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القدس يف الفتح الإساليم
تمهٌد :
شكلت فلسطٌن والقدس خط الدفاع األول عن اإلسالم وبالد المسلمٌن ،واستمدت المدٌنة أهمٌتها
الدٌنٌة عند المسلمٌن ،لٌس ألنها ذات أصول عربٌة كنعانٌة فحسب ،بل ألنها مهد الرساالت
أٌضا ،فمنها عرج رسول هللا "محمد" صلى هللا علٌه وسلم إلى السماوات السبع وتكلم إلى ربه،
وتم فرض الصلوات الخمس على المسلمٌن ،ثم العودة من( )1السماوات العلى إلى بٌت المقدس
ومنها إلى مكة المكرمة.

فلم ٌختر هللا سبحانه وتعالى بٌت المقدس مكانا إلسراء نبٌه ،عبثا ،ولكنها مشٌئة إلهٌة سماوٌة
رسمت منذ ذلك التارٌخ وإلى األبد ،عالقة مالٌٌن المسلمٌن بهذه البقعة المقدسة من األرض،
وهً بالنسبة لهم من أقدس المقدسات ،وهً المكان الذي ٌحجون إلٌه ،فهو قبلتهم األولى وثالث
الحرمٌن الشرٌفٌن بعد الكعبة المشرفة( )2ومسجد النبً فً المدٌنة المنورة.

لقد بدأ رسول هللا محمد -صلى هللا علٌه وسلم -بعد الجهر بالدعوة اإلسالمٌة وانتشارها ،بتوجٌه
أنظار المسلمٌن وقلوبهم إلى مدٌنة القدس ،مدركا أهمٌتها الدٌنٌة والروحانٌة لدى المسلمٌن،
فبعث فً جمادى األول سنة ثمان للهجرة أول قوة إسالمٌة إلى بالد الشام ،وجعل على رأس هذه
القوة ،التً ال تزٌد على ثالثة آالف مقاتل| ،زٌد بن حارثة.

سارت القوة إلى بالد الشام لالشتباك بجٌوش الروم ،حٌث علم المسلمون أن "هرقل" قد حشد
فً مؤاب بأرض كنعان ،مائة ألف من الروم ،وانضم إلٌهم مثل ()3هذا العدد من القبائل العربٌة
المجاورة ،فدب التوتر فً نفوس المسلمٌن ،وفكروا فً أن ٌطلبوا النجدة من رسول هللا "محمد"،
إال أنهم آثروا االشتباك مع جٌوش الروم؛ طلبا للنصر أو الشهادة فً سبٌل هللا لدخول الجنة.
__________
 )1المقرٌزي ،المواعظ واالعتبار ،جـ  ،1دار الصفا،ص.33
 )2ابن خلكان ،وفٌات األعٌان ،تحقٌق إحسان عباس ، ،بٌروت 1731،م ،دار صادر،ص.107
 )3القلقشندي ،صبح األعشى فً صناعة اإلنشا ،الهٌئة المصرٌة العامة للكتاب ،مصر 1715 ،م،ص.51

زحف المسلمون إلى الشمال ،حتى قابلتهم جموع الروم فً مؤتة بالقرب من مدٌنة الكرك فً
األردن ،ودارت رحى المعركة غٌر المتكافئة ،وما لبث أن انسحب جٌش المسلمٌن إلنقاذ القوة
من فناء أكٌد ،وكانت هذه الحادثة بمثابة االختبار األول للمسلمٌن وإرادتهم الشجاعة فً تحرٌر
بٌت المقدس ،واستعدادهم التام للتضحٌة والفداء من أجل القدس.
القدس فً عهد الخلفاء الراشدٌن:
أمر الرسول الكرٌم بتجهٌز جٌش ٌقوده "أسامة بن زٌد"؛ لالنتقام لشهداء مؤتة ،وانتقل الرسول
إلى الرفٌق األعلى وجٌش أسامة ٌتأهب للسٌر شماال ،فأمر الخلٌفة أبو بكر الصدٌق أن ٌواصل
جٌش أسامه سٌره وٌحقق المهمة التً كلفه بها رسول هللا ،واشتبك جٌش أسامه مع القبائل
العربٌة التً ساندت جٌش الروم ضد قوة المسلمٌن ،ولقنها درسا )1(،وعاد إلى المدٌنة المنورة.

وبعد أن انتهى الخلٌفة "أبو بكر الصدٌق" من حروب الردة ،فً أعقاب وفاة سٌدنا محمد -
صلى هللا علٌه وسلم -وبعد أن تم تدعٌم أركان المسلمٌن ،أعد جٌشا لغزو بالد الشام وتحرٌر
بٌت المقدس ،وقدر عدد الجٌش بأربعة وعشرٌن ألفا من جنود المسلمٌن األشداء ،وزحف جٌش
المسلمٌن شماال وحارب الروم فً معارك جانبٌة إلى أن وصل مشارف دمشق فً "حوران".
أما الروم فقد تجمعوا استعدادا للمعركة الحاسمة فً وادي الٌرموك ،الفاصل بٌن سورٌة
واألردن ،بعدد ٌقدر بعشرة أضعاف جٌش المسلمٌن ،ومن ناحٌة أخرى قدم خالد بن الولٌد على
رأس جٌش مجهز ،وتوحد الجٌش بقٌادة "خالد بن الولٌد" ،ودارت المعركة الفاصلة وكان
النصر حلٌف المسلمٌن فً الٌرموك ،وبعد ذلك اتجه جٌش المسلمٌن إلى دمشق ،حٌث
حاصرها ،وتم فتحها ،وهزم الروم شر هزٌمة)2(.

وبعد أن فرغوا من بالد الشام ،وجهوا جزءا من قواتهم إلى فلسطٌن ،وفتحوا مناطق عدٌدة منها
وحاصروا إٌلٌاء (القدس) زمن الخلٌفة الثانً عمر بن الخطاب ،واستمات الروم فً الدفاع عن
بٌت المقدس ،بٌد أن الدٌن الجدٌد وما ٌزرعه فً نفوس قواته ،قد انتصر على عناد الروم ،ودب
الضعف فً نفوسهم.
__________
 )1المقرٌزي ،المواعظ واالعتبار ،جـ  ،1دار الصفا،ص.31
 )2ابن خلكان ،وفٌات األعٌان ،تحقٌق إحسان عباس ، ،بٌروت 1731،م ،دار صادر،ص.110

ولما اشتد الحصار على بٌت المقدس سنة 636م ،ظهر البطرٌرك "صفرونٌوس" من فوق
أسوار المدٌنة وقال لهم" :إنا نرٌد أن نسلم ،لكن بشرط أن ٌكون ذلك ألمٌركم ،فقدموا له أمٌر
الجٌش فقال :ال ،إنما نرٌد األمٌر األكبر ،أمٌر المؤمنٌن ،فكتب أمٌر الجٌش إلى عمر بن
الخطاب)1(.

فخرج عمر بن الخطاب إلى مدٌنة القدس ،ولما أطل على مشارفها وجد المسلمٌن فً استقباله
خارج بابها المسمى بباب دمشق ،وعلى رأسهم البطرٌرك "صفرونٌوس" .وكان عمر على
راحلة واحدة ومعه غالمه ،فظهر لهم وهو آخذ بمقود الراحلة وغالمه فوقها ،وكان عمر قد
اشترط على غالمه أن ٌسٌر كل منهما نفس المسافةٌ ،ركب واحد ،واآلخر ٌسٌر على األقدام
بالتساوي ،فعندما وصال كان دور الغالم وعمر بن الخطاب ٌأخذ بمقود الراحلة .فبٌنما رأوه
كذلك خروا له ساجدٌن ،فأشاح الغالم علٌهم بعصاه ()2من فوق راحلته وصاح فٌهم" :وٌحكم
إرفعوا روؤسكم ،ال ٌنبغً السجود إال هلل ،فلما رفعوا رؤوسهم انتحى البطرٌرك "صفرونٌوس"
ناحٌة وبكى ،فتأثر عمر وأقبل علٌه ٌواسٌه قائال" :ال تحزن هون علٌك ،فالدنٌا دوالٌك ٌوم لك
وٌوم علٌك" ،فقال صفرونٌوس" :أظننتنً لضٌاع الملك بكٌت؟ وهللا ما لهذا بكٌت ،إنما بكٌت لما
أٌقنت أن دولتكم على الدهر باقٌة ترق وال تنقطع ،فدولة الظلم ساعة ودولة العدل إلى قٌام
الساعة ،وكنت حسبتها دولة فاتحٌن ثم تنقرض مع السنٌن".

وتسلم ابن الخطاب مفاتٌح القدس من البطرٌرك "صفرونٌوس" ،وخطب فً تلك الجموع قائال:
"ٌا أهل إٌلٌاء لكم مالنا وعلٌكم ما علٌنا" .ثم دعا البطرٌرك لتفقد كنٌسة القٌامة ،فلبى دعوته،
وأدركته الصالة وهو فٌها ،فتلفت إلى البطرٌرك وقال له أٌن أصلً؟ فقال :مكانك صل ،فقال:
"ما كان لعمر أن ٌصلً فً كنٌسة القٌامة ،فٌأتً المسلمون من بعدي وٌقولون هنا صلى عمر
وٌبنون علٌه مسجدا" .وابتعد عنها رمٌة حجر ،وفرش عباءته وصلى ،وجاء المسلمون من
بعده ،وبنوا على ذلك المكان مسجدا ،وهو قائم إلى ٌومنا هذا)3(.

__________
 )1الطبري،تارٌخ االمم و الملوك  ،ج،5ص .161
 )2ابن الندٌم ،محمد بن أبً ٌعقوب إسحاق ،الفهرست ، ،دار الكتب العلمٌة ،بٌروت ،ط 2002،2م،ص.41
 )3المقرٌزي ،المواعظ واالعتبار ،جـ  ،1دار الصفا،ص.37

نص العهد الذي أعطاه الخلٌفة عمر للقدس "العهدة العمرٌة":

بسم هللا الرحمن الرحٌم" :هذا ما أعطى عبد هللا "عمر" أمٌر المؤمنٌن أهل إٌلٌاء من األمان،
أعطاهم أمانا ألنفسهم وأموالهم ولكنائسهم وصلبانهم ،سقٌمها وبرٌئها وسائر ملتها ،أنه ال تسكن
كنائسهم ،وال تهدم ،وال ٌنتقص منها ،وال من حٌزها ،وال من صلبهم ،وال من شئ من أموالهم
وال ٌكرهون على دٌنهم ،وال ٌضار أحد منهم ،وال ٌسكن بإٌلٌاء معهم أحد من الٌهود .وعلى
أهل إٌلٌاء أن ٌعطوا الجزٌة كما ٌعطى أهل المدائن ،وعلٌهم أن ٌخرجوا منها الروم واللصوص.
فمن خرج منهم فإنه آمن على نفسه وماله ،حتى ٌبلغوا مأمنهم .ومن أقام منهم فهو آمن ،وعلٌه
مثل ما على أهل إٌلٌاء من الجزٌة ،ومن أحب من أهل إٌلٌاء( )1أن ٌسٌر بنفسه وماله مع
الروم ،وٌخلً بٌعهم وصلبهم ،فإنهم آمنون على أنفسهم حتى ٌبلغوا مأمنهم ،ومن كان بها من
أهل األرض؛ فمن شاء منهم قعد ،وعلٌه مثل ما على أهل إٌلٌاء من الجزٌة ،ومن شاء سار مع
الروم ومن شاء رجع إلى أهله ،ال ٌؤخذ منهم شًء حتى ٌحصد حصادهم ،وعلى ما فً هذا
الكتاب عهد هللا وذمة رسوله وذمة الخلفاء وذمة المؤمنٌن ،إذا أعطوا الذي علٌهم من الجزٌة".
شهد على ذلك كتب وحضر سنة  15هـ عمر بن الخطاب ،وخالد بن الولٌد ،وعبد الرحمن بن
عوف ،ومعاوٌة بن أبً سفٌان)2(.
القدس فً ظل الحكم األموي
كانت القدس جزءا من والٌة الشام التً توالها معاوٌة بن أبً سفٌان (680-602م60/ه) فً
خالفة عمر بن الخطاب ،ثم واله علٌها عثمان بن عفان ،فلما استشهد عثمان بقً معاوٌة والٌا
علٌها واستقل بها ،فكان سكان بالد الشام هم أنصار معاوٌة فً خالفه مع علً بن أبً طالب
ومطالبته بالثأر لعثمان بن عفان ،وكان معاوٌة ٌدعى الشام أمٌرا (ولما انتقلت الخالفة إلى
معاوٌة ،تم مباٌعته فً القدس ،واتخذ سالم بن قٌصر والٌا على المدٌنة .
__________
 )1المقرٌزي ،المواعظ واالعتبار ،جـ  ،1دار الصفا،ص.40
 )2الطبري،تارٌخ االمم و الملوك  ،ج،5ص .161
 )3ابن خلكان ،وفٌات األعٌان ،تحقٌق إحسان عباس ، ،بٌروت 1731،م ،دار صادر،ص.111

وٌذكر ابن طاهر المقدسً أن القدس كانت خرابا حتى دخولها فً اإلسالم فعمرها عمر بن
الخطاب ،ثم من بعده معاوٌة بن أبً سفٌان ،ولعل هذا اإلعمار كان للمسجد األقصى الذي لم
ٌكن بناؤه قائما عند فتح المسلمٌن للمدٌنة ،فٌذكر أن عمر بن الخطاب بنى مسجدا سمً باسمه،
ثم أضاف إلٌه معاوٌة بن أبً سفٌان ،أما البناء الحقٌقً للمسجد فتم إنجازه فً خالفة الولٌد بن
عبد الملك (.)1
واهتم معاوٌة بأهل الذمة وبخاصة نصارى المدٌنة .وٌذكر بأنه كان ٌتردد علٌها ،فبعد مباٌعته
بالخالفة قام بزٌارة الجلجة وصلى هناك ،ثم قصد الجثمانٌة وهبط منها إلى قبر السٌدة مرٌم
وصلى هناك أٌضا
وٌقال بأن معاوٌة كان مٌاال للنصارى ألن أمه مٌسون الكلبٌة مسٌحٌة ولكونه نشأ فً كنف
أخواله المسٌحٌٌن ،وإلختالطه مع المسٌحٌٌن فً دمشق ،ولعل السبب األهم فً اهتمامه
بالنصارى هو أن تسامح اإلسالم مع أهل الكتاب الذٌن ٌعٌشون فً رعاٌة دولة المسلمٌن ،ومن
األولى أن ٌكون خلٌفة المسلمٌن مثال فً ذلك ()2
أما بالنسبة إلى الٌهود ،فقد منعوا من اإلقامة فً المدٌنة منذ خالفة عمر بن الخطاب ،وعهد
الخلفاء الراشدٌن ،وفً صدر الدولة األموٌة ،فلم ٌجرؤ أحد من الٌهود على دخول المدٌنة
واإلقامة فٌها ،فلما كانت خالفة عبد الملك بن مروان استخدم الٌهود فً أعمال النظافة وخدمة
المساجد فً مدٌنة القدس ،وهما مسجد قبة الصخرة المشرفة والمسجد األقصى المبارك
وبعد وفاة معاوٌة بن أبً سفٌان سنة 60ه696/م انتقلت الخالفة إلى ابنه ٌزٌد (24ه645/م-
63ه683/م) ،فشهد عهده الكثٌر من الفتن واالضطرابات الداخلٌة لعدم رضى بعض المسلمٌن
من أهل الحجاز عن بٌعته كالحسٌن بن علً وعبد هللا بن الزبٌر وغٌرهما (.)3
_________
 )1ابن قتٌبة ،عٌون األخبار،ج،1770 ،1ص .226
 )2الذهبً ،سٌر أعالم النبالء ،تحقٌق شعٌب األرناؤوط (مؤسسة الرسالة ،بٌروت ،)1711ص.67
 )3ابن الندٌم ،محمد بن أبً ٌعقوب إسحاق ،الفهرست ، ،دار الكتب العلمٌة ،بٌروت ،ط 2002،2م،ص.43

وانتهى األمر بخروج عبد هللا بن الزبٌر على الحكم األموي واالنفصال بالحجاز ،فأقام إمارة
مستقلة فً مكة ال تدٌن لحكم بنً امٌةـ وحاول اجتذاب أهل الوالٌات اإلسالمٌة أو السٌطرة
علٌها وإخراج بنً أمٌة منها كما حدث فً الكوفة والبصرة ،غٌر ان ذلك لم ٌطل كثٌرا فبعد
وصول الخالفة إلى عبد الملك بن مروان سنة 65ه685/م أخذ ٌعد القوة وٌحاصر ابن الزبٌر
فً مكة ،فضٌق علٌه حتى تمكن من دخول مكة حٌث قبض على ابن الزبٌر وقتله ()1
وفتحت ثورة عبد هللا بن الزبٌر المجال أمام من ٌرغب فً الثورة على األموٌٌن ،فاتهم عبد
الملك بن مروان بأنه تخوف بأن ٌأخذ عبد هللا بن الزبٌر البٌعة من حجاج الشام ،فأراد منعهم من
الحج إلى مكة ،وتحوٌل الحج إلى القدس .
غٌر أن هذا لٌس له ما ٌدعمه وإنما كان االهتمام بالقدس الذي كان واضحا فً خالفة عبد الملك
بن مروان لما تتمتع به المدٌنة من قدسٌة ،وإن ما فعله إعطاء المدٌنة العناٌة التً تلٌق بها ،فقد
كان الخلٌفة ٌحب اإلقامة فٌها)2( .
ولما تولى سلٌمان بن عبد الملك الخالفة بعد وفاة أخٌه الولٌد 96ه615/م توجه إلى القدس
وجاءته الوفود فٌها تباٌعه.
فٌذكر المقدسً أن سلٌمان كان ٌجلس فً قبة فً صحن مسجد بٌت المقدس مما ٌلً الصخرة
وٌتقبل التهانً والتبرٌك
ورغب سلٌمان فً اإلقامة ببٌت المقدس واتخذها منزال (نفس المرجع السابق) .وقام بتحوٌل
عاصمة ملكه من دمشق إلى بٌت المقدس ،فكان للقدس وال خاص وقاض خاص ،ودرس
إمكانٌة اتخاذها عاصمة ،فوجد أن المراكز اإلدارٌة كانت قواعد للمقاتلة وتلبً حاجاتهم إلى
المراعً والمناخ وتكون مرتبطة مباشرة بشبه الجزٌرة العربٌة ،ولم تكن المدٌنة وحرمها
مناسبة لهذا الغرض لذلك عاد وتخلى عن تلك الفكرة )3(.
__________
 )1ابن األثٌر ،الكامل فً التارٌخ  ،1766،ج،4ص .22
 )2الٌعقوبً ،تارٌخ الٌعقوبً ،1773 ،ص .131-133
 )3الذهبً ،سٌر أعالم النبالء ،تحقٌق شعٌب األرناؤوط (مؤسسة الرسالة ،بٌروت ،)1711ص.30

القدس تحت الحكم العباسً
سقطت الدولة األموٌة سنة 132ه649/م ،وعندما تولى العباسٌون الخالفة (ابن األثٌر،1966 ،
ج ،)324-322 :4كانت فلسطٌن فً العصر العباسً جندا تابعا لدمشق من الناحٌة اإلدارٌة،
وعٌن علٌها أبو العباس ٌحٌى بن جعفر الهاشمً حتى سنة 133ه650/م .
لقد إهتم العباسٌون اهتماما كبٌرا بمدٌنة القدس ،وتمثل هذا االهتمام بشكل خاص صورة فً عهد
الخلٌفة العباسً الثانً أبو جعفر المنصور (95ه614/م158-ه665/م)  .إذ ٌذكر المسعودي
فً كتابه "مروج الذهب" انه فً سنة 141ه658/م ،زار المنصور مدٌنة القدس ،فصلى فٌه
لنذر كان علٌه وانصرف )1(.
ولقد أظهر أبو جعفر المنصور رعاٌة تامة للمسجد األقصى .خاصة بعد أن ضربه زلزال هدم
بعض أقسامه ،كما ٌذكر ذلك المقدسً فً كتابه "أحسن التقاسٌم" ،أن الخلٌفة امر ببناء المسجد
وأروقته بطرٌقة أفضل مما كان علٌه من قبل ،وكان ذلك فً سنة 154ه661/م .
ومما ٌذكر عن أبً جعفر المنصور أٌضا فً إجراء بعض التغٌٌرات فً المسجد األقصى انه
كانت أبواب المسجد فً زمن األموٌٌن ()2ملبسة بصفائح من الذهب ،والفضة ،ولكن أبا جعفر
المنصور أمر بقلعها ،وصرفها دنانٌر تنفق على المسجد
وقد اهتم الخلٌفة العباسً المهدي (126ه614/م169-ه685/م) بالمدٌنة ،فكانت سٌاسته ترضٌة
سكان البالد اإلسالمٌة ،ومن بٌنها بالد الشام ،فقام بزٌارة إلى دمشق والقدس ،وحاول تسوٌة
الخالف بٌن القبائل العربٌة فً بادٌة الشام
أما فً خالفة المهدي ،فقد حدث زلزال فوقع البناء الذي كان أمر به أبو جعفر المنصور ،فأمر
ببنائه من جدٌد .
ومما زاد فً أهمٌة القدس ،العالقات الدبلوماسٌة بٌن الخلٌفة العباسً هارون الرشٌد
(145ه663/م193-ه809/م) وشارلمان ه642/م198-ه814/م) ،ملك اإلمبراطورٌة
الرومانٌة المقدسة )3(.
وكل ذلك ٌشٌر إلى مدى احترام المسلمٌن العالم -والخلٌفة العباسً هارون الرشٌد تجاه
المسٌحٌٌن ،وذلك بتوكٌد الحرٌة الدٌنٌة للمسٌحٌٌن ،وفسح المجال لرعاٌاهم فً زٌارة المدٌنة.
___________
 )1الذهبً ،سٌر أعالم النبالء ،تحقٌق شعٌب األرناؤوط (مؤسسة الرسالة ،بٌروت ،)1711ص.31
 )2الحنبلً ،مجٌر الدٌن  ،األنس الجلٌل  ،1733،ج،1ص .212
 )3ابن الندٌم ،محمد بن أبً ٌعقوب إسحاق ،الفهرست ، ،دار الكتب العلمٌة ،بٌروت ،ط 2002،2م،ص.45

إن البناء الضخم لبناء قبة الصخرة هو الذي دفع بالخلٌفة المأمون (160ه686/م-
218ه833/م) بأن ٌجعل فنانٌه ورسامٌه ،أن ٌنسب بناؤها إلٌه بدال من الخلٌفة األموي عبد
الملك بن مروان (أي تارٌخ 216ه831/م) ولٌس فً شك أن بانً هذه القبة هو عبد الملك بن
مروان ،وٌؤٌد ذلك الكتابة الكونٌة المنقوشة حول القبة المؤرخ إلى سنة 62ه691/م )1(.
والظاهر أن البناء قد تهدم ،فرمم على عهد المأمون سنة 218-198ه833-814/م ،فغٌر
الرسام المرمم اسم عبد الملك فً النقش ،وجعله "عبد هللا" وأضاف إلٌه اسم المأمون ،إال أنه
سها عن تغٌٌر التارٌخ .
ثار المبرقع الٌمانً فً عهد الخلٌفة المعتصم ،وسبب خروجه على الخالفة العباسٌة،حسب ما
ٌروٌه لنا الطبري" :أن الجند أراد النزول فً داره "دار المبرقع"
وهو غائب عنها ،وفٌها إما زوجته أو أخته فمانعته ذلك ،فضربها بسوط كان معه ،فاتقته
بذراعها ،فأصاب السوط ذراعها فأثر بها وأرته األثر الذي بذراعها من ضربه ،فأخذ أبو حرب
سٌفه ومشى إلى الجندي وهو غار"غافل" فضربه به حتى قتله ،وبعد ذلك هرب أبو حرب إلى
أحد الجبال ولبس برقعا حتى ال ٌعرف ،وأخذ ٌدعو إلى إقامة الحق والعدل ،كما انه تبنى الدعوة
إلعادة الحكم إلى بنً أمٌة ،وتبنى فكرة السفٌانً مما جلب له مزٌدا من األنصار والمؤٌدٌن
خارج نطاق فلسطٌن" )2(.
لقد استجاب ألبً حرب عدد كبٌر من الفالحٌن ،وهم الفئة األكثر تضررا من سٌاسة األتراك فً
الدولة العباسٌة .وكما حازت هذه الثورة على تأٌٌد القبائل القٌسٌة والٌمانٌة فً آن معا ،فساعدتها
مجموعات من سكان دمشق وحمص وتدمر واألدرن مما ٌعطً انطباعا صادقا ،وهو أن مصٌر
سكان بالد الشام كان وما زال واحدا.
لقد تأثرت القدس إٌجابٌا بثورة المبرقع ،إذ رحب أهالً المدٌنة بمختلف فئاتهم االجتماعٌة
ودٌانتهم بمبادىء الحركة ()3وقائدها خاصة أنه خفف عنهم الضرائب بما فٌها
_________
 )1الحنبلً ،مجٌر الدٌن  ،األنس الجلٌل  ،1733،ج،1ص .213
 )2ابن األثٌر ،الكامل فً التارٌخ  ،1766،ج،4ص .22
 )3القلقشندي ،صبح األعشى فً صناعة اإلنشا ،الهٌئة المصرٌة العامة للكتاب ،مصر 1715 ،م،ص.521

وتراجع تأٌٌد المبرقع بعد دخوله إلى المدٌنة ،إذ بدأت تصدر عن أتباعه ممارسات كان منها
نهب الكنائس واألدٌرة والمساجد؛ مما دفع بسكانها إلى الهرب منها ،هذا باإلضافة إلى محاوالت
لحرق كنٌسة القٌامة .إال أن بطرٌرك القدس ٌوحنا السادس (228-223ه838-842/م) دفع
مبالغ مالٌة من أجل منع ذلك
وعندما تولى المعتصم الحكم كلف رجاء بن أٌوب الحضاري القضاء على تمرد المبرقع ،فالتقوا
فً الرملة ،فقتل من أصحابه نحو عشرٌن ألفا ،وأسر أبا حرب ،وبذلك انتهت الثورة )1(.

القدس فً العهد الطولونً واإلخشٌدي
بعد منتصف القرن الثالث الهجري/التاسع المٌالدي أخذا الضعف ٌتسلسل إلى السلطة المركزٌة
فً بغداد عاصمة الخالفة العباسٌة ،خاصة مع انشغال الخالفة العباسٌة بحركة الزنج .
وأتٌح ألحمد بن طولون (220ه835/م260-ه883/م) أن ٌحكم بالد الشام ومصر فدخلت
القدس تحت حكم بنً طولون الذٌن أولوا فلسطٌن عناٌة كبٌرة ألهمٌتها الدٌنٌة ،حٌث بقٌت
فلسطٌن تحت حكم الطولونٌٌن الذٌن أقاموا حكما وراثٌا فً مصر والشام امتد من -646
292ه905-868/م
أما بالنسبة إلى اإلخشٌدٌٌن ،فقد برز قائدهم محمد بن طغج اإلخشٌد عام 321ه932/م فً
مواجهة الفاطمٌٌن الذٌن أخذوا بتهدٌد حدود مصر الغربٌة ،وتمكن من ردهم عن مصر ،وكان
قد تولى الشام من قبل فبعث إلٌه الراضً تقلٌدا بمصر إضافة إلى بالد الشام وذلك سنة
323ه935/م ،وأصبحت القدس ضمن األمالك اإلخشٌدٌة وتعرضت فلسطٌن لغزو القرامطة،
رغم محاوالت اإلخشٌدٌٌن وقف هذه الهجمات إال أنها انتهت سنة 968م356/ه إلى فرار
الحسن بن طغج اإلخشٌد من عاصمة فلسطٌن (الرملة) إلى مدٌنة القدس لٌحتمً فٌها ،وأجبر
على دفع األتاوة للقرامطة )2(.
لقد اهتم اإلخشٌدٌون بالقدس ،وأصبحت عندهم مكانة عظٌمة .إذ أوصوا بأن ٌدفنوا فٌها ،منهم:
محمد بن طغج اإلخشٌد ،وعلى بن اإلخشٌد وكافور اإلخشٌدي .
_____________
 )1ابن األثٌر ،الكامل فً التارٌخ  ،1766،ج،4ص .23
 )2الحنبلً ،مجٌر الدٌن  ،األنس الجلٌل  ،1733،ج،1ص .215

القدس تحت الحكم الفاطمً (463-357ه1031-730/م)
استطاع جعفر بن فالح من بسط السٌطرة الفاطمٌة على مدٌنة القدس ،والرملة وغٌرها
من المدن الفلسطٌنٌة .
وقد اهتم الفاطمٌون بالمدٌنة ،وأنشأوا فٌها مجموعة من المؤسسات أهمها :المستشفى
الفاطمً ،ودار العلم الفاطمٌة؛ وإقامة الخانات لتسهٌل أمور التجار ،وشجعوا العلوم واآلداب .
وتجدر اإلشارة إلى أن المذهب الشٌعً كان قد انتشر بشكل كبٌر فً بٌت المقدس والمنطقة
بأسرها .
وكانت عالقة الفاطمٌٌن فً القدس مع نصارى المدٌنة سٌئة فً بعض األحٌان إذ تعرضوا
لمضاٌقات من قبل الحكام الفاطمٌٌن وباإلضافة إلى بعض حكام المدٌنة ،أو انعكاسا لعالقات
الدولة الفاطمٌة بالدولة البٌزنطٌة ،وقد صدرت األوامر من الخلٌفة الفاطمً الحاكم بأمر هللا
الفاطمً إلى والً فلسطٌن بهدم كنٌسة القٌامة عام 399ه1009/م )1(.
وانتهج الفاطمٌون سٌاسٌة التشدد ضد المسٌحٌٌن .إذ أمر أن ٌمٌز المسٌحٌٌن من المسلمٌن
فً حمامات فلسطٌن بصلٌب معقوف ٌعلقونه فً رقابهم ،هذا فضال عن تمٌٌز الٌهود "بجلجل
مكان الصلٌب" وكان ذلك لفترة زمنٌة محدودة أدى ذلك إلى تهجٌر عدد كبٌر من المسٌحٌٌن إلى
خارج فلسطٌن .
وتشٌر إحدى الرواٌات إلى أن المفرج بن الجراح ألزم المسٌحٌٌن فً القدس بإعادة بناء
كنٌسة القٌامة عام 403ه1012/م ،وساعد فً عملٌة البناء حسب إمكاناته وقدراته .
وتجدر اإلشارة إلى أن الدولة الفاطمٌة أسهمت فً ترمٌم المسجد األقصى زمن الخلٌفة الفاطمً
الظاهر 426-410ه1035-1020/م .كما رممت أسوار المدٌنة فً عهده .وفً عهده تمتع
النصارى بحرٌتهم الدٌنٌة ،وأعٌد بناء الكنٌسة  ،التً تهدمت وتضررت بسبب زلزال عام
425ه1034/م ()2
هذا وقد منح الخلٌفة الفاطمً المستنصر (426ه1036/م486-ه1094/م) ،قطعة أرض
للمسٌحٌٌن-جنوب كنٌسة القٌامة-لبناء مركز إلقامتهم وإلقامة غٌرهم من النصارى األوروبٌٌن
أثناء وجودهم فً القدس ،عرف بحً النصارى
_________
 )1ابن األثٌر ،الكامل فً التارٌخ  ،1766،ج،4ص .22
 )2الحنبلً ،مجٌر الدٌن  ،األنس الجلٌل  ،1733،ج،1ص .216

القدس تحت حكم السالجقة
حاصر السالجقة المدٌنة عام 465ه1063/م ،واستولوا علٌها دون قتال .وذهب اتسز أوق
الخوارزمً (ت 460ه1086/م) إلى فلسطٌن وفتح الرملة ،وسار منها إلى القدس وحاصرها،
ففتحها وسٌطر على ما ٌجاورها من البالد ما عدا مدٌنة عسقالن .
وأغلق سكان القدس أبواب المدٌنة أمام القائد السلجوقً وقاوموه ،فقاتلهم ثم دخل البلد
بالقوة ،ونكل بكثٌر من أهلها حتى قٌل انه قتل ما ٌقرب من ثالثة عشر ألفا من سكان المدٌنة
(شفٌق جاسر أحمد .)269 ،20 :1989 ،وتمكن نصر الدولة والجٌوش الفاطمٌة من استعادة
مدٌنة القدس بعد مرور حوالً أربع سنوات ،عام 469ه1066/م )1(.
ولم ٌدم ذلك بسبب قوة الفاطمٌٌن فً الشام ،طلب اتسز الخوارزمً اإلمدادات من الدولة
السلجوقٌة التً بادرت إلى نجدته ،وأرسلت األمٌر تاج الدولة تتش على رأس قوة إلى دمشق
فتلقاه اتسز عن قرٌب ،فأنكر علٌه تأخره عن لقائه )2(،وقبض علٌه وقتله فً ربٌع األول عام
462ه/أٌلول 1069م ،وسٌطر على بالد الشام فلسطٌن ومركزها القدس ،وعٌن ارتق بن اكسب
نائبا عنه فً القدس ،وأقطعه جمٌع المناطق التابعة لها .
وتمكن الفاطمٌون من استعادة القدس ٌوم األربعاء  15رمضان عام 491ه 26 /آب من
عام 1098م ،وذلك عندما قام األفضل بن بدر الجمالً بحصارها وبها األمٌر التركمانً سقمان
بن أرتق (491ه1098/م496-ه1104/م) وأخوه إٌلغازي وجماعة من أقاربهما ،وانتهى
الحصار باستسالم المدٌنة للفاطمٌٌن .
القدس فً العهد الصلٌبً
استطاع الصلٌبٌون فً نهاٌة القرن الحادي عشر ،اإلستفادة من االنقسامات التً تعرض لها
العالم اإلسالمً؛ نتٌجة الفتنة التً دبت بٌن الشٌعة ،والسنة؛ وبٌن العرب ،والترك فً تلك
الفترة ،حتى أن الوزٌر الفاطمً "األفضل" أرسل إلى الصلٌبٌٌن رسالة عام 1098مٌ ،عرض
فٌها محالفتهم ضد األتراك السالجقة)3(.

__________
 )1ابن كثٌر  ،البداٌة والنهاٌة  ،ج ، 6دار الفكر ،ص.57
 )2القلقشندي ،صبح األعشى فً صناعة اإلنشا ،الهٌئة المصرٌة العامة للكتاب ،مصر 1715 ،م،ص.56
 )3ابن خلكان ،وفٌات األعٌان ،تحقٌق إحسان عباس ، ،بٌروت 1731،م ،دار صادر،ص.112

عقد الصلٌبٌون العزم على أن ٌسٌروا إلى بٌت المقدس ،وذلك بعد اإلستٌالء على انطاكٌة.
وتقدمت القوات الصلٌبٌة فً ٌ 6ونٌو 1099م ،وحوصرت المدٌنة المقدسة من جمٌع
االتجاهات)1(.

وقد كانت المدٌنة مزودة بكمٌات كبٌرة من المؤن والماء واألسلحة ،التً فاقت أسلحة الصلٌبٌٌن،
كما دعمت األبراج بالقطن والدرٌس لتصمد أمام قذائف منجنٌقات العدو ،وصمدت القوات
اإلسالمٌة فً المدٌنة وتعرض الصلٌبٌون إلى هجمات المسلمٌن ،ونفذت مؤنهم وعانوا كثٌرا من
حرارة الشمس ،وفشل الصلٌبٌون فً هجومهم األول على المدٌنة.
وحٌنما وصلت إلٌهم إمدادات جدٌدة وعتاد وعدة ،عاودوا الهجوم .وبلغ عدد القوات الصلٌبٌة
المحاصرة للمدٌنة  12ألفا من الراجلة)2( ،و 1300من الفرسان ،باإلضافة إلى معاونة حجاج
مسٌحٌٌن لهم ،وفً لٌلة ٌ 14ولٌو 1099م ،استطاع الصلٌبٌون دخول المدٌنة خالل األسوار
عبر أبراج صنعت خصٌصا لذلك.

فقد دمر الصلٌبٌون ما شاء لهم أن ٌدمروا ،ونهبوا الكثٌر ،كما نهبوا بعض المعادن النفٌسة التً
كانت تكسوا المقدسات ،وال سٌما قبة الصخرة ،وانطلق الصلٌبٌون فً شوارع المدٌنة ،والى
المنازل والمساجدٌ ،ذبحون كل من صادفهم من الرجال والنساء واألطفال ،وهكذا استطاع
المسٌحٌون االستٌالء على بٌت المقدس.

ومنذ ذلك التارٌخ أصبحت قضٌة تحرٌر القدس التً ترمز إلى تحرٌر فلسطٌن ،هً القضٌة
األولى األساسٌة على المستوٌٌن السٌاسً والدٌنً لدى العرب والمسلمٌن)3(.

__________
 )1ابن خلكان ،وفٌات األعٌان ،تحقٌق إحسان عباس ، ،بٌروت 1731،م ،دار صادر،ص.114
 )2ابن كثٌر  ،البداٌة والنهاٌة  ،ج ، 6دار الفكر ،ص.60
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فً غضون ذلك وصلت قوة مصرٌة إلى بٌت المقدس ،وطلبت من الصلٌبٌٌن الرحٌل من البالد،
وتقدم "الوزٌر األفضل" وزٌر مصر نحو فلسطٌن ،فوصل عسقالن فً  4أغسطس ،وخرج
"جودفري" بجٌشه من بٌت المقدس لمواجهة جٌوش المصرٌٌن فً  9أغسطس 1099م،
واحتشد الجٌش الصلٌبً فً سهل المجدل (شمالً عسقالن) ،حٌث ٌعسكر الوزٌر األفضل،
وفوجئ األفضل بتلك الجموع  ،فهرب إلى مصر بحرا ،وبذلك أصبح احتالل الصلٌبٌٌن لبٌت
المقدس مؤكدا ،ولم ٌلبث أن استولى الصلٌبٌون على الجلٌل ،وطبرٌا ،وحٌفا ،وقٌسارٌة،
وغٌرها)1(.

وعلى إثر ذلك أصبح "جودفري دي بوٌون" هو الحاكم الذي منح لقب المدافع عن كنٌسة
القٌامة ،وفً  11نوفمبر عام 1100م ،أصبح "بلدوٌن األول" على رأس مملكة الصلٌبٌٌن فً
بٌت المقدس ،وقد إستمرت هذه المملكة  86سنة ولم ٌسمح للمسلمٌن وال لغٌرهم باإلقامة داخل
المدٌنة.

لقد شعر الصلٌبٌون فً تلك الفترة بأنه ٌتوجب علٌهم التخلص من الثقافة العربٌة فً المنطقة،
وجعل تلك البقعة من الوطن العربً التٌنٌة ،وكذلك القضاء على األرثوذكسٌة التً كانت
منتشرة فٌها ،وقٌل أٌضا بأن الهدف الرئٌسً لغزو الصلٌبٌٌن كان تجارٌا ،حٌث ساد نظام
اإلقطاع فً اإلدارة ،فكانت األرض كلها للفرسان)2(.

القدس فً العهدالممالٌك

فً وسط الغمام الذي مر باألمة اإلسالمٌة ،ظهر "عماد الدٌن زنكً" ،فوحد قوى المسلمٌن فً
العراق والشام ،ولكنه لم ٌعمر طوٌال ،إذ قتل على ٌد أحد صبٌانه عام 1146م .وظهر بعد ذلك
ولده البكر "نور الدٌن محمود" الذي حمل رسالة أبٌه فً حرصه على مصالح المسلمٌن ،وعمل
على تنظٌم صفوف المسلمٌن ،واستولى على دمشق؛( )3األمر الذي ساعد على توحٌد البالد ،ثم
امتد نفوذ نور الدٌن إلى مصر ،وولى صالح الدٌن الوزارة الفاطمٌة وهو فً الحادٌة والثالثٌن
من عمره.
__________
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كان لنجاح "نور الدٌن" فً ضم مصر (حاضنة الدولة اإلسالمٌة) أثره فً قلق الصلٌبٌٌن،
فأصبحت قواتهم فً بٌت المقدس محاطة من الشمال الشرقً والجنوب الغربً .حتى أن
"عموري األول" ملك بٌت المقدس أرسل سفارة إلى أوروبا ٌطلب النجدة ،وكذلك إلى الدولة
البٌزنطٌة.
وعندما قامت الدولة األٌوبٌة فً مصر على أنقاض الضعف والتحلل الذي أصاب الخالفة
الفاطمٌة ،دبت الحٌاة والقوة فً الجهة الغربٌة من جبهات المعركة ،وكان اللتحام الجبهات
وتوحدها شرطا ضرورٌا ،حتى ٌتم محاصرة الكٌان الصلٌبً الغرٌب ،الذي زرع فً الجسد
العربً الواحد ،وكانت هذه هً المهمة التً قام بها وقاد معاركها البطل المسلم صالح الدٌن
األٌوبً.
وفً العام التالً لقٌام الدولة األٌوبٌة ،بدأ صالح الدٌن الزحف على جنوب فلسطٌن ،وكان
حصن "الكرك" الصلٌبً بجنوب فلسطٌنٌ ،حكمه "رٌنالد" وهو من أقوى وأشرس أمراء
الصلٌبٌٌن ،وتعرض هذا الحصن المنٌع لهجمات صالح الدٌن أربع مرات ،وأثناء االستٌالء
على القلعة فً المعركة ،كان األسطول المصري قد حقق انتصارا بحرٌا ضد األسطول
الصلٌبً فً البحر األحمر سنة 1182م ،الذي أجهض محاولة الصلٌبٌٌن لتدمٌر األماكن
اإلسالمٌة المقدسة فً أرض الحجاز.
وعندما نقض الصلٌبٌون المسٌطرون على حصن الكرك الهدنة المعقودة بٌنهم وبٌن صالح
الدٌن ،وأغاروا على القوافل العربٌة ،وجاهروا باالستعداد للزحف على مقدسات المسلمٌن فً
الحجاز ،كانت تلك اللحظات بمثابة الفرصة السانحة والمنظورة الجتثاث الصلٌبٌٌن من القدس،
فشرع صالح الدٌن فً السٌر نحