينػػػػ( 00)

 .بدكف تاريخ العربية ػ بيركت ػ الطبعة الثانية

 ثزٌا حمًذ عطٍح انغامنً )دكرٕر( :
 الحيػػػػػاة العمميػػػػػة كالفكريػػػػػػة اػػػػػي بيػػػػػت المقػػػػػػدس اػػػػػي العصػػػػػر األيػػػػػػكبي ( 05)
 يبيكف اػػػي الشػػػرؽ ، تحريػػػر : ـا ، نشػػػر ضػػػمف كتػػػاب الصػػػمَُِٓ – ُُُٕ)
 . ـَُِّ / محمد مؤنس عكض ، مكتبة اآلداب ػ القاهرة ػ الطبعة األكلىد 

 :  ٕسٌف َظٍى ٌٕطف )دكرٕر (
األكلػى ، دار المعراػة الجامعيػة  العرب كالركـ كالالتيف اي الحرب الصػميبية( 05)

 . بدكف تاريخ ػ اإلسكندرية ػ

 طعٍذ عثذ انفراح عاشٕر )دكرٕر( :
الطبعػة التاسػعة ،  صػميبية ، مكتبػة األنجمػك المصػرية ػ القػاهرة ػالحركػة ال( 05)

 . ـََُِ

 صثذً محٕي انٍظٕعً :
 ـ .  ُٖٗٗ ف المسيحي ، دار المشرؽ ػ بيركت ػا معجـ اإليماٗٓ)

 صالح ضثٍ  ) دكرٕر( :
دكر األلمػػػاف اػػػي الحػػػركب الصػػػميبية اػػػي بػػػالد الشػػػاـ ، المكتػػػب العربػػػي ( 55)

 .ـََِٗ القاهرة ػ الطبعة األكلى ػ لممعارؼ
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 عارف انعارف :
 اػي تػاريخ القػدس ، مطبعػة المعػارؼ ػ القػدس ػ الطبعػة الرامسػة المفصػؿ ( 55)

 .ـُٗٗٗ

 عثذ تٍ حمًذ تزكٕ :
ؾ كال يكػؿ المزعػكـ ، دار قتيبػة ػ سػكريا ػ الطبعػة المسػجد األقصػى المبػار ( 55)

 .ـََُِ األكلى

 رأفد يزعً :عثذ اهلل يعزٔف عًز) دكرٕر( ، 
المبػارؾ ، مؤسسػة الفرسػاف لمنشػر ػ عمػاف ػ  أطمس معالـ المسجد األقصى( 53)

 . ـََُِ الطبعة األكلى

 عثذ اهلل يعزٔف عًز ) دكرٕر ( :
قصػى المبػارؾ، دار العمػـ لمماليػيف ػ بيػركت ػ المدرؿ إلى دراسة المسجد األ( 53)

 . ـََِٗ الطبعة األكلى

 عٍظى انقذٔيً )دكرٕر( :
زارة األكقػػػاؼ كالشػػػئكف المسػػػجد األقصػػػى أربعػػػكف معمكمػػػة نج م ػػػا، ط. ك ( 50)

 . ـَُِٓ اإلسالمية ػ الككيت ػ الطبعة األكلى

 كارٌٍ آريظرتَٔج :
الحػػػرب المقدسػػػة الحمػػػالت الصػػػميبية كاثرهػػػا عمػػػى العػػػالـ اليػػػكـ، ترجمػػػة : ( 55)
 .ـ ََِٓ امي الكعكي ، دار الكتاب العربي ػ بيركت ػس

صػػر، د/ محمػػد ينػػة كاحػػدة عقائػػد ثػػالث ، ترجمػػة : د/ ااطمػػة نالقػػدس مد( 55)
 ـ .ُٖٗٗ عناني ، سطكر لمنشر ػ القاهرة ػ
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 : ) دكتكر احمًذ يؤَض عٕض 
الحػركب الصػميبية ، مكتبػة اآلداب ػ القػاهرة ػ  الطبعػة ا معجػـ أعػالـ عصػر ٖٔ)

 ـ .َُِٓاألكلى 
 : ) دكتكر احمًذ ْاشى يٕطى غٕشّ 

قصػػػى ) دليػػػؿ أثػػػػرم تػػػاريري لممعػػػالـ اإلسػػػالمية اػػػػي ا تػػػاريخ المسػػػجد األٗٔ)
كزارة األكقػػاؼ كالشػػئكف الدينيػػة ػ امسػػطيف ػ  المسػػجد األقصػػى المبػػارؾ ا ، ط.

 ـ .ََِِ الطبعة األكلى 

 : ) دكتكرايصطفى احلٍاري 
 . ـُْٗٗػ األردف الفاطمييف كالفرنجة، مكتبة عماف ػالقدس اي زمف ( 55)

 يصطفى عثذانكزٌى اخلطٍة : 
 لقػػاب التاريريػػة ، مؤسسػػة الرسػػالة ػ بيػػركت ػ ا معجػػـ المصػػطمحات كاأل ُٕ)

 ـ .ُّٗٗ

 َثٍهح إتزاٍْى يقايً ) دكرٕر( :
اػػرؽ الرهبػػاف الفرسػػاف اػػي بػػالد الشػػاـ اػػي القػػرنيف الثػػاني عشػػر كالثالػػث ( 55)

 . ـُْٗٗ ة جامعة القاهرة كالكتاب الجامعي ػ القاهرة ػعشر، مطبع

 ٌٕش  تزأر :
ااظ البنػػا، عػػيف سػػتيطاف الصػػميبي اػػي امسػػطيف، ترجمػػة : د/ عبػػد الحػػا ( 53)

 . ـََُِ لمدراسات كالبحكث ػ القاهرة ػ الطبعة األكلى

 راتعًا : انذٔرٌاخ انعزتٍح : *
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 إتزاٍْى فزغهً حمًذ ) دكرٕر (: 

ا الناصػػر داكد صػػاحب الكػػرؾ كدكرا اػػي النػػزاع الػػدارمي لمدكلػػة األيكبيػػة ، ْٕ)
ديسػػػمبر  –ا ، أكتػػػكبر ْٓب ، جامعػػػة بنػػػي سػػػكيؼ ، العػػػدد ) مجمػػػة كميػػػة اآلدا

 ـ .َُِٕ
  : غظاٌ حمًٕد ٔشاح

ـ ا كدكرا اػػي ردمػػة البيػػت ُُٖٗق/ ٖٓٓا الفقيػػس عيسػػى ال كػػارم ) ت ٕٓ)
 ـ .َُِٗا ، ديسمبر ْٔاأليكبي، دكرية كاف التاريرية، العدد )

 فؤاد دٌٔكاخ ) دكرٕر (

ق /  ّٖٓ – ِْٗب الصػميبية ) ا القدس اػي كتػب الػرحالت عصػر الحػرك ٕٔ)
 َّـ ا ، مجمة القدس المفتكحة ل بحاث كالدراسػات ، العػدد  ُُٕٖ – َُٗٗ

 ـ .َُِّ،  ُ، جػ
 ) دكتكر ا : انذٌٍ حمًٕد عثذِ َٕر

ا أضػكا  عمػى تػاريخ المسػػجد األقصػى حتػى ن ايػػة عصػر المماليػؾ ، مجمػػة ٕٕ)
 . ْجػ ـ ،ََِٕا ، ِٔكمية المغة العربية بأسيكط ، العدد )
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