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  القدس في الضمير
  محمد هاشم غوشه. د

  الرئيس التنفيذي 
  دس للبحوث والتوثيق واإلعالم دارة الق

  محاضرة في منتدى الفكر العربي 
  ٣/٣/٢٠٠٩ المملكة األردنية الهاشمية  – عماّن 

  
 وحلم عشاقها حاضرة األمة وضميرهاتهفو إليها من كل حدبٍ وصوب، القدس القدس جامعة المدن وقبلة األفئدة 

 ننظر إليها ؛ ثابتةبخطىرجات حاراتها أقدامنا  وتمشي على د،وهم يتلمسون زمناً ترجع فيه إلى دفيء عهدها
جمال قبابها ومآذنها بدهشة وإعجاب تتأمل  وهي ،كحلتها حجارة القدس المعتّقة بأديم التاريخ السمحعيون ب

  .وأجراس كنائسها 
 عادياً، وال تعمل في القلوب نبضاًالخاطر وجه مكان في هذه األرض،  عندما تذكر ال يتوارد إلىف هذه هي القدس،

  .ذلك أنها تجسد ضمير األمة
  

لم تكن القدس في تاريخها الطويل مجرد مدينة عابرة، بل كانت دوماً تتربع في قلب العالم شامخةً عصيةً على كل 
كانوا دوماً يدافعون عن وجودهم فيها أسسوها يبوسيةً كنعانيةً ومن حاول أن يكسر من عزيمة أبنائها الذين 

  . ن يغادروها شامخين شموخ جبل الزيتون فيهاواستمرارهم دون أ
في واالستراتيجية  القدس الجغرافيةظهرت أهمية 

العالم القديم من خالل الخارطة الفسيفسائية التاريخية 
 والتيللعالم التي ترقى إلى القرن السادس الميالدي 

كُشف عن وجودها في كنيسة الروم األرثوذكس بمدينة 
م؛ وقد برزت فيها ١٨٨٧نة مأدبا هنا في األردن س

القدس وهي تتوسط قلب العالم القديم، مظهرةً أسوارها 
  .                                                                    والقلعةوباب العمود وباب الخليل وكنيسة القيامة 

  
                       ةالقدس قلب العالم القديم كما ظهرت في خارطة مأدبا الفسيفسائي 

أسري بالنبي العربي الكريم إلى المسجد األقصى ضمير العرب والمسلمين منذ أن بوصلةً ل القدس لقد شكلت
رضت الصالة على المسلمين  ومعراجه إلى السماوات العلى من هناك حيث فُ، قلب القدس النابض،المبارك

 الذي نزلت به آية قرآنية كرمت د األقصى المباركالمسجوتوجهوا في صالتهم نحو قبلتهم األولى القدس حاضنة 
م على يد ٣٣٥، كما شكّلت كنيسة القيامة فيها منذ إنشائها في سنة هذه البقعة الطاهرة من األرض، وباركت حولها

  .وأشهرهاوأصبحت أهم الكنائس الملكة هيالنة ملتقى للحجاج النصارى على مر العصور، 
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ه  إليها الصحابة والتابعون ليشاهدوا مسرى نبيهم وموضع معراجبوصلةً يتوجه القدس تاستمر اإلسالم، فجروفي 
فقد أبى الفاروق عمر بن الخطاب إالّ وأن يفتح المدينة بنفسه ليسطر مع في المسجد الذي بارك اهللا حوله، 

 خه قائالً كانتوقد وصفها المطران الدبس في تاريبطريركها صفرونيوس أشهر وثيقة سالم عرفها التاريخ، 
 تجاه القدس والحق ، وفي حادثة صالة عمر خارج كنيسة القيامة ما يؤكد أن ضميرهنبراساً لكل وثيقة كتبت بعدها

أحق جة صالة عمر فيها والنصارى فيها بحمنعه من أن تؤدي صالته داخل الكنيسة إلى اقتطاع أجزاء منها 
الكريم، تقدم العربي  عليه الصالة والسالم أن يؤذن بعد وفاة النبي  بالل الحبشي مؤذن رسول اهللاأبى، ولماّ وأولى

وفي  ألول مرة بعد وفاة النبي،  بالصحابة والتابعينفأذّن في بيت المقدس موعد الصالة ت حانعندماالصفوف 
ة باب  في مقبرعبادة بن الصامتقبر  شداد بن أوس وقبر منويعرف منها  قبور صحابة رسول اهللا، القدس أيضاً 

