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املقدمة
كثريا ،أما بعد.
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وعلى آله ،وسلم ً
تسليما ً
متر به هذه األايم من حاالت ضعف
فما تزال قضية فلسطني قضي َة األمة األوىل؛ رغم ما ُّ
وتراجع ،كان من آخرها :إعالن إدارة الرئيس األمريكي( :دوانلد ترامب)  2017/12/6القدس
عاصمة إلسرائيل ،وإعالن بعض الدول العربية التطبيع مع إسرائيل؛ الشيء الذي استدعى من
أبناء األمة ضرورة بعث هذه القضية من كل نواحيها ،كلٌّ حبسب استطاعته ،ومن ذلك :تعريف

األجيال الناشئة بتاريخ القدس وفلسطني ،وأن العرب ُّ
أول من سكنها ،وأن املسلمني أحق هبا

من غريهم ،و َّ
سلف هذه األمة أمراءَ وعلماء ،وقاد ًة ومصلحني؛ قد أولوا هذا البلد من العناية
أن َ
والرعاية ،ما جعلها حمط أنظار املسلمني وغريهم؛ لذلك وغريه كانت هذه املادة املتواضعة ،وهللا
وحده املسؤول أن جيعلها خالصة لوجهه الكرمي.
عبد املعني الطلفاح
الدوحة2020/9/6 :
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( )1فضائل القدس واملسجد األقصى
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وعلى آله وسلم تسليماً كثرياً ،أما بعد.
ِ
َس َرى بِ َع ْب ِدهِ ل َْي اًل ِم َن ال َْم ْس ِج ِد
فاملسجد األقصى مسرى رسول هللا  وقبلته األوىل ،قال هللا فيهُ  :س ْب َحا َن الَّذي أ ْ
الس ِميع الْب ِ
ا ْْلر ِام إِ ََل الْمس ِج ِد ْاألَقْصى الَّ ِذي َبرْكنَا حولَهُ لِنُ ِريهُ ِمن ِ
صريُ ([ )1اإلسراء ،]1 :صلى
َ
آَيتنَا إِنَّهُ ُه َو َّ ُ َ
َ َ َْ
َ ْ َ
َْ
ََ
إليه رسول هللا  وأصحابه سبعة عشر شهرا ،مث َّ
وىل هللا نبيه  إىل الكعبة ،وجعلها قبلة املسلمني ،روى البخاري
ً
عن أيب ذر  قال :قلت اي رسول هللا :أي مسجد وضع يف األرض أول؟ قال« :املسجد احلرام» قال :قلت مث أي؟

بعد ِّ
فصل فإن الفضل فيه»
قال« :املسجد األقصى» قلت :كم بينهما؟ قال« :أربعون سنة ،مث أينما أدركتك الصالة ُ
خيتص املسجد األقصى أبنه أحد املساجد الثالثة اليت ال ُّ
تعبدا إال هلا ،فعن أيب هريرة  ،عن النيب 
تشد الرحال ً
قال« :ال تشد الرحال إال إىل ثالثة مساجد :املسجد احلرام ،ومسجد الرسول صلى هللا عليه وسلم ،ومسجد األقصى»
رواه البخاري.
مرفوعا« :فضل الصالة يف املسجد احلرام على غريه
ما أجر الصًلة يف املسجد األقصى؟ عن أيب الدرداء وجابر ً

مائة ألف صالة ،ويف مسجدي هذا ألف صالة ويف مسجد بيت املقدس مخسمائة صالة» رواه البيهقي.عن أيب ذر
 قال" :تذاكران وحنن عند رسول هللا  أيهما أفضل مسجد رسول هللا ،أو مسجد بيت املقدس ،فقال رسول هللا
« :صالة يف مسجدي هذا أفضل من أربع صلوات فيه ،ولنعم املصلى ،وليوشكن أن ال يكون للرجل مثل شطن
مجيعا ،أو قال خري من الدنيا وما فيها» أخرجه
فرسه من األرض ،حيث يرى منه بيت املقدس ،خري له من الدنيا ً
احلاكم ،وصححه الذهيب ،عن عبد هللا بن عمرو ،عن النيب  قال« :ملا فرغ سليمان بن داود من بناء بيت املقدس،
سأل هللا ثالاث :حكما يصادف حكمه ،وملكا ال ينبغي ألحد من بعده ،وأال أييت هذا املسجد أحد ال يريد إال الصالة
فيه ،إال خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه» فقال النيب « :أما اثنتان فقد أعطيهما ،وأرجو أن يكون قد أعطي الثالثة»
سنن ابن ماجه ،صححه األلباين.
ما فضائل األرض احمليطة َبملسجد األقصى؟ عن معاوية بن حيدة  قال :إن النيب  قال« :عليكم ابلشام».
وقوله « :إن هللا عز وجل قد تكفل يل ابلشام وأهله» .وعنه « :أال وإن اإلميان إذا وقعت الفنت ابلشام».
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وصى النيب  بسكىن الشام فقال:
وحديث أيب ذر  قال :قال رسول هللا « :الشام أرض احملشر واملنشر» .وقد َّ
«عليك ابلشام فإهنا خرية هللا يف أرضه ،جيتيب إليها خريته من عباده».

