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 الُقد س يف ضمري اجلغرافیني والر حالة الع ر ب
 واملسلمني منذ مطلع القرن الثالث اهلجري 

 
 نائلة الوعري

 
كتب التراث اجلغرايف بالكثري من النصوص اهلامة عـن املـدن            لقد حفلت 
بل يكاد ال خيلوا كتاب جغرايف أو معجم موسوعي من ذكـر            . والقرى الفلسطينية 
يف مقدمتها مدينة القدس الشريف؛ ويرجع ذلك إىل املكانة الدينية املدن الفلسطينية و  

اليت حتتلها األرض املقدسة يف قلوب املسلمني، عرب عصور التاريخ اإلسالمي الـيت             
ولوجود القدس على أرض فلـسطني الطهـور؛        . تلت الفتح العمري ملدينة القدس    

ة ونيفاً، قبل أن يأمر الرسول      واليت كانت قبلة  املسلمني األوىل ملدة ثالث عشرة سن         
ε       وفيها ثالث احلرمني الشريفني،    .  املسلمني أن يولوا وجوههم شطر املسجد احلرام

وهي مدينة األنبياء، ومدينة اإلسراء واملعراج، إضافةً إىل كثرة األحاديث النبوية اليت            
  . حتث املسلمني على شد الرحال إىل بيت املقدس وزيارا والصالة يف مسجدها

وال ننسى املكانة العلمية اليت تتميز ا القدس ابتداًء من القـرن اخلـامس              
اهلجري، حيث كانت مركز إشعاع علمي يقصده العلماء من كافة أصقاع العـامل             

  . اإلسالمي لطلب العلم وااورة وجمالسة العلماء
  هلذه األسباب، كانت األرض املقدسة موضع اهتمام العلماء، وبرز نـوع           

ن األدب اإلسالمي يدعو إىل زيارة القدس والتربك مبقدساا، وكثرت املؤلفـات            م
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ومن أهم املصادر التراثية كتب اجلغرافيا والرحالت، الـيت         . اليت تبحث يف فضائلها   
  .تعرضت بشكل واسع للمدن والقرى الفلسطينية

  :املدن املقصودة للزيارة
التراث اجلغرايف العريب أنواعاً عدة أما يف اجلانب املتعلق بالرحالت فقد عرِف 

 بعضها عن بعض بالسبب الدافع هلا، فمنها رحالت احلج زحلة، يتميأو (من أدب الر
اليت متيز ا املغاربة واألندلسيون وتركوا تراثاً غنياً غاية يف ) الرحالت احلجازية

رافية املرتبطة وهناك الرحالت اجلغ. األمهية ودقّة الوصف واإلفادات الفريدة
باكتشاف املكان واآلخر، وتسجيل أوصاف املدن واجلبال واألار وتقدير 
املسافات، برع فيها عدد من الرحالة جوايب اآلفاق، الذين وعوا أمهية ما يقومون به 

وهناك املذكرات اجلغرافية اليت سجلها السفراء يف بعوثهم، ومتيزوا . وسجلوه
ة اليت تطرقت جلوانب مفيدة عمن كتبوا عنه أرضاً وشعوباً باملالحظة الذكي

واجلامع بني أنواع الرحلة كلّها التطرق إىل املكان واإلنسان، ووصف . وعادات
األرض وما عليها وما تنبته من نِتاج، وذكر املتميزين من األعيان والعلماء الذين 

  .التقى م الرحالة يف تلك األصقاع
 يف مقدمة املدن املقصودة للزيارة، مكَّة املكرمة واملدينة املنورة، ملا هلما من     ويأيت

 ومها مقصد احلاج ،ينية والعلمية على امتداد التاريخ اإلسالميسية واملكانة الدالقُد
ألداء مناسكه، ينجذب إليها املسلمون من كافة األصقاع، متجشمني عناء السفر 

  .خطار، وقد استأثرا بالنصيب األكرب من أدب الرحلة وارتبطا بهوركوب األ
ويأيت يف املرتبة الثانية من حيث الكم، مدينة القُدس الشريف، اليت كانت 
مقصداً للرحالة ومزاراً ومتربكاً وموئالً لطَلَبِ العلْم وااورة؛ ملا هلا من مكانة دينية 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  ٤

افة إىل كوا مركزاً علمياً يؤمه علماء املسلمني من والرتباطها باألرض املُقَدسة، إض
واعتماداً على هذه املعطيات برز أدب إسالمي يدعو إىل زيارة . خمتلف أحناء العامل

القُدس والتربك مبقدساا، وقد حفلت دور الكتب وخزائن املخطوطات بكمية 
ملسافة ـ نسبياً ـ بني كبرية من الرحالت املَقْدسية، وكتب الفضائل، و كان قرب ا

القُدس واحلجاز مدعاةً لكثريٍ من الرحالة املغاربة واألندلسيون للتوجه لزيارة بيت 
دن(فعند مدينة أيلة . املَقْدس بعد أداء فريضة احلجيفترق ) العقبة يف جنوب اُألر

ها بالرب عرب ركب احلاج الشامي عن املصري، ومنها خيتار زوار القُدس التوجه إلي
  . غَزة أو اخلليل

  
  :القدس يف كتب اجلغرافيني العرب

 بـن اصـغري للجغـرايف    نص  عن القدس  نصوص اجلغرافيني العرب   أقدم من 
خملة،كورة  :  فلسطني كورة: ")١( يقول فيه  داذبةركورة إيليا وهي بيت املقدس     الر ، 

كان دار ملـك داود وسـليمان        املقدس وبيت   .وبينها وبني الرملة مثانية عشر ميالً     
 املقـدس إىل مـسجد   بيتعليهما السالم ورحبعم بن سليمان وولد سليمان، ومن     
  ".إبراهيم صلى اهللا عليه وقربه ثالثة عشر ميالً مما يلي القبلة