   .الرحمة شرقي المسجد األقصى
 عبد الملك بن  الخليفة األمويوطّدلقد 

مروان كيان العرب والمسلمين في هذه 
الديار منذ أن أنشأ قبة الصخرة المشرفة 
 بانورامية التي ال تكاد تخلو من أي صورة
للقدس لتعكس في ضمير أبنائها مرآةً 

هذه  بناء فجاء ،ترافقهم عبر مسيرة التاريخ
قبة في قلب المسجد األقصى على نحوٍ ال

 ومكانته لتتحول إلى رمزٍ بأهميتهيليق 
لصورة المدينة المقدسة، كيف ال وهي 

 ألبرز وفقاً التاريخ خلّدها اآلثار التي أجمل
علماء العمارة اإلسالمية أمثال كريزويل 

أقدم اآلثار كما أنها اليوم تمثل وريتشموند، 
 ما زالت تحافظ على تيالاإلسالمية القائمة 

 في سنة تخطيط بنائها منذ اإلنشاء
    .م٦٩١/هـ٧٢

 يزيد بن سالم البيساني ولقاء ذلك سجل
مولى عبد الملك بن مروان ورجاء بن 

 أشرفا على بناء اللذانحيوة الكندي وهما 
 رفضا ما أرسله لهما حينموقفاً خالداً  القبة

عبد الملك بن مروان من فائض بناء القبة 
 من حلي نسائنا فضالً عن أموالنا فاصرفها في أحب األشياء هانحن أولى أن نزيد: وهو مائة ألف دينار قائلين

  .بجعلها سبائك ترصع بها األبوابإليك، فأمر 
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 أنشأها قصورٍ خمسة من تألفتظهرت أهمية القدس سياسياً في فترة صدر اإلسالم من خالل دار اإلمارة التي و
 كُشف عن الوليد بن عبد الملك لصق المسجد األقصى من الناحية الجنوبية والجنوبية الغربية ، وقدالخليفة األموي 

، شكّل الباب المزدوجيسمى اليوم وكان يصل بينها وبين المسجد األقصى باب ، م١٩٧٤آثار هذه القصور في سنة 
   .فيما مضى باباً للخليفة يصل منه إلى المسجد األقصى للصالة 

 وهمت أهمية القدس السياسية في فترة مبكرة، فقد جلس خلفاء بني أمية في ساحة مسجدها األقصى برزقد ل
سليمان بن معاوية بن أبي سفيان الذي بويع في المسجد األقصى، والخليفة يبايعون من الرعية ومن هؤالء الخليفة 

 التذكارية قباب المسجد األقصىدى إحاسمه عبد الملك الذي جلس في الناحية الشمالية من المسجد حيث حفظت 
  . ر إنشاء لها إلى العصر األيوبيوالتي يرقى آخ

 اليوم بأنها تحتضن أقدم النقوش األموية القدستفخر كما 
التي ترقى إلى زمن والحجرية الفسيفسائية وكذلك النحاسية 

والتي تؤرخ بعضها الخليفة األموي عبد الملك بن مروان، 
خص القدس بأن جعلها المدينة التي تُحدد ، كما إلى بناء القبة

منها المسافة باألميال بين القدس ودمشق والقدس وغيرها 
  .من المدن المجاورة

عمل على ن م المشرفة جعلت مرمزية قبة الصخرةإن 
يستبدل أن  في زمن الخليفة العباسي المأمون ائهاتجديد بن

العباسي اسم عبد الملك بن مروان باني القبة باسم الخليفة 
المأمون، وفي ذلك دالالتٌ تبرهن على تنافس الخلفاء 
المسلمين على ترك بصمات تجديد لهم في قبة الصخرة، 

 بناء كاملة وطّدت كيان العرب فكيف إذا ما كانت بصمةَ
  .والمسلمين في هذه الديار 

  قبة سليمان بن عبد الملك في المسجد األقصى المبارك
 الخليفة العباسي المأمون اسم القدس ألول مرة على المسكوكات التي ضربت تبأيضاً كوفي العصر العباسي 

ضراً حتى على نقود العرب  البيزنطي ايلياء، وفي ذلك داللة على أن اسم القدس كان دوماً حاهاهناك بدالً من اسم
  .منذ الفترات اإلسالمية المبكرة

صرخ العرب الستراجعها، فازدهر هذا النمط من لقد صورت مخطوطات أدب فضائل القدس حالة القدس وهي تست
أدب الفضائل وراح الشيوخ والمؤرخون يعددون فضائل بيت المقدس لحث العرب على معرفة قدرها ومكانتها 
وكيف أنهم كلما نسوا القدس فإنهم ينسون ماضيهم وإذا ما تذكروها فإنهم يتذكرون ماضيهم الذي يرتبط حتماً 