3

()2

فلسطني قبل اإلسًلم

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وعلى آله وسلم تسليماً كثرياً ،أما بعد.
ساحل البحر على أرض فلسطني قبل امليالد بثالثة آالف سنة ،مث جاءت بعدهم
فقد سكن العرب الفينيقيون
َ

قبائل العرب الكنعانيني؛ فسكنت ضفةَ هنر األردن الغربيةُ ،منسابةً إىل البحر املتوسط ،وذلك بعد جميء الفينيقيني إليها

بنحو مخسمائة سنة ،ولذا كانت تسمى بـ (أرض كنعان) ،كما سكنتها قبائل من جزيرة (كريت) تسمى قبائل

(فلستني) ،واختلط أولئك الوافدون اجلدد ابلكنعانيني وغريهم ،ومسيت املنطقة بعد ذلك بـ (فلسطني).
كان نيب هللا إبراهيم  يعيش يف العراق موطنه األصلي ،وبعد ِّ ِّ
ابن أخيه
كفر قومه بدعوته؛ هاجر وزوجتَه سارة ،و َ

لوط وغريهم إىل أرض كنعان ،عابرين هنر الفرات ،ومن هذا العبور أطلق فيما بعد على بين إسرائيل اسم( :العربانيني)،
ويف أرض كنعان أوحى هللا إىل إبراهيم " إين جاعل هذه األرض خللفك من بعدك؛ فابتىن إبراهيم مذحباً هلل؛ شكراً
على هذه النعمة ،وضرب قبته شرقي بيت املقدس" وهذه األرض هي بيت املقدس اليت بين فيها املسجد األقصى فيما
بعد .بىن يعقوب  يف عهده معبداً على القبة اليت اختذها إبراهيم للعبادة ،وصار مكا َن عبادة بين إسرائيل؛ إىل أن
خرجوا إىل مصر ،حيث يوسف  ،واستوطنها بعدهم الوثنيون ،مث أقام بنو إسرائيل يف مصر إىل أن تسلط عليهم
الفراعنة ،مث بعث هللا إليهم موسى  ،وبدأ تعلق بين إسرائيل ابألرض املقدسة.
ل َّـما أغرق هللا فرعون ،وجنى موسى وبين إسرائيل؛ دعاهم موسى  لدخول بيت املقدس ،وتطهريها من الوثنيني؛
ك فَ َقاتًَِل إِ ََّّن هاهنا قَ ِ
اع ُدو َن ([ )24املائدة]24 :؛ فكتب هللا
ت َوَربُّ َ
ب أَنْ َ
َ َُ
فنكل بنو إسرائيل ،وقالوا ملوسى :فَا ْذ َه ْ
عليهم التيه يف صحراء سيناء أربعني سنة ،وفيها بىن موسى  قبة الزمان ،اليت كان يناجي فيها هللا تعاىل .بعد أن

انقضت مدة التيه؛ قاد يوشع بن نون  بين إسرائيل ،ودخل هبم األرض املقدسة ،وأقام تلك القبة على صخرة
املسجد ،واختذوها قبلة ،فلما ابدت صلوا إىل الصخرة ،وصلى إليها األنبياء من بعدهم ،وكانت قبلة املسلمني األوىل؛
إىل أن َّ
وىل هللا نبيه  إىل الكعبة.
استوىل العماليق على بيت املقدس بعد يوشع بن نون؛ طلبت بنو إسرائيل من نبيهم (صموئيل) أن يبعث هلم ملكاً،
قائد
يقودهم يف حرب العماليق؛ فملَّك عليهم طالوت ،وكان يف جيشه داود  ،الذي استطاع أن يقتل جالوت َ
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جيش العماليق ،ويفتح بيت املقدس؛ فتهيَّأ األمر بعد ذلك لدواد ،وصار ملكاً على بين إسرائيل ،وأخذ ُّ
يعد لبناء
صح
لكن املنية عاجلته قبل ذلك؛ فقام ابنه سليمان  بعده ببناء (اهليكل) ،كما َّ
املسجد األقصى (اهليكل) ،و َّ
وظل املسجد قائماً بعده؛ إىل أن حاد أهله عن دين أنبيائهم؛ فسلط هللا عليهم خبتنصر،
بذلك احلديث عن نبينا َّ ،
فاستوىل على فلسطني ،وسىب أهلها ،ودمر مسجدها (اهليكل) ،وكان ذلك التدمريُ األول له.
أعاد اليهود بناء املسجد األقصى مرة أخرى بعد أن استوىل الفرس على فلسطني ،وظلوا حتت حكمهم؛ إىل أن
استوىل األسكندر عليها ،وتعاقب بعد ذلك على فلسيطن البطالسة ،والرومان الذين جددوا بناء املسجد (اهليكل) بعد
أن هرم ،وظل املسجد قائماً حىت بعث هللا أنبياءه :زكراي وابنه حيىي ،وعيسى بن مرمي ،عليهم السالم ،وقد دلَّت نصوص
الكتاب والسنة على أن املسجد كان قائماً زمنهم ،وظل كذلك؛ إىل أن أقدم (طيطش) أحد ملوك الروم بعد زمن عيسى
وظل حال املدينة كذلك
 على تدمري بيت املقدس ،مبا يف ذلك املسجد (اهليكل) ،وكان هذا هو التدمري الثاين لهَّ ،

حىت وقعت حادثة اإلسراء بنبيِّنا .
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( )3فلسطني يف صدر اإلسًلم
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وعلى آله وسلم تسليماً كثرياً ،أما بعد.
فقد أسرى هللا تعاىل بنبيِّه حممد  من املسجد احلرام إىل املسجد األقصى ،على الرباق صبحةَ جربيل  ،وربط

فأمهم نبيُّنا حممد َّ ،
اإلمام
ودل ذلك على أنه
جربيل الرباق بصخرة بيت املقدس ،ويف املسجد مجع هللا األنبياء؛ َّ
ُ
ئيس املقدم ،وكان ذلك إيذاانً ببدء العهد اإلسالمي يف األرض املقدسة ،وأنه الصبغة األخرية هلا ،وطيَّاً
األعظم ،والر ُ
لصفحة بين إسرائيل من سجل التفضيل واالصطفاء أيضاً.

بعد معركة األحزاب بعث رسول هللا  رسائل إىل ملوك الدول ،يدعوهم فيها إىل اإلسالم؛ فأدرك الروم بعدها
خطورة اإلسالم على املسجد األقصى؛ فأخذوا يعدون لقتاهلم ،ووقع أول قتال بينهم يف مؤتة عام ( 8ه) ،مث إن رسول
يلق رسول هللا فيها قتاالً ،وبعدها َّ
أعد  جيشاً لقتاهلم بقيادة
هللا  سار إليهم يف معركة تبوك؛ َّ
لكن الروم فروا ،ومل َ
أسامة بن زيد ؛ لكنه  مات قبل انطالق أسامة  جبيشه ،وأمضاه بعده أبو بكر .

عني عمر بن اخلطاب  أاب عبيدة بن اجلراح  قائداً عاماً جليوش املسلمني يف الشام ،ووجهه
يف عام 15( :ه) َّ
لفتح بيت املقدس؛ فحاصرهتا جيوش املسلمني حنواً من أربعة أشهر ،مث طلب أهلها الصلح؛ على أن يتوىل تسلم املدينة
وغالمه إىل بيت
منهم :اخلليفة عمر بن اخلطاب ؛ فأجاهبم أبو عبيدة لذلك ،وأرسل إىل عمر ؛ فجاء عمر َ 

املقدس ،ول َّـما أشرف عليهم  كان يقود البعري بغالمه؛ فأكربته النصارى لذلك وعظَّمته ،فكتب هلم عمر  وثيقة
أمان ،اليت عرفت بـ (العهدة العمرية) منحهم مبوجبها حرية االعتقاد ،و َّأمنهم فيها على صلباهنم وكنائسهم ،ولىب طلبهم
يف إخراج اليهود من بيت املقدس.
دخل عمر  بيت املقدس صحبةَ بطريرك النصارى ،ينظر آاثر األنبياء فيها ،وصلى يف حمراب داود  ،وصلى
كعب األحبار  أين يبين املسجد؛
ابملسلمني صالة الفجر من الغد ،وأزال واملسلمون األذى عن الصخرة ،وسأل َ

ضاهيت
فأشار عليه كعب أن جيعله وراء الصخرة؛ فيجمع بذلك بني قبلة اليهود وقبلة املسلمني؛ فقال له عمر :
َ
لي بيت املقدس ،وهو املسجد العُ َمري اليوم .كان من األماكن اليت دخلها عمر  يف
اليهودية ،مث جعل املسجد يف قِّْب ِّ

بيت املقدس كنيسةُ القيامة ،ول َّـما أدركته الصالة فيها؛ طلب منه البطريرك أن يصلي فيها ألهنا من مساجد هللا؛ فامتنع
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عن ذلك ؛ خشيةَ أن يتبعه املسلمون ،ويظنوا أن عمله سنة مستحبة ،فيكرهوا بذلك النصارى ،وخيرجوهنم منها؛
خمالفني بذلك عهد األمان ،الذي كتب هلم  ،وألجل ذلك امتنع عن الصالة يف كنيسة قسطنطني أيضاً.
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( )4فلسطني يف العصر األموي والعباسي
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وعلى آله وسلم تسليماً كثرياً ،أما بعد.
عني عثمان بن عفان  معاوية بن أيب سفيان والياً على الشام ،وكان معاوية  يتوىل اإلمامة واخلطابة يف
َّ
املسجد األقصى أحياانً ،ول َّـما آلت إليه اخلالفة؛ نودي له ابلبيعة يف القدس ،كما أن البيعة أخذت ألكثر من خليفة
أموي يف املسجد األقصى ،على ظهر الصخرة ،منهم :الوليد بن عبد امللك ،وأخوه سليمان.
اهتم بعمارة املسجد األقصى اهتماماً كبرياً ،وكذا فعل ابنه
بعد أن آلت اخلالفة األموية إىل عبد امللك بن مروان؛ َّ
وجه عبد امللك بن مروان األموال لبناء مسجد قبة الصخرة ،ووكل على ذلك :رجاء بن حيوة،
الوليد من بعده ،فقد َّ
ويزيد بن سالم ،ومجع لذلك الصناع من أطراف البالد ،وأمر رجاءَ بن حيوة ومن معه أن يفرغا األموال على املسجد،

وال يتوقفا فيه ،فبثوا النفقات وأكثروا ،وبنوا القبة؛ فجاءت من أحسن البناء ،وفرشاها ابلرخام امللون ،وعمال للقبة

جاللني :أحدمها من اليود األمحر للشتاء ،وآخر من أدم للصيف ،وحفَّاها أبنواع الستور ،وفرشاها واملسجد أبنواع
البسط ،وأقاما هلا سدنة وخداماً أبنواع الطيب واملسك ،والعنرب والزعفران ،وكان الرجل إذا رجع من بيت املقدس إىل
بالده؛ توجد منه رائحة املسك والطيب والبخور أايماً ،ويعرف أنه قد أقبل من بيت املقدس ،وأنه دخل الصخرة ،وما
يزال مسجد قبة الصخرة قائماً معروفاً إىل يومنا هذا ،ذو قبة ذهبية ،يف قلب السور القدمي للمسجد ،الذي يضم حنواً
من ميئيت َم ْعلم ،بني مسجد ،ومأذنة ،ومصطبة ،وغريها.
بىن عبد امللك بن مروان ما يعرف اليوم ابملصلى املرواين ،وكان يطلق عليه التسوية الشرقية ،واملقصود منها :تسوية
هضبة املسجد األقصى؛ ليتسىن بناء املسجد على أرض مستوية .يقع املصلى املراوين يف اجلهة اجلنوبية الشرقية داخل
سور املسجد األقصى ،ويتكون من ( )16رواقاًُّ ،
أكرب مساحقة مسقوفة داخل املسجد األقصى اليومُ ،خصص
ويعد َ

زمن عبد امللك بن مروان لدراسة الفقه ،والعلوم الشرعية ،وظل عامراً كذلك؛ إىل أن استوىل الصليبيون على القدس

عام 492( :ه)؛ فحولوا هذه التسوية إىل اسطبالت حليواانهتم ،وخمازن ألسلحتهم ،ول َّـما فتح صالح الدين األيويب
بيت املقدس عام 583( :ه)؛ أعادها لـما كانت عليه سابقاً ،مث ُهجر هذا املكان سنوات طويلة؛ إىل أن أطلق الشيخ:

رائد صالح نداءً إلعادة إعمار األماكن املقدسة ،فأعيد ترميم املصلى املرواين ،وأ َّ
ُعد للصالة ،وذلك عام،)1996( :
إبشراف هيئة األوقاف ،وجلنة اإلعمار يف املسجد األقصى.
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ضرب زلزال بيت املقدس عام 131( :ه) أواخر العهد األموي ،أدى لتهدم اجلزء الشرقي والغريب من املسجد؛
املسجد
ول َّـما زاره اخلليفة العباسي :أبو جعفر املنصور ،عام 141( :ه)؛ أمر إبعادة بنائه وترميمه ،وبعد ذلك ضرب
َ
األمن بيت املقدس زمن اخللفاء
أكثر من زلزال ،كان اخللفاء العباسيون يقومون على إصالح ما هتدم منه ،وقد َّ
عم ُ
ُ
العباسيني ،يف عصورهم الزاهية.
وقد استوىل الفاطميون العبيديون على بيت املقدس ،مث اسرتده منهم القائد السلجوقي :ألب أرسالن ،مث استطاعوا
وظل يف إيديهم حىت جميء احلملة الصليبية األوىل عام 491( :ه).
االستيالء عليه مرة أخرىَّ ،
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( )5فلسيطن واْللمة الصليبية األوَل
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وعلى آله وسلم تسليماً كثرياً ،أما بعد.
أدى انتصار السالجقة على البيزنطيني يف معركة مالذ كرد عام 463( :ه) إىل تغري أوضاع نصارى املشرق؛ مما
اضطرهم إىل توجيه نداء استغاثة إىل اباب الفتكان؛ فاستغل البااب هذا النداء ،وقام بعقد مؤمتر يف فرنسا ،عام1095( :م)
عرف مبؤمتر« :كلريمونت» دعا فيه أورواب كلها إىل إنقاذ قرب املسيح ،واألرض املقدسة من ذلكم اجلنس اللعني الذي
طغى فيها ،وصور هلم بشاعة ما يلقاه النصارى على يد السالجقة املسلمني؛ فأهلبت كلماتُه هذه محاسة أوراب ،وأاثرت
حنقها على املسلمني ،وتعالت لذلك أورواب على كل خالفاهتا ،ونزاعاهتا ،وأحقادها ،واجتمعت على حرب املسلمني،
فجهزت احلملة الصليبيَّة األوىل على بالد املسلمني.
حبر القسطنطينية عام 491( :ه) ،وكان قوامها قرابة مليون مقاتل ،ومنه سارت
وصلت احلملة الصليبية األوىل َ

إىل بيت املقدس ،واستولت يف طريقها إليه على املدن والقرى الشامية ،مرتكبةً أبشع اجملازر واخلياانت ،ومل يستطع
عم بالدهم ،ويف عام:
نظرا للتمزق السياسي الذي أصاهبم ،واخلراب االقتصادي الذي َّ
السالجقة الوقوف بوجهها؛ ً
جيشا حلماية القدس من
( 492ه) وصل الصليبيون بيت املقدس ،وكان الفاطميون -حكام مصر -قد أرسلوا ً
ضرب أهلُها خالهلا أروع األمثلة يف البطولة ،والدفاع عنها ،وقاتل
الصليبيني ،فحاصر الصليبيون القدس ( )39يوماًَ ،

فاهنارت بعدها قوة املسلمني ،ودخل الصليبيون بيت
معهم الفاطميون ،مث سرعان ما انسحب الفاطميون من القدس؛
ْ
املقدس.

توجه الصليبيون إىل املسجد األقصى؛ فقتلوا فيه أكثر من سبعني ألف مسلم؛ ممَّن احتمى فيه من العلماء والعُبَّاد
َّ
توزعوا يف القدس فقتلوا أهلها ،ومارسوا فيهم أبشع صنوف القتل والتعذيب ،فقطعوا الرؤوس،
الزهاد ،وغريهم ،مث َّ
و ُّ
غاصت خيوهلم بدماء القتلى ،فلم يعد
ومجعوها أكو ًاما ،وكذا فعلوا ابجلثث ،وكانوا يرمون الناس من الشواهق ،حىت لقد
ْ

يُرى يف املدينة َّإال املوت ،واجلثث ،واألشالء ،ودخلوا على اليهود يف معبدهم؛ فأحرقوهم فيه ،وال يُعرف كم كان عددهم

فيه.
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بعد أن انتشرت رائحة املوت يف بيت املقدس ،وعلت أصوات أجراس النصارى فوق املسجد األقصىِّ ،
ست
ودن ْ
ْ
ُ
صحت األمة من سباهتا،
ورفع عليها الصليب؛
وهنضت ملقاومتهم ،وبقي الصليبيون يف بيت املقدس واحداً
ْ
ْ
الصخرةُ ،
وتسعني سنة ،ال يرفع يف املسجد األقصى أذان ،وال تقام فيه مجعة ،وال مجاعة! إىل أن أكرم هللا هذه األمة بنور الدين،

وبعده صالح الدين؛ فخلص املسجد من رجس الصليبيني ،وذلك عام 583( :ه).
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( )6القدس يف قبضة الصليبيني وبداَيت املقاومة اإلسًلمية
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وعلى آله وسلم تسليماً كثرياً ،أما بعد.
استطاع بعض املقدسيني اهلرب من القدس -بعد سقوطها -إىل دمشق ،ومنها إىل بغداد ،يستنهضون اخلليفة
العباسي؛ ليعلن النفري العام ضد الصليبيني ،وينقذ من تبقى من أهل القدس املسلمني ،ولكن اخلليفة كان أضعف من
أن حيرك ساكناً؛ فوجههم إىل السالجقة ،الذين مل يرفعوا بذلك ابالً؛ فالقى من بقي من املسلمني يف القدس شىت أنواع
القتل والعذاب؛ حىت إن الصليبيني أخذوا يبقرون بطون املسلمني؛ ظانني أهنم قد ابتلعوا نقودهم ودرامههم ،ول َّـما طال
عليهم ذلك؛ أخذوا جيمعوهنم أكواماً وحيرقوهنم ،مث يبحثون يف رمادهم عن الدراهم والنقود ،وقد اختصر الصليبيون ما
تعلم ما جرى ألعدائنا الذين وجدَّنهم َبملدينة،
فعلوه أبهل القدس يف رسالتهم إىل البااب قائلني" :إذا ما أردت أن َ

فثِ ْق أنَّه يف إيوان سليمان ،أو معبده؛ كانت خيولنا ختوض يف حبر من دماء الشرقيني املتدفّقة إَل ركبتيها".

أحدث الصليبيون تغيريات كثرية يف املسجد األقصى ،وفيما جاوره من أجزاء البلدة القدمية ،لكنهم مل ميسوا قبة
حولوا مسجدها إىل كنيسة ،رفعوا عليها الصليب ،ووضعوا فيها التماثيل والصور ،واختذوا من مكان
الصخرة بسوء ،وإمنا َّ
األروقة املعمدة مستودعات ألسلحتهم ،وجعلوا زاوية احلرم اجلنوبية الشرقية اصطبالت خليوهلم ،وبنوا يف القدس عدداً
من الكنائس .أقام الصليبيون مملكة التينية ،امتدت من بريوت إىل العقبة ،اختذوا القدس عاصمة هلا ،مث أنشؤوا يف
القدس فرقتني كبريتني ،مها قوام مملكتهم ،األوىل امسها( :الداوية) اختصت بقتال املسلمني بشراسة ومهجية ،ولقي
املسلمون منها شدةً واضطهاداً ،والثانية امسها( :االستبارية) عملها االهتمام حبجاج بيت املقدس ،واملرضى النصارى ،مث
حتولت والداوية إىل هيئة حربية ،مقرها املسجد األقصى.
أدرك الصليبيون أن ُمقاهم يف القدس مرهون ابالستيالء على ساحل البحر املتوسط؛ ليبقى ابب التواصل مع أوراب

مقسمةً ضعيفةً ،أعاهنم على حتقيق ذلك :الباطنيون
مفتوحاً ،وإباثرة النعرات واخلالفات بني املدن اإلسالمية؛ لتبقى َّ
هب املسلمون بقيادة السالجقة لقتال الصليبيني ،وختليص املسجد األقصى من أيديهم ،وبدأت معاركهم
اإلمساعيليونَّ .
من أرض اجلزيرة الفراتية ،اليت كانت أول من اكتوى بنار الصليبيني ،واستطاعوا أن يهزموهم يف عدة معارك ،كان من
حران ،وظلوا يقاتلون الصليبيني بقيادة السالجقة؛ إىل أن ظهر على ساحة اجلهاد :عماد الدين زنكي،
أعظمها :معركة َّ
وبظهوره بدأت مرحلة جديدة من مراحل احلروب اإلسالمية الصليبيَّة.
12

( )7فلسطني بني مشروع نور الدين وحترير صًلح الدين
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وعلى آله وسلم تسليماً كثرياً ،أما بعد.
ارتبط حترير بيت املقدس عند كثري من املسلمني بصالح الدين األيويب ،وغاب عنهم ذكر الرجل العظيم ،الذي
رسم صورة النصر وخطط له ،ووضع قواعده وأرساها ،و َّ
أعد له الرجال وهيَّأها؛ إنه القائد العظيم :نور الدين حممود
زنكي ،الذي جعل من عمر بن عبد العزيز قدوةً له يف استنهاض األمة ،وإعادة بنائها؛ وما كان صالح الدين إال مثرة
من مثرات م شروعه الكبري ،فلم يرتك نور الدين الصليبيني يشعرون ابألمن يف بالد املسلمني ،بل ظل يطارهم من مكان
ملكان ،ومن حصن حلصن ،وعيونه على بيت املقدس ،حىت إنه قضى أكثر حياته على ظهور اخليل ،وكان من أهم
أعماله :هزمية الفاطميني حكام مصر ،وتولية صالح الدين عليها ،الذي استطاع تطهريها من آاثرهم.
معركة حطني الصغرى :كانت معركة صفوريَّة ابكورة انتصارات صالح الدين الكربى على الصليبيني ،كسر فيها
شوكتهم ،وكبَّدهم خسائر كبرية؛ فاستعدوا للقائه اثنية؛ فاستدرجهم صالح الدين إىل سهل حطني ،واستطاع أن حيول
بينهم وبني ماء طربية ،ودارت بينهم معركة حطني ( 583ه) ،هزمهم فيها صالح الدين نفسيَّاً؛ قبل أن يهزمهم عسكرًاي،

خلق كثري،
وذلك بعد أن استوىل على صليبهم األكرب صليب الصلبوت ،فوهن ذلك فيهم فهزموا؛ بعد أن قتل منهم ٌ
ووقع كثري منهم يف األسر ،على رأسهم امللك :جاي ،واألمري :أرانط ،وكانت معركة ِّ
حطني مقدمةً لفتح بيت املقدس.

توجه صالح الدين إىل القدس يف نفس العام (583هـ) ،وعرض على أهلها الصلح ،وتسليمها
فتح بيت املقدسَّ :
دون قتال ،لكنَّهم أبوا وتعنتوا ،فأقسم أال يدخلها إال ِّ
أايما،
حبد السيف ،فحاصرها،
ْ
وبدأت ضرابته إليها ،ودام حصارها ً
حىت إذا ما ضعف أهلها ،وملُّوا القتال ،وأيقنوا َّ
أن املدينة ساقطة؛ عرضوا عليه الصلح كما طلب ،فأىب َّإال أن يربَّ
لحا ،وأيخذ اجلزية ممَّن قدر على دفعها ،وأيخذ
بقسمه ،فخرج إليه قسيس من قساوستها ،وكلَّمه يف أن يدخلها ُ
ص ً

البقية أسرى ،وإال فسيقتلون ذراريهم ،ونساءهم ،وأنفسهم؛ بعد أن يقتلوا من أبيديهم من أسرى املسلمني؛ فقبل صالح
ِّ
لما بعد أايم من حصارها ،وأخذ اجلزية ممَّن قدر على دفعها من
الدين ذلك ،وكفَّر عن ميينه ،مث دخل القدس س ً
الصليبيني ،ووقع الباقون يف األسر.
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لكن
هرقل وأسرى الصليبيني :خرج ِّهرقل من القدس خبزائنه ،اتركاً فقراء الصليبيني بيد صالح الدين أسرىَّ ،
وم َّن على أكثرهم ،وضرب أروع األمثلة يف مساحة اإلسالم ،وحسن تعامله مع األمم
صالح الدين أحسن إليهمَ ،
إماما ،وخطيبًا ،وقاضيًا ،مث
األخرى ،مث دخل املسجد األقصى ،وطهره والقدس من أدران النصارى ،وأقام للمسجد ً

بالد املسلمني هبذا النصر العظيم.
مت فيه أول صالة مجعةَّ ،
وعم ْ
أقي ْ
ت الفرحة َ
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( )8فلسطني بعد صًلح الدين وتسليم املسجد للصليبيني
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وعلى آله وسلم تسليماً كثرياً ،أما بعد.
ما إن مات صالح الدين األيويب؛ حىت أرسل الصليبيون محلة صليبيَّة رابعة السرتداد بيت املقدس؛ هزمها خلفه:
كز املقاومة احلقيقية يف العامل اإلسالمي ضدهم ،وأهنا
امللك العادل يف الالذقية؛ فأدرك بعدها الصليبيون أن مصر هي مر ُ

النقطة األوىل يف طريق االستيالء على بيت القدس؛ فأرسلوا محلة صليبيَّة خامسة وجهتها دمياط ،حاصرهتا تسعة أشهر؛
عرض عليهم خالهلا امللك الكامل التنازل هلم عن بيت املقدس ،وعن كل األراضي واملدن اليت كانت أبيديهم قبل معركة
حطني ،ولكنهم رفضوا ذلك ،واستطاعوا االستيالء على دمياط عام 616( :هـ) ،وكان ذلك فاجعة عظيمة حلت
ابملسلمني.
جدا عندما قدَّم هذا العرض املغري للصليبيني؛ لكنه استطاع بعد ذلك هزميتهم
لقد كان امللك الكامل متساهالً ً
يف املنصورة مقربة الصليبيني ،وأجربهم على طلب الصلح معه ،مقابل تنازهلم عن دمياط ،وخروجهم من كامل مصر،
يومها يوماً عظيماً من أايم اإلسالم.
وسلموا دمياط للمسلمني ،عام 618( :هـ) ،وكان ُ
ما إن زال اخلطر الصلييب عن بيت املقدس؛ حىت عاد األمراء األيوبيُّون إىل سالف عهدهم ،وانبعثت اخلالفات

والنزاعات بينهم من جديد ،فخرج امللك املعظَّم يف الشام عن طاعة أخيه امللك الكامل يف مصر ،وأخذ يعمل لتوسيع
ممالكه ،فتحالف مع اخلوارزميني لتحقيق ذلك؛ مما دفع امللك الكامل ملراسلة االمرباطور البيزنطي؛ ليمدَّه بقوة عسكرية،
بيت املقدس ،واملد َن الساحلية اليت فتحها صالح الدين ،ولقد
تضعف من قوة أخيه املعظم ،على أن مينحه
الكامل َ
ُ

ثقيل ،ال َّ
بد من التخلص منه ،لذلك كان كثرياً ما يعرضه على
كان امللك الكامل ينظر إىل بيت املقدس على أنَّه عبءٌ ٌ

الصليبيني إن أحس ابخلطر يهدد مركزه ،وكأنه جاريةٌ يف سوق النخاسة ،متناسياً بذلك أهنار الدماء اليت جرت لتخليصه
من أيدي الصليبيني ،بقيادة عمه صالح الدين.
صلحا مع
استغل األمرباطور البيزنطي العرض املغري من امللك الكامل ،وجاء حبملة صليبية سادسة ،وقَّع خالهلا ً

الكامل ،عرف بصلح ايفا ،عام 627( :هـ) ،سلمت على إثره القدس للصليبيني ،ودخلها االمرباطور فردريك الثاين.
أغدق بعده الكامل املال على األمراء األيوبيني؛ ليتسرتوا على تسليم بيت املقدس للصليبيني ،وقال هلمِّ :
"إان مل نسمح
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للصليبيني إال ابلكنائس ،واملسجد ما يزال على حاله ،وشعار اإلسالم قائم ،ووايل املسلمني متحكم ابألعمال والضياع"،
لكن هذا الفعل الشنيع منه أاثر حفيظة املسلمني ،وعدوه تفريطاً عظيماً منه حبق اإلسالم واملسلمني.
َّ
أمر الكامل قاضي انبلس أن يوعز إىل املؤذنني يف القدس أال يصعدوا املنابر ،وال يؤذنوا يف احلرم؛ مراعاةً منه ملشاعر

االمرباطور الصلييب؛ فعريهم االمرباطور بذلك ،وعابه عليهم ،وقال هلمِّ :
"تغريون شعاركم وشرعكم ودينكم ألجلي ،فلو
كنتم عندي يف بالدي ،هل كنت أبطل ضرب الناقوس ألجلكم؟ هللا هللا ال تفعلوا ،هذا أول ما تنقصون به عندان".
ظلَّت القدس أبيدي الصليبيني إىل أن اسرتدها منهم :الناصر داود ،عام 637( :ه).
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( )9فلسطني بعد صًلح الدين واسرتداد املسجد من الصليبيني
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وعلى آله وسلم تسليماً كثرياً ،أما بعد.
معركة حطني الصغرى :أدى النزاع بني األيوبيني إىل التفريط ببيت املقدس مرة أخرى ،وتسليمه للصليبيني؛ فبعد
أن احتدم الصراع بني صاحب مصر ،جنم الدين أيوب ،وبني عمه صاحب دمشق الصاحل إمساعيل؛ حتالف الصاحل
إمساعيل مع الصليبيني ،ضد جنم الدين يف مصر ،وتعهد هلم مقابل ذلك أن يعطيهم بيت املقدس ،ويعيد هلم مملكة
الصليبيني ،على ما كانت عليه قدمياً ،مبا فيها األردن؛ فثار املسلمون يف مصر والشام على الصاحل إمساعيل ،ورفضت
امره ،وانضمت إىل جيش جنم الدين يف مصر ،وسارع الصليبيون فاستولوا على بيت املقدس،
بعض حاميات جيشه أو َ

وذلك عام 641( :ه) ودنسوا الصخرة ،وأبطلوا األذان واإلقامة يف املسجد األقصى ،وأعلنوا فيه ابلكفر ،وخرج الصاحل
إمساعيل صاحب دمشق جبيش كبري لغزو مصر؛ فانشقت احلامية الشامية عن الصاحل إمساعيل ،ومالت مع جيش مصر
على الصليبيني ،فهزموهم هزمية عظيمة ،عرفت مبعركة حطني الصغرى.
اخلوارزميون واملسجد األقصى :اخلوارزميون مسلمون أتراك ،كان هلم دولة كبرية يف خوارزم ،سقطت على يد
املغول عام 628( :ه) ،تفرقوا بعدها يف البالد ،فمنهم من ذهب إىل سالجقة الروم ،ومنهم من أوى إىل األيوبيني يف
مصر ،استعان هبم جنم الدين صاحب مصر؛ فاستطاعوا اسرتداد بيت املقدس من الصليبيني ،عام 642( :هـ) وطردهم
منه ،مث توجهوا بعدها إىل مصر ،واحتدوا مع جيش جنم الدين يف مصر ،وخاضوا مع احللف الشامي الصلييب يف غزة
معركة عظيمة ،هزموهم فيها هزمية نكراء ،وذلك عام 642( :هـ) ،استطاع جنم الدين أيوب بعد معركة غزة بسط سيطرته
على غزة والقدس ،وغريها من املدن ،وتوجيه ضرابت موجعة للصليبيني.
شعر الصليبيون بعدها يف أوراب بتعاظم قوة املسلمني يف املشرق؛ فقاموا إبرسال محلة صليبية سابعة إىل املشرق
َّ
فاستعد هلا صاحب مصر أميا استعداد،
اإلسالمي ،جعلوا على قيادهتا امللك :لويس التاسع ،وكانت وجهتها مصر؛
وجرت يف هذه األثناء اتصاالت بني الصليبيني واملغول؛ الحتالل بيت املقدس ،لكن هذه املراسالت مل تفلح ،ورست
احلملة قبالة دمياط ،واستطاع الصليبيون االستيالء عليها عام 647( :هـ)؛ رغم ما قام به األيوبيُّون من حتصني سابق
هلا.
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بعد استيالء الصليبيني على دمياط؛ قرروا الزحف إىل بيت املقدس بعد أن يستولوا على القاهرة ،وكان املسلمون
بقيادة تورانشاه -الذي خلَف أابه جنم الدين أيوب -قد متركزوا يف املنصورة مقربةَ الصليبيني ،وفيها جرت بينهم وبني
الصليبيني معركة عظيمة ،اهنزم فيها الصليبيون هزمية منكرة ،ووقع فيها لويس التاسع أسرياً بيد املسلمني ،مما اضطرهم
لعقد صلح مع املسلمني ،مدته عشر سنني ،ينسحبون مبوجبه من دمياط ،وفشلت بذلك محلتهم الصليبية السابعة يف
املماليك األيوبيني يف احلكم ،واستطاعوا تطهري بالد الشام ومصر من الوجود
االستيالء على بيت املقدس ،مث خلف
ُ
الصلييب ،والقضاء على آخر مملكة صليبية يف الشام.
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( )10تيودر هرتزل وفسطني وموقف السلطان عبد اْلميد
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وعلى آله وسلم تسليماً كثرياً ،أما بعد.
تيودر هرتزل وحاخامات اليهود :حبك تيودر هرتزل خيوط املؤامرة على فلسطني يف مؤمتر (ابل) يف سويسرا،
عام1897( :م) ،وخرج املؤمترون بقرارات عدة ،رمست طريق هجرة اليهود إىل فلسطني ،وكان من أبرزها :حماولة احلصول
على موافقات دولية على مشروعية اهلجرة اليهودية إىل فلسطني ،وإنشاء شركات لتمويل شراء األراضي الفلسطينية،
وجه تيودر هرتزل رسائل إىل العائلة اليهودية الثرية( :روتشيلد) يلتمس منهم فيها الدعم املايل؛ إلنقاذ اليهود
إضافة لذلك َّ
املعذبني يف العامل ،وقد لقيت دعوة تيودر للهجرة إىل فلسطني معارضةَ كثري من اليهود ،على رأسهم احلاخامات ،فكانوا
يروهنا قريبةً من الكفر؛ ألهنا تستعجل إرادة هللا يف عودة اليهود ألرض امليعاد ،كما أهنا دعوة أشبه ما تكون ابخليال،
ولكنه كان رجالً عنيداً ،مؤمناً بدعوته؛ فثبت عليها حىت أمثرت.
تيودر والسلطان عبد اْلميد الثاين :أدرك تيودر هرتزل أن أمامه عقبة كبرية لن يتمكن من حتقيق حلمه يف
فلسطني قبل أن يتجاوزها ،وهي السلطان :عبد احلميد الثاين؛ فقابله عام )1902( :وعرض عليه قضاء ديون العثمانني
كل
وغريها من املغرايت؛ مقابل إعطاء اليهود وطنًا يف فلسطني؛ فرفض السلطان عبد احلميد كل تلك العروض ،وأغلق َّ
األبواب يف وجه تيودر؛ ألنه أدرك -قبل غريه -أبعاد هذه املؤامرة وأخطارها ،وأخذ يتتبع تفاصيلها يف العامل ،ويتخذ من
القرات يف فلسطني ما ُّ
حيد هبا من هجرة اليهود إليها؛ وأدرك تيودر واليهود أن وجود السلطان عبد احلميد يعين ضياع
حلمهم يف فلسطني؛ فعملوا على إسقاطه ،وكان هلم ذلك أبيدي أعضاء مجعية :االحتاد والرتقي الرتكية.
وعد بلفور :كان من آاث ر هزمية العثمانيني وأملانيا يف احلرب العاملية األوىل؛ أن حصل تيودر هرتزل من صاحبه
حق إقامة وطن يف فلسطني ،وكان الوعد جمرد خطاب ،ال حيمل
بلفور ،وزير اخلارجية الربيطاين على وعد ،مينحهم فيه َّ
أي صبغة قانونية ،ومع ذلك أصبح األصل الرئيس ،الذي يعتمد عليه اليهود يف إقامة دولتهم يف فلسطني ،وبعده أخذوا
يتوافدون إليها ،تدعهم يف ذلك إجنلرتا ،وبدأت ضدهم حركات املقاومة الشعبية ،وكان من أبرز قادهتا :عز الدين القسام.
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أخطر قرار ُّاختذ حبق فلسطني :يف عام1948( :م) أُعلن قيام دولة إسرائيل؛ وف ًقا لقرار األمم املتحدة ،الذي قضى
بتقسم فلسطني إىل دولتني :يهودية وفلسطينية ،وكان بعده النكبة ،اليت خسرت فيها مخس دول عربية احلرب مع
إسرائيل.
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