 من ولفلسطني: ")٢( بقولهاليعقويبب ذكرها باقتضاب اجلغرايف املعروفو
  ".  السالمعليهما آثار األنبياء  كورة إيليا وهي بيت املقدس، و:الكور

                                                        
 ٧٩ـ ٧٨ املسالك واملمالك  (1)
 ٣٢٨ البلدان  (2)
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 وأورد   يف كتابه للحديث عن بيت املقدس،       كامالً  فصالً )1( الفقيه ابن وأفرد  
  . مجلة من األحاديث الواردة يف فضلها وفضائلها

وفلسطني أزكى بلدان الشام ومدينتها العظيمة  ":)2(وقال اإلصطخري
قدس مدينة مرتفعة على جبال يصعد الرملة وبيت املقدس يليها يف الكرب، وبيت امل

إليها من كلّ مكان قصد من فلسطني، وا مسجد ليس يف اإلسالم مسجد أكرب منه 
والبناء يف زاوية من غريب املسجد ميتد على حنو نصف عرض املسجد والباقي من 

جر املسجد فارغ إالَّ موضع الصخرة فإنَّ عليه حجراً مرتفعاً مثل الدكَّة ويف وسط احل
على الصخرة قبة عالية جدا وارتفاع الصخرة من األرض إىل صدر القائم وطوهلا 
وعرضها متقارب يكون بضعة عشر ذراعاً وينـزل إىل باطنها مبراقٍ من باب شبيه 

  .بالسرداب إىل بيت يكون طوله حنو بسطة يف مثلها
 أخصب وليس ببيت املقدس ماء جارٍ سوى عيون ال تتسع للزروع، وهو من     

بلدان فلسطني، وحمراب داود عليه السالم ا وهو بنية مرتفعة ارتفاعهـا يـشبه أن     
يكون مخسني ذراعاً من حجارة وعرضها حنو ثالثني ذراعاً على احلزر والـتخمني             
وأعاله بناء مثل احلجرة وهو احملراب وإذا وصلت إليها من الرملة فهو أول ما يتلقاك               

 مسجد بيت املقدس لعامة األنبياء املعروفني لـك واحـد   من بناء بيت املقدس، ويف   
منهم حمراب معروف وعلى ناحية جنوب بيت املقدس على ستة أميال منـه قريـة               

  ".تعرف ببيت لَحم
  .  نص االصطخري املتقدم دون زيادة فال داعي إلثباته ثانية)3(ونقل ابن حوقل

                                                        
 ١٠٢ـ ٩٣ خمتصر البلدان  (1)
 ٥٧ـ ٥٦ مسالك املمالك  (2)
 ١٧١ صورة األرض  (3)
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كتابه، ووصف املدينة وذكرها املقدسي البشاري يف مواضع عديدة من 
وخططها، ويعترب وصف املقدسي من أدق ما كتب عن املدينة، ألنه يتحدث عن 
معرفة بطبيعتها، وهو من أهلها، لذلك نقل اجلغرافيون كالمه يف معرض حديثهم عن 

ومبكة فصاحة، ومبرو : ")١(قال املقدسي يف باب ذكر اخلصائص يف األقاليم. القدس
وال أفقر من أهل يثرب، ... واء، وبيت املقدس حسنة البناء دهاة، وصنعاء طيبة اهل

أي البلدان أطيب؟ نظر فإن كان : فإن سأل سائل... وال أعف من أهل بيت املقدس 
بيت املقدس، وإن كان خملصاً آمنا من الطمع قيل مكة، : ممن يطلب الدارين قيل له

له كل بلد أجزاك وإال وإن كان ممن يطلب النعمة واحليازة والرخص والفواكه قيل 
  ...".دمشق والبصرة والري وخبارى وبلخ: فعليك خبمسة أمصار

بيت املقدس ليس يف مدائن الكور أكرب منها، وقصبات : ")٢(مث وصفها بقوله    
كثرية أصغر منها كاصطخر وقاين والفرما ال شديدة الربد، وليس ا حر، وقلَّ ما 

فة اجلنة، بنيام حجر ال ترى أحسن منه وال وال برد شديد قال هذا ص. يقع ا ثلج
أتقن من بنائها وال اعف من أهلها وال أطيب من العيش ا وال انظف من أسواقها 
وال اكرب من مسجدها وال اكثر من مشاهدها عنبها خطري وليس ملعنقتها نظري، وفيها 

غريب، وكنت يوماً كلُّ حاذق وطبيب، واليها قلب كل لبيب، وال ختلو كلَّ يوم من 
 ئلترام بالبصرة فجرى ذكر مصر إىل أن س يف جملس القاضي املختار أيب حيىي ابن
أي بلد اجلُّ قلت بلدنا قيل فأيها أطيب قلت بلدنا قيل فأيها افضل قلت بلدنا قيل 

ت بلدنا فأيها احسن قلت بلدنا قيل فأيها اكثر خريات قلت بلدنا قيل فأيها اكرب قل

                                                        
 ٣٥ـ ٣٣ أحسن التقاسيم إىل معرفة األقاليم  (1)
 ١٧١ـ ١٦٥ أحسن التقاسيم إىل معرفة األقاليم  (2)
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فتعجب أهل الس من ذلك وقيل أنت رجل حمصل وقد ادعيت ما ال يقبل منك وما 
مثلك إالَّ كصاحب الناقة مع احلجاج قلت أما قويل اجلُّ فألنها بلدة مجعت الدنيا 
واآلخرة فمن كان من أبناء الدنيا وأراد اآلخرة وجد سوقها ومن كان من أبناء 

إىل نعمة الدنيا وجدها وأما طيب اهلواء فإنه ال سم لربدها وال اآلخرة فدعته نفسه 
أذى حلرها وأما احلسن فال ترى احسن من بنياا وال انظف منها وال أنزه من 
مسجدها وأما كثرة اخلريات فقد مجع اهللا تعاىل فيها فواكه األغوار والسهل واجلبال 

وز والتني واملوز وأما الفضل فألنها واألشياء املتضادة كاألترج واللوز والرطب واجل
عرصة القيامة ومنها احملشر واليها املنشر، وإنما فُضلت مكَّة واملدينة بالكعبة والنيب 
صلّى اهللا عليه وسلم ويوم القيامة تزفّان إليها فتحوى الفضل كلَّه وأما الكرب فاخلالئق 

 واقروا به، إال أن هلا كلهم حيشرون إليها فأي أرض أوسع منها فاستحسنوا ذلك
  . عيوباً عدة يقال أن يف التوراة مكتوب بيت املقدس طشت ذهب ملئ عقارب

      
وأما املسجد األقصى فهو على قرنة البلد الشرقي حنو القبلة أساسه من عمل     

داود طول احلجر عشرة اذرع واقلُّ منقوشة موجهة مؤلَّفة صلبة وقد بىن عليه عبد 
ارة صغار حسان وشرفوه وكان احسن من جامع دمشق لكن جاءت زلزلة امللك حبج

يف دولة بىن العباس فطرحت املغطى إال ماء حول احملراب فلما بلغ اخلليفة خربه قيل 
له ال يفي برده إىل ما كان بيت مال املسلمني فكتب إىل أمراء األطراف وسائر القواد 

ه أوثق واغلظ صناعةً مما كان وبقيت تلك القطعة أن يبىن كلُّ واحد منهم رواقاً فبنو
شامة فيه وهي إىل حد أعمدة الرخام وما كان من األساطني املشيدة فهو حمدث، 
وللمغطى ستة وعشرون باباً باب يقابل احملراب يسمى باب النحاس األعظم مصفَّح 
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 عن ميينه سبعة بالصفر املذهب ال يفتح مصراعه إال رجل شديد الباع قوى الذراع
أبواب كبار يف وسطها باب مصفَّح مذهب وعلى اليسار مثلهن ومن حنو الشرق أحد 
عشر باباً سواذج وعلى اخلمسة عشر رواق على أعمدة رخام أحدثه عبد اهللا بن 
طاهر وعلى الصحن من امليمنة أروقة على أعمدة رخام وأساطني وعلى املؤخر أروقة 

املغطَّى مجل عظيم خلف قبة حسنة والسقوف كلُّها آزاج من احلجارة وعلى وسط 
إال املؤخر ملبسة بشقاق الرصاص واملؤخر مرصوف بالفسيفساء الكبار والصحن كله 
مبلط وسطه دكة مثل مسجد يثرب يصعد إليها من األربع جوانب يف مراقٍ واسعة 

اهللا عليه وسلم وهذه ويف الدكة أربع قباب قبة السلسلة قبة املعراج قبة النيب صلّى 
الثالث لطاف ملبسة بالرصاص على أعمدة رخام بال حيطان ويف الوسط قبة الصخرة 
على بيت مثمن بأربعة أبواب كلُّ باب يقابل مرقاة باب القبلي باب إسرافيل باب 
الصور باب النساء يفتح إىل الغرب مجيعها مذهبة يف وجه كلّ واحد باب ظريف من 

اخل حسن أمرت ن أم املقتدر باهللا وعلى كلّ باب صفَّة مرخمة خشب التنوب مد
بالتنويية تطبق على الصفرية من خارج وعلى أبواب الصفاف أبواب أيضاً سواذج 
داخل البيت ثالثة أروقة دائرة على أعمدة معجونة اجل من الرخام واحسن ال نظري 

تدير على الصخرة ال مثمن هلا قد عقدت، عليها أروقة الطية داخلها، رواق آخر مس
على أعمدة معجونة بقناطر مدورة فوق هذه منطقة متعالية يف اهلواء  فيها طيقان 
كبار والقبة من فوق املنطقة طوهلا عن القاعدة الكربى مع السفُّود يف اهلواء مائة ذراع 
ترى من البعد فوقها سفُّود حسن طول قامة وبسطة والقبة على عظمها ملبسة 

  الصفر املذهب وارض البيت وحيطانه مع املنطقة من داخل وخارج على ما ذكرنا ب
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هي مدينة مصرت يف مفازة من األرض واجلبال : ")١(أبو عبيد البكريوقال     
وماء إيليا من األمطار ولداود عليه السالم ا . حميطة ا، واملدينة يف غريب املسجد

وخارجها بساتني ومزارع وأشجار وكرم . ءحياض مصهرجة فيها مياه األمطار للشفا
وزيتون، وليس ا من شجر النخل إالّ واحدة ويقال إنها املذكورة يف التنـزيل يف 

مث حتدث ". شأن مرمي وهي منحنية، ويقال إنها غرست منذ زيادة على ألف سنة
  .البكري بتفصيل عن املقصود باألرض املقدسة، وتاريخ بيت املقدس، وفضائله

 مدينة القدس وعدد ما ا من املشاهد الشريف اإلدريسير وذك
وبيت املقدس مدينة جليلة قدمية البناء أزلية وكانت تسمى إيلياء : ")١(واملزارات، قال

وهي على جبل يصعد إليها من كل جانب وهي يف ذاا طويلة وطوهلا من املغرب 
عليه قبة داوود عليه السالم إىل املشرق ويف طرفها الغريب باب احملراب وهذا الباب 

ويف طرفها الشرقي باب يسمى باب الرمحة وهو مغلق ال يفتح إال من عيد الزيتون 
ملثله وهلا من جهة اجلنوب باب يسمى باب صهيون ومن جهة الشمال باب يسمى 
باب عمود الغراب وإذا دخل الداخل من باب احملراب وهو الباب الغريب كما قلناه 

شرق يف زقاق شارع إىل الكنيسة العظمى املعروفة بكنيسة القيامة يسري حنو امل
ويسميها املسلمون قمامة وهي الكنيسة احملجوج إليها من مجيع بالد الروم اليت يف 
مشارق األرض ومغارا فيدخل من باب يف غرا فيجد الداخل نفسه يف وسط 

نيا والكنيسة أسفل ذلك القبة اليت تشتمل على مجيع الكنيسة وهي من عجائب الد
الباب وال ميكن أحدا النـزول إليها من هذه اجلهة وهلا باب يف جهة الشمال 

                                                        
 ٤٧١ـ ٤٦٦: ١ املسالك واملمالك  (1)
 ٣٦٢ـ ٣٥٨: ١اق إىل اختراق اآلفاق  نزهة املشت (1)
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ينـزل منه إىل أسفل الكنيسة على ثالثني درجة ويسمى هذا الباب باب شنت مرية 
وعند نـزول الداخل إىل الكنيسة تلقاه املقربة املقدسة املعظمة وهلا بابان وعليها قبة 

د أتقن بنياا وحصن تشييدها وأبدع تنميقها وهذان البابان  أحدمها يقابل معقودة ق
الشمال حيث باب شنت مرية والباب اآلخر يقابله من جهة اجلنوب ويسمى باب 
الصلوبية وعلى هذا الباب قنبنار الكنيسة ويقابلها من جهة الشرق كنيسة عظيمة 

  . كبرية جدا يقدس فيها إفرنج الروم ويقربون
      
 مجلة املزارات واملشاهد الدينية يف مدينة بيت )١(وعدد اهلروي    

املقدس وما حوهلا، اليت أوردها سلفه من اجلغرافيون العرب، وحتدث عن املسجد 
  . األقصى وقبة الصخرة

، فتحدث أوالً عن املعىن اللغوي "املقدس"وذكرها ياقوت احلموي يف مادة 
ة وقول املفسرين فيها، وبعض األحاديث النبوية، للكلمة، مث أورد بعض اآليات القرآني

، والذي القارئ استقصيتها أمللت إن وصفها القدماء بصفات وقد: ")٢(مث قال
 جبال شاخمة وليس حوهلا وال كلّهاشاهدته أنا منها أن أرضها وضياعها وقراها 

الدواب ال  بالفُؤوس ألن وأطرافها منها أرض وطيئة البتة وزروعها على اجلبال بالقرب
 تلك اجلبال وأرضها كلها وسطصنع هلا هناك، وأما نفس املدينة فهي على فضاء يف 

  . حسنةوعماراتحجر من اجلبال اليت هي عليها وفيها أسواق كثرية 

                                                        
 ٢٧ـ ٢٤ اإلشارات إىل معرفة الزيارات  (1)
 ١٧٢ـ ١٦٦: ٥ معجم البلدان  (2)
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 حنو القبلة أساسه من عمل داود، عليه الشرقي األقصى فهو يف طرفها وأما
 حنو القبلة املصلّى الذي  ويفعرضه،السالم، وهو طويل عريض وطوله أكثر من 

 على األعمدة الرخام امللونة مبينخيطب فيه للجمعة وهو على غاية احلسن واإلحكام 
 دمشق وال غريه، ويف وسط جامعوالفُسيفساء اليت ليس يف الدنيا أحسن منها ال 

 يصعد إليها الناس كبريةصحن هذا املوضع مصطبة عظيمة يف ارتفاع حنو مخسة أذرع 
  .ة مواضع بدرجمن عد

 على أعمدة رخام مسقفة برصاص منمقة عظيمة وسط هذه املصطبة قبة ويف
 قائم ومسطح، ويف وسط هذا الرخام امللونمن برا وداخل بالفسيفساء مطبقة بالرخام 

 أثر قدم النيب، صلّى اهللا عليه طرفهاقبة أُخرى وهي قبة الصخرة اليت تزار وعلى 
 بالرخام قائم ونائم يصلّى فيها مبلّطةينـزل إليها بعدة درج وسلم، وحتتها مغارة 

  . وتزار، وهلذه القبة أربعة أبواب
 على أعمدة مكشوفة حسنة مليحة يقولون إا أُخرى شرقيها برأسها قبة ويف

 املصطبة وقبة النيب داود، عليه السالم، كل حائطقبة السلسلة، وقبة املعراج أيضاً على 
 مغاور كثرية ومواضع يطول عددها وفيهاك على أعمدة مطبق أعالها بالرصاص، ذل

  . مما يزار ويتربك به
 ليس فيها دار إال وفيها صهريج لكنها مياه املطر، أهل املدينة من ماء ويشرب

 دروم حجارة ليس فيها ذلك الدنس كانتردية أكثرها جيتمع من الدروب وإن 
 إسرائيل وبركة سليمان، عليه السالم، وبركة بينبركة : ظام ثالث برك عوا. الكثري

  . عياض عليها محامام
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 وادي جهنم مليحة املاء وكان بنو أيوب قد يف سلوان يف ظاهر املدينة وعني
قتلَ أرضاً عاملُها وقتلت :  ويف املثلبعد،أحكموا سورها مث خربوه على ما حنكيه 

 بن أمحد بن البناء البشاري املقدسي له حممداهللا أرض جاهلَها، هذا قول أيب عبد 
 بيت املقدس فأحسن فاألوىل أن نذكر قوله وصفكتاب يف أخبار بلدان اإلسالم وقد 

وأورد نص املقدسي املتقدم  ( معاملها،بعضألنه أعرف ببلده وإن كان قد تغري بعده 
  ).فال داعي إلثباته ثانية

    
 بعض األحاديث واألخبار املروية عن فضل بيت املقدس، القزويين وأورد  

هي املدينة املشهورة اليت :  املقدسبيت: ")١( قالواملزارات،وعدد ما ا من املشاهد 
بناها داود وفرغ منها سليمان، عليه .  األنبياء وقبلة الشرايط ومهبط الوحيحملّكانت 

يا رب : فقال. ابنِ يل بيتاً: ى إىل داودأن اهللا تعاىل أوح:  أُُيب بن كعبوعنالسالم؛ 
فرأى داود ملكاً على الصخرة بيده سيف، ! حيث ترى امللك شاهراً سيفه: قال أين؟
يا : فقال! سلين أعطك:  وملّا فرغ سليمان من بنائها أوحى اهللا تعاىل إليههناك،فبىن 
 ن جاء هذا وأسألك أن تغفر مل: قال! لك ذلك: فقال!  أن تغفر يل ذنيبأسألكرب

: قال! لك ذلك: فقال!  فيه، وأن خترجه من ذنوبه كيوم ولدالصالةالبيت يريد 
وأسألك إن جاءه سقيماً أن : قال! ولك ذلك: قال!  أن تغنيهفقرياًوأسألك ملن جاءه 

  . ذلكولك : قال! تشفيه
البيت املقدس بنته األنبياء وسكنته األنبياء، وما فيه موضع :  عباسابن وعن  

  .  نيب أو قام فيه ملكفيهرب إالّ وصلّى ش

                                                        
  ١٦٣ـ ١٥٩ آثار البالد وأخبار العباد  (1)
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منها قبة، وهي قبة كانت فيها سلسلة معلّقة :  فيها أشياء عجيبةسليمان واختذ  
 ه بىن فيها بيتاً واليناهلا احملقيناهلا املبطل حىت اضمحلّت باحليلة املعروفة، ومنها أن 

ع يف احلائط أبيض،  وصقله، فإذا دخله الورع والفاجر كان خيال الوروأحكمه
  .  أسودالفاجروخيال 
 نصب يف زاوية عصا آبنوس، من زعم صادقاً أنه من أوالد األنبياء أنه ومنها  

  .  مل يكن من أوالد األنبياء إذا مسها احترقت يدهوإنومسها مل يضره، 
 الدهر ضربانه واستولت عليها اجلبابرة وخربوها، فاجتاز ا عزير، ضرب مثّ  

أنى حييي هذه اهللا بعد موا؟ فأماته :  على عروشها، فقالخاويةالسالم، فرآها عليه 
 وقد عمرها ملك من ملوك الفرس امسه كوشك، فصارت أعمر بعثه،اهللا مائة عام مثّ 

 عليها اآلن أرضها وضياعها جبال شاهقة، وليس بقرا واليتمما كانت وأكثر أهالً، 
  .اجلبال بالفُؤوس ألن الدواب ال عمل هلا هناك أطرافأرض وطئة، وزروعها على 

 املدينة ففي فضاء يف وسط ذلك، وأرضها كلّها حجر، وفيها نفس وأما  
.  من ماء املطر، ليس فيها دار إالّ وفيها صهريجأهلهاعمارات كثرية حسنة، وشرب 

. ة ليست كثرية الدنس، لكن مياهها رديئحجريةمياهها جتتمع من الدروب، ودروا 
    .... سليمان، وبركة عياضوبركةبركة بين إسرائيل، : وفيها ثالث برك

     
    
سلوان حملّة يف ربض بيـت      :  الناس؛ قال ابن البشار    ا عني سلوان يتربك     وا

 كثرية، وقفها عثمان بن عفّان على ضـعفاء         جناناًاملقدس، حتتها عني غزيرة تسقي      
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لـو  :  شربه احلزين، وهلذا قال رؤبـة      إذالو  إن ماءها يفيد الس   : قالوا. بيت املقدس 
أشرب السلوان ما سلوت."  

 وأمـا : ")١( قال فلسطني،يف الكالم على جند      مجال الدين الوطواط     وذكرها
 مدينة عادية يف واد     وهيجند فلسطني فكانت مدينته قدمياً إيليا وهي بيت املقدس،          

وقد وصف الناس حرم . السالمبني جبال شوامخ بناها أوالً سليمان بن داود عليهما         
 فال حاجة بنا لـذكره،      وأسهبوا فأطنبواهذه املدينة كما وصفوا حرمي اهللا ورسوله        

 سليمان بن عبد امللـك  الرملةومل يزل قصبة هذا اجلند إىل أن ملكوه املسلمون، فبنا   
  إىل بيت املقدس وبقيـت أهلهارها القصبة مث توالت عليها الزالزل فانتقل عنها     يصو

  ...".ضيعة
 املقدس بناه سليمان بن داود وبقي حىت خربه خبت          بيت ":)١( أبو الفداء  وقال

 ملوك الفرس وبقي حىت خربه طيطوس ملك الروم مث بىن ورمم مع      بعضنصر مث بناه    
 وأمه هالنة وبنت قمامة على القرب الذي تـزعم          قسطنطنيالطول وبقي حىت تنصر     

لقت علـى   أ الذي كان على الصخرة و     ناءالبالنصارى أن عيسى دفن فيه وخربت       
 فتح عمر رضى اهللا عنه القـدس       حىتالصخرة زبالة البلد عناداً لليهود وبقي كذلك        

 وبقي حىت توىل    جداًسمفدله على موضع الصخرة بعضهم فنظفه وبىن على الصخرة          
  ".اليومالوليد بن عبد امللك فبىن فيه قبة الصخرة على ما هي عليه 

 : من فلسطني، والتقديسايليابايليا، وكورة : قدسامل: ")٢( احلمرييوقال
 بىن بيت املقدس وأري منالتطهري، واألرض املقدسة أربعون ميالً يف مثلها، وأول 

                                                        
 ٣٦٦ مباهج الفكر ومناهج العرب  (1)
 ٢٤١ـ ٢٤٠ تقومي البلدان  (1)
 ٥٥٧ـ ٥٥٦ الروض املعطار يف خرب األقطار  (2)
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 السالم له إىل عليهموضعه يعقوب، وقيل داود عليهما السالم، وكان من بناء داود 
 وأربع ومخسون سنةربعمائة وقت ختريب خبت نصر إياه وانقطاعٍ دولة بين إسرائيل أ

 كوشك، مث لهسنة، فلم يزل خراباً إىل أن بناه ملك من ملوك طوائف الفرس يقال 
 إىل نصرانيتهم،تغلبت ملوك غسان على الشام بتمليك ملوك الروم هلم ودخوهلم يف 
ى  الشام علاهللاأن جاء اهللا تعاىل باإلسالم وملك الشام منهم جبلة ابن األيهم، ففتح 

 عنه على اهللاملسلمني زمن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه، وتوىل أبو عبيدة رضي 
 اخلطابايليا وحاصرها إىل أن صاحلوه على أداء اجلزية، على أن يكون عمر بن 

 عمر رضي اهللا مسري سببرضي اهللا عنه هو املتويل لعقد الصلح معهم، فكان ذلك 
  . عهم، وهذا مذكور يف فتوح الشامعنه إىل الشام ومباشرته لعقد الصلح م

 كنس بيت املقدس، يفوسخر عمر رضي اهللا عنه أنباط فلسطني : قالوا  
   .وكانت فيه مزبلة عظيمة

 من شعبان ويف النصف يف مسجد بيت املقدس كل ليلة مجعة ويف ويوقد  
 قبة سوىاألعياد ألفا مشعة سوى القناديل، وفيه من القباب مخس عشرة قبة 

صخرة، وعلى سطح املسجد مع القباب من شقق الرصاص حاشا قبة الصخرة ال
 شقة وسبعمائة شقة، وزن كل شقة سبعون رطالً بالشامي، وفيه أربع آالفسبعة 

مثائة خادم ومن النصارى عشرة يكنسون  له من املسلمني ثالوكانصوامع لألذان، 
 نيف وعشرون ودن اليه وال تؤخذ منهم جزية، وماملاءسطوحه وينظفون قنوات 

فون الظاهر حول ظ حيجبون املسجد وينوكانواخادماً وال تؤخذ منهم جزية، 
، وزن القسط باإلبراهيمي قسطووظيفته من الزيت كل شهر سبعمائة . املسجد

  . رطل ونصف رطل بالشامي الكبري
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 القبة، وحتـت القبـة      حتت الصخرة على أكمة يف املسجد، والصخرة        وقبة  
 والصخرة مرتفعة من القبة،زل إليها بدرج مما يلي الباب القبلي من أبواب         ـغارة ين م

 من رخام   حظريةناحية املغرب ذراعني، منخفضة من جهة املشرق، وحول الصخرة          
 الـيت   القبـة ارتفاعها حنو ذراع ونصف، ولقبة الصخرة أربعة أبواب، ويف املسجد           

 عليـه   إبراهيمم عرج به منها إىل السماء، ومنارة        يذكر أن النيب صلّى اهللا عليه وسلّ      
 اخلضر،  ومصلّىالسالم اليت كان يتخلى فيها للعبادة، ومصلّى جربيل عليه السالم،           

 ينسبوالسطح املسقف من بيت املقدس قد سوي وفرش على بنيان قدمي حنت حنتاً،          
 ألنه سطح املسجد    بناؤها إىل سليمان بن داود عليهما السالم، ولوال ذلك ما اعتدل          

 املـسجد  وسـط  يفيف سند، وفيما بني تلك احلنايات اليت يف املسجد والقباب اليت          
 مقاماتأكمة مرتفعة من األرض هلا من كل ناحية حنو ست درجات وأكثر، وهناك         

للدعاء معروفة وشرف من املسجد على واد ينحط منه إىل عني يقال هلا سـرحان،               
ملسيح عليه السالم يفتح فيها عيون العميان، وهناك كنيسة          إا العني اليت كان ا     يقال
 هلا اجلسمانية وعلى فرسخ منها مما يلي قبلتها يف مستوٍ من األرض بيت حلـم،             يقال
 ولد املسيح عليه السالم، وبه النخلة اليت تساقطت على مرمي رطباً جنياً، والسري   وبه

د الذي جعلت فيه املسيح حـني        جعل اهللا حتتها فشربت منه وتطهرت، وامله       الذي
 حوض أبيض غسلته فيه، وهو قريب من العني، وعلى فرسخني من بيت  وهوولدته،  

 قرب إبراهيم اخلليل عليه السالم، تصعد جبالً مث تنحط إليـه، وإىل    منهحلم جتاه القبلة    
 عليه السالم، وهناك مسجد إبراهيم عليه السالم، ومـن بيـت            إسحاقجانبه قرب   
 عليه السالم ثالثة عشر ميالً مما يلي القبلة، وحول القرية           إبراهيم إىل مسجد    املقدس

 عليه السالم غياض وأشجار تفاح أمحر، وهناك دير إىل جانبـه          إبراهيماليت فيها قرب    
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مثائة مرقاة، يقال إن هذا اجلبل صعد منه املسيح عليـه   قدر ثاليفجبل يصعد يف قنته   
  ."السالم إىل السماء

 الشريف، ذكر القدس فصالً للحديث عن مدينة  ابن شاهني الظاهريدوأفر
مث ها، ـ فياملأثورةفيه مجلة اآليات الواردة يف فضلها، وعدد األحاديث واألخبار 

 وهي ، الكركقلعة الشريف مصطبة على سطح الصخرة يرى منها وبالقدس: ")١(قال
 املذاهب صلوات على أربع أذن ويصلّى مبسجد بيت املقدس يف أيام، أربعةمسرية 
 على ما يبدأ مبذهب اإلمام مالك جبامع املغاربة مث باملسجد األقصى أول األربعة

 الشافعي مث بقبة الصخرة على مذهب اإلمام األعظم إدريسمذهب اإلمام حممد بن 
 مث بقبة موسى والرواق الغريب على مذهب اإلمام امحد بن حنبل وهلذا حنيفة أيب

  .اإلطالة كثري وخدام ومباشرون اختصرت ذكرهم خشية افأوقاحلرم 
 على صف واحد قصبات كثرية من مجلتها ثالث أسواق الشريف وبالقدس

 وعمائر ومحاماتقيل انه مل يكن بغالب البالد نظريها وا مدارس كثرية وخانات 
 اليت قمامةحسنة ومل يؤخذ ا شيء من املكوس خبالف مجيع املدن وا كنيسة 

 فضةزورها مجيع طوائف النصارى والفرنج والقدس مدينة شريفة عظيمة يعمل فيها ي
 كثرية وفضائلها مجة وهذا على وجه اوأوصافهميناء جتلب منها إىل سائر البالد 

  . االختصار
 السيدة مرمي وقبور وقرب عني سلوان والطور ورابعة العدوية وبضواحيها

  ...". ريةالشهداء وخان الظاهر والزاوية القلند

                                                        
 ٢٣ـ ١٦دة كشف املمالك وبيان الطرق واملسالك  زب (1)
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  ١٨

،  الشريف  فإن كتابه حافل باحلديث عن مدينة القدس       )٢(احلنبلي جمري الدين      أما
 موضوع الكتاب، وأورد يف أحد      اخلليلمع مدينة   مادة الكالم عن القدس     ل  إذ تشكّ 

  .هـ٥٨٣ الدين سنة صالحفصول الكتاب خرب فتح بيت املقدس على يد السلطان 
  
  

  :القدس يف كتب الرحالة
حلديث هنا على بعض مناذج الرحلة إىل القدس، املشهور منها املتـوفر،    إقتصر ا 

  .إذ أن كثرياً من هذه الرحالت إما مفقود أصله أو ال زال خمطوطاً مل يطبع
 ،"سـفرنامة "فمن أقدم نصوص الرحالت املقدسية رحلة ناصر خسرو املسماة     

لفارسية متت ترمجتها ويرجع تارخيها إىل أواسط القرن اخلامس اهلجري، وهي باللغة ا      
ويعترب ناصر خسرو أول رحالة مسلم يزور بالد الشام وفلسطني ويدون           . إىل العربية 

  .انطباعاته ومشاهداته على منط الرحلة بوصفها املتعارف عليه
ويف القرن السابع اهلجري قام الرحالة املغريب حممد العبدري برحلته إىل املشرق،   

وعنـد  .  أن أدى فريضة احلج عاد عن طريق الـرب هـ، وبعد٦٨٨وحتديداً يف سنة   
حيث ينفصل ركب احلاج الشامي عـن       ) مدينة العقبة يف جنوب األردن    (عقبة أيلة   

املصري، توجه إىل فلسطني ماراً باخلليل وحلحول وصوالً إىل القدس، ومل تتجـاوز           
بـع  مدة إقامته يف القدس مخسة أيام، لذا جاءت إفادته ضئيلة نسبياً اسـتغرقت أر             

  ).أو العبدرية(بالرحلة املغربية صفحات من كتابه املوسوم 

                                                        
 ٣٤١ـ ٣٢٨: ١ األنس اجلليل بتاريخ القدس واخلليل  (2)
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: أما الرحالة املغريب الذائع الصيت ابن بطوطة الطنجي فقد زار القدس مرتـان            
وجاء كالمه عن   . م١٣٤٨/ هـ٧٤٩والثانية سنة   . م١٣٢٥/ هـ٧٢٦األوىل سنة   

قبة الـصخرة،   ذكر املسجد املقدس، ذكر     : القدس مقتضباً جداً تضمن أربعة أبواب     
ورحلة ابن . ذكر بعض املشاهد املباركة بالقدس الشريف، ذكر بعض فضالء القدس         

حتفة النظـار يف غرائـب األمـصار وعجائـب     ": بطوطة مشهورة معروفة مساها 
  ".األسفار

ومن رحالت القرن الثامن اهلجري رحلة خالد بن عيسى البلوي األندلـسي،            
تاج املفرق يف حتلية    "يف رحلته املسماة    م،  ١٣٣٧/ هـ٧٣٧الذي زار فلسطني سنة     

 وأقام بالقدس مدة شهرين، وترك لنا وصفاً دقيقاً للمواضع اليت مر            ".علماء املشرق 
ا، ودون مشاهداته الكثرية عن القدس وعن احلرم الشريف مبا فيه املسجد األقصى             

  .وقبة الصخرة، وأورد ذكر طائفة من علماء بيت املقدس الذين التقاهم
يف القرن احلادي عشر اهلجري قام الرحالة إبراهيم اخلياري بزيارته لفلسطني،           و

م ١٦٦٩/ هـ١٠٨٠وهو عامل من أهل املدينة املنورة، سـافر إىل القسطنطينية سنة    
لرفع مظلمته إىل السلطان العثماين، ويف طريق العودة مر على القدس، ومل تتجـاوز              

حتفـة  "جيداً للمدينة ضمنه كتابـه املـسمى   مدة إقامته يومني، غري أنه ترك وصفاً      
  ".األدباء وسلوة الغرباء

وإىل القرن الثاين عشر اهلجري ترجع العديد من الرحالت إىل بيـت املقـدس     
منها رحلتان للفقيه واملتصوف الشيخ عبد الغين بن إمساعيل النابلسي، وهو عامل كبري      

ـ ١١٠١األوىل سـنة    : من أهل دمشق الشام، زار فلسطني مرتان       م، ١٦٩٠/ هـ
، والرحلة الثانية وهي الكربى فقد قام   "احلضرة األنسية إىل الرحلة القدسية    "ومساها  
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احلقيقة وااز يف الرحلة إىل بالد الـشام        "م، ومساها   ١٦٩٤/ هـ١١٠٥ا سنة   
وقد تضمنت الرحلتان وصفاً مفصالً للقـدس الـشريف وللمـشاهد           ". واحلجاز

  نت عقد جمالس العلـم     واملقامات واملزارات ولقبة الصخرة واملسجد األقصى، وتضم
وحماورة العلماء، مما يربز احلياة العلمية اليت كانت حتتلها مدينة القـدس يف أفئـدة               

  .املسلمني
وللشيخ مصطفى بن كمال الدين البكري الصديقي، تلميذ الشيخ عبد الغـين            

ـ ١١٢٢األوىل سنة   : النابلسي، ثالث رحالت إىل القدس     م ومساهـا   ١٧١٠/ هـ
م ومساهـا   ١٧١٦/ هـ١١٢٦ والثانية سنة    ".اخلمرة احملسية يف الرحلة القدسية    "
/ هـ١١٢٨ والرحلة الثالثة سنة     ".اخلطرة الثانية األنسية للروضة الدانية القدسية     "

 وقد حفلت رحالتـه بـذكر       ".احللة الذهبية يف الرحلة احللبية    ": م ومساها ١٧١٦
ا ا من معامل ومزارات، وتعداد مـن ـا مـن            املواضع ووصف مدينة القدس وم    

  .العلماء
ومن الرحالت املهمة يف ذلك العصر رحلة الشيخ مصطفى بن أسعد اللقيمـي             

ـ  ١٧٣٠/ هـ١١٤٣سنة    ".موانح األنس يف رحليت لوادي القدس     ": م، املسماة ب
وكما يدل عنوان الرحلة فقد اعتىن اللقيمي بذكر القدس واحلرم الشريف، وزيـارة             

  .واحيها، وكانت إقامته بالقدس فرصة للقاء العلماء وحماورمن
وآخر الرحالت اليت نتطرق إليها؛ رحلة السفري حممد بن عثمـان املكناسـي             

إحراز املعلى والرقيب يف حج بيت اهللا احلرام وزيارة القدس الشريف           ": املسماة  
عوثاً من سـلطان    فقد خرج السفري املكناسي من املغرب مب      ،  "والتربك بقرب احلبيب  

م، وأمره بالتوجه بعد ذلـك      ١٧٨٥/ هـ١٢٠٠سنة   املغرب إىل السلطان العثماين   
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إىل احلجاز، وبعد أن قام اتني املهمتني زار فلسطني وترك لنا وصفاً دقيقاً ملدينـة                
  .القدس ونواحيها

  
ومبناسبة الكالم عن جغرافية القدس أود اإلشارة إىل أنين      ويف ختام هذا احلديث     

نتهيت منذ وقت ومبساعدة بعض الباحثني يف إعداد كتاب موسوعي جيمع كامـل         ا
النصوص التراثية يف جانب اجلغرافية والرحالت، املتعلّقة بالقرى واملدن الفلسطينية،          

التاسع امليالدي حىت القـرن     / منذ أقدم املؤلفات اجلغرافية يف القرن الثالث اهلجري       
دي وهو قيد النشر ، وسوف يظهـر للنـور          العشرين ميال / اخلامس عشر اهلجري  

   . ٢٠٠٩قريباً ، ومبناسبة فعالية القدس كعاصمة للثقافة العربية هذا العام 
وقد وجدت أنّ موضوع جتميع النصوص اجلغرافية املتعلّقة بدولة عربية واحدة           
حبدودها السياسية احلالية، بدأ يأخذ اهتمام الباحثني يف وقتنا احلاضر؛ فقد استخرج            
من كتب اجلغرافيا العالّمة املرحوم محد اجلاسر ما يتعلّـق بالـسعودية، وكـذلك              
القاضي إمساعيل األكوع فيما يتعلق باليمن، والدكتور صالح الدين املنجـد فيمـا     

األردن يف  "خيص سوريا، واملهدي عيد الرواضية فيما يتعلّق بـاألردن يف كتابـه             
 أن املدن والقرى الفلسطينية مل تأخـذ         غري ".موروث اجلغرافيني والرحالة العرب   

حقّها من البحث والدراسة، على الرغم من الكم اهلائل من النصوص اجلغرافية اليت             
  .تعرضت هلا

فبدأنا مبالحقة ومجع النصوص اجلغرافية من مظاا األصلية، املطبـوع منـها            
لبيـة املـدن   واملخطوط، فتوفرت لدينا مادة غنية غاية يف األمهية، تتوزع علـى غا       

ومل )  صـفحة  ٧٠٠حنو  (والقرى الفلسطينية، وجاءت مادة القدس يف جملد ضخم         
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يسبق ألحد من قبل التصدي جلمعها، سوى ما قام به املرحوم الـدكتور كامـل               
العسلي من مجع نصوص الرحالة العرب فقط، واملتعلقة مبدينة القدس وحـدها، يف             

  ".تبيت املقدس يف كتب الرحال: "كتابه املوسوم
أخرياً أمتىن أن نوفّق يف إجناز هذا العمل وإخراجه إىل حيز الوجود، على وجـه         
خيدم تراثنا ويؤكد عروبة فلسطني على مر العصور، وأن يوفّر على الباحثني اجلهد             

  . والتعب يف البحث عن املعلومات املتناثرة يف ثنايا املصادر اجلغرافية وكتب الرحالة
  واهللا ويل التوفيق
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