     .  بحاضرهم ومستقبلهم 
لقد ترك السلطان الناصر صالح الدين األيوبي بيتاً حمل اسمه في مدينة القدس يعرف بإسم الخانقاه الصالحية وما 

وقد زال هذا البيت الذي أقام به السلطان الناصر كلما نزل القدس قائماً، كيف ال تحتضن القدس بيتاً للسلطان 
 الجيوش العربية في عهد الدولتين النورية والصالحية  ضمير العرب الحي الذي كان يستنهض هممدوماً شكلت
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 القدس كي ينصب على تحرير الجيوش لحثها منبر نور الدين زنكي  لتحريرها، فتقدمبجهودهاحين كانت تسعى 
عيون المصلين والزوار حجارة المسجد األقصى ب ليكحلفي المسجد األقصى، واليوم عاد المنبر من جديد المنبر 

  .حتماً عائدوننحن ية جديدة من جاللة الملك عبد اهللا الثاني فنم يا صالح في قبرك قرير العين فإننا بمكرمة هاشم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الخانقاه الصالحية في حارة النصارى في القدس                 المنبر الهاشمي الجديد طبق األصل عن منبر صالح الدين           
 حررت فيها القدس اجتمع جمع غفير من أهل ديار بكر والجزيرة لسنة التيم وهي ا١١٨٧/هـ٥٨٣في سنة 

والشام في مدينة القدس وأحرموا من المسجد األقصى المبارك ألول مرة منذ سقوط المدينة تحت االحتالل 
ب م متجهين ألداء فريضة الحج فعادت القدس في تلك السنة بوصلةً لضمير العر١٠٩٩/هـ٤٩٣الفرنجي في سنة 

بعد أن سلّم السلطان الكامل محمد مدينة ها ئأبناضمير والمسلمين من كل حدب وصوب، ثم عادت واستصرخت 
تسليم الوقع م إلى الفرنج من جديد بقيادة االمبراطور األلماني فريدريك  فكان ١٢١٩/هـ٦٢٦القدس في سنة 

" .. خطباء يخطبون في المسلمين عن فعلة الكامل محمد؛ يقول المقريزي الئمة واألحتى راح ، صاعقاً على العرب
فنودي بالقدس بخروج المسلمين منه، وتسليمه إلى الفرنج، فاشتد البكاء، وعظم الصـراخ والعويل، وحضـر 

بط ابن وجلس الحافظ س.. " نوا على بابه في غير وقت األذان خيم الكامل، وأذّماألئمة والمؤذنون من القدس إلى 
 وعلت  الناس على استيالء الفرنج عليه،، وذكر فضائل بيت المقدس، وحزنبني أمية في دمشقالجوزي بجامع 

 حتى سبط بن الجوزي أبياتاً شعريةً فاقت الثالثمائة رثى فيها القدسأصواتهم بالصراخ، واشتد بكاؤهم، وأنشد 
  .. " .مشق أكثر بكاء من ذلك اليوم لم ير بد" أورد ابن تغري بردي واليافعي وابن خلكان أنه 

ومن األمثلة التي عكست أهمية القدس في الضمير الوقف المهم الذي أنشأه الملك األفضل نور الدين علي بن 
على مصالح المغاربة الذين نزلوا القدس بعيد تحريرها م ١١٩٣/هـ٥٨٩السلطان صالح الدين األيوبي في سنة 

  .المغاربة التي أمسى موضعها اليوم ساحةً للبكاءلتتشكل ما كان يعرف باسم حارة 
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  حارة المغاربة في أواخر القرن التاسع عشر الميالدي

  صورة كتاب وقف حارة المغاربة بإنشاء الملك األفضل نور الدين علي بن صالح الدين األيوبي
ين مدرسة تقع حوالي المسجد  تحولت المدينةُ في الفترة المملوكية إلى منهٍل للعلم من خالل أكثر من أربعلقد

وهذا ليس كل شيء، فمدينة العلم هذه جمعت قداستها من رفاة األمراء والقادة السياسيين ما األقصى وفي أرجائه، 
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خرى عديدة، ففي مدارسها ترب لسالطين وأمراء ونواب وقادة فضل عدد كبير منهم أن يقضى ألم تجمعه مدن 
  . أو حر طليقاً فيها ليبقى مجاوراً للمسجد األقصى آخر أيام حياته منفياً في القدس

ومن أمثلة التاريخ التي جسدت مكانة القدس في الضمير العمائر التي خلّفها كل من أنشأ وجدد منشأةً عامةً في 
القدس حيث حفظت نقوش حجرية ورخامية وخشبية عديدة أسماء وتواريخ هؤالء كما ربطت هذه المباني األثرية 

 أسوةً بما تركه عدةالتاريخية أهل القدس بتاريخ مدينتهم، كيف ال، ولألسر العربية في القدس مباني الدينية و
خلوة عبد الحي الدجاني، وخلوة حسن ، والخلفاء والسالطين، ومن أمثلتها، قنطرة األمير ناصر الدين النشاشيبي

 زريق القضماني، وخلوة الشيخ حسين أفندي الحسيني المفتي، وسبيل القاضي علي جار اهللا، وسبيل خليل بن
  .وغيرهم وسبيل الشيخ صنع اهللا الديري، الدنف األنصاري، 

  م١٤٧٢/هـ٨٧٧القنطرة الغربية إلى الجنوب في المسجد األقصى أنشأها األمير ناصر الدين النشاشيبي في سنة 
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وهاك نقش صالح الدين 
األيوبي الذي حفر خندق 

 مرة ما زال ألولالقدس 
افراً على نقشٍ أثريٍ ثُبتت ح

لوحتُه في إحدى القباب 
العثمانية في المسجد األقصى 
 ليحكي قصة سلطانٍ حثّه
ضميره على تحرير القدس 
وتحصينها باألسوار 

بقيت القدس والخنادق، ثم 
منذ سنة مدينةً بال أسوار 

م وهي السنة ١٢١٩/هـ٦١٦
التي خرب فيها الملك المعظم 

سوار شرف الدين عيسى أ
القدس حتى ال يستولي عليها 
الفرنج من جديد ويتحصنوا 

القدس، شحذت حتى  بداخلها،
ولو بعد أكثر من ثالثمائة 

همم العرب من جديد سنة، 
جمعت ووتنادوا لبناء سورها 

 الشام ومصر القدس أهل
وقد  م١٥٤٢/هـ٩٤٧نة ان خان القانوني في سمي بمباركة السلطان سلالشامخ معاً في إعادة بناء سورها ساهمواو

ٍل، واليوم يعد زودنا سجالت المحكمة الشرعية في القدس بمعلومات مهمة عن قصة بناء السور على نحوٍ مفص
  . سور القدس أقدم سور تاريخي متكامٍل لمدينة  في بالد الشام

لطان سليمان خان زوجة السأو روكسيالنة رم والذي وقفته خُ وقف خاصكي سلطان الشهير في القدس لقد اعتبر
 في تاريخ القدس، فهذه أكبر وقفم ١٥٥٢/هـ٩٥٩ سنة في والمعروفة آنذاك باسم خاصكي سلطان القانوني

المؤسسة الخيرية التي شملها الوقف المذكور والمعروفة باسم التكية شكلت أكبر وأهم مؤسسة خيرية في فلسطين 
 إلى الفقراء وعابري السبيل وسكان القدس وامتد  بسخاءنية الوجبات المجاقدمت ذلك أنهاكلها طوال أربعة قرون 

   .وقفها ليشمل مناطق جغرافية خارج حدود فلسطين حتى طرابلس في لبنان
الذين نزلوا المدينة المقدسةَ من وكل سكانها العثمانيين والمجاورين ولقد كانت القدس حاضرةً في ضمير العرب 
 أنشأوا  كتاب وقف لرجال ونساء١٨٠٠شرعية في القدس أكثر من كل حدبٍ وصوب، ففي سجالت المحكمة ال

 كتاب وقف ١١٤ناهيك عن تمكننا من معرفة أوقافهم على مصالح البر والخير في القدس في العهد العثماني فقط 
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ء هؤاليؤكد أن القدس في الضمير دائماً وأن ضمير ما  كتاب وقف من الفترة األيوبية، ٣٤من الفترة المملوكية و 
 ولذلك لن ينس التاريخُ الموقف الشجاع . من خالل أوقافهم هذهحمي هذه المدينة من أطماع الغزاةكان دائماً ي

  .للسلطان العثماني عبد الحميد الثاني تجاه القدس وفلسطين
م واحـداً مـن بـين المفكـرين         ١٧٣٤/هـ١١٤٧ويعد الشيخ شرف الدين محمد بن محمد الخليلي المتوفى سنة           

ين في النصف األول من القرن الثاني عشر الهجري، حيث قاده ضميره أن يسجل في وقفيته خشيته علـى                   المقدسي
بيت المقدس كان فيها كتب كثيرة      : " ، فكتب يقول  ناظرهضياع تراث القدس المخطوط في زمنٍ مبكرٍ يدل على بعد           

إن .. ا فيها بـالبيع والهديـة لألعيـان    موقوفة من السالطين واألعيان واألكابر، وقد استولى عليها أناس وتصرفو        
 ونقلها غير أهلها من محلّها وباعوها بأبخس األثمان وما ذاك إالّ لقلـة     – أي في القدس     –الكتب قد قل وجودها بها      

حثّه ضـميره أيـضاً أن ينبـه    وفي موضعٍ آخر من وقفيته . " اشتغالهم بالعلوم وعدم معرفتهم بالمنطوق والمفهوم  
إن هذه البالد مطموع بها ويجب      :  أطماع الطامعين فقال   والمتمثل في   القدس يحدقدمة من الخطر الذي     األجيال القا 

  ." على أهلها أن يعمروها بالقصور
تحتفظ بتاريخها المكتوب وعمارتها الدالة عليها، فسجالتها بالرغم من كل ما أصاب القدس، فإنها ما زالت و

تحكي قصة ما زالت نقوش عمارتها  مصر والشام، كما أنها جالت الشرعية فيالشرعية مثالً تعد األقدم بين الس
  الشماليم نصاً لنقش أثريٍ في رواق المسجد األقصى١٠٤٧، وليس غريباً أن ينقل ناصر خسرو في سنة بنائها

الحجر في النقش مقروءاً وثابتاً في مكانه مدلالً على المثل القائل هذا ما زال حيث  ،يوثق طول وعرض المسجد
  .موضعه قنطار

يحتل الجيش البريطاني مدينة القدس، حيث جاء التصريح في  بلفور جاء قبل أن تصريحومن سخرية التاريخ أن 
سقطت بيد الجيش البريطاني في التاسع من أن القدس م، في حين ١٩١٧الثاني من نوفمبر تشرين الثاني سنة 

  م ١٩١٧ديسمبر كانون أول سنة 
م بمكانة عربية ١٩٦٧ به القدس من خصوصية دينية وسياسية مميزة، فقد حظيت قبل سنة عتتمتونظراً لما 

، ففي رحاب مسجدها األقصى دفن مكان في األرضوعالمية جعلت منها قبلةً لكبار الزوار وقادة الرأي من كل 
لحسين بن طالل رحمه الشريف حسين رحمه اهللا، وخرجت جنازته من هناك، وخصها جاللة المغفور له الملك ا

اهللا بأن جعل قصراً له فيها يطل على أحيائها الشمالية ما يدل على أن القدس كانت دوماً في الضمير، ثم تجسدت 
 لدى األردن التي رعت إعمار مقدساتها، ومن أبرز من زار المسجد األقصى المبارك المغفور له الشيخ امكانته

لملك محمد الخامس، والمرحوم الرئيس شكري القوتلي، والمغفور له الملك صباح السالم الصباح، والمغفور له ا
فيصل بن عبد العزيز الذي سكنت القدس في ضميره وتمنى أن يصلي قبل وفاته ولو ركعةً واحدة في رحاب 
المسجد األقصى، والرئيس التركي جالل بيار، وعدنان مندريس، وأيوب خان، وأحمد بلو رئيس وزراء نيجيريا، 

  .  في هذا السياقمر ال مجال لحصرهلمغفور له الشيخ شخبوط وغيرهم كث، واالحبيب بورقيبةالمرحوم الرئيس و
  

  وختاماً،،،
لقد رسم شهداء القدس من العرب ومن المسلمين سجالً خالداً مخضباً بثرى القدس لتبقى القدس منارةً تضييء 

ريخُ يذكره بفخر  له فيها أو حتى برر وجوده بها، سيبقى التاسماء هذه الدنيا فكل من دفن في ثراها أو ترك بصمةً
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 القدس كما رثى أبو لن نرثي يقول ولسان حالهمواعتزاز كبيرين، ذلك أنهم عرفوا أن القدس هي في الضمير 
 كما حمل العربي في لوحةقبابها نحمل سو حيةً في ضميرنا القدس وستبقىالبقاء الرندي األندلس قبل قرون مضت 

وسنذكر القدس كلما غنت فيروز شوارع القدس بأكملها، القدس المعروفة باسم جبل المحامل سليمان منصور 
 نهار، ونتألم ألحزانها كلما غاب عبد الرحيم البيسانيالفاضل اضي  القرسائل قرأنا نستذكر أفراحها كلماوالحزينة، 

   .مد هللا رب العالمين، وآخر دعوانا الحلوال فسحة األملفما أضيق العيش آخر، 
  والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته

  المغفور له جاللة الملك الحسين بن طالل وضيفه المغفور له الشيخ صباح السالم الصباح
  م١٩٦٧في رحاب المسجد األقصى قبل سنة 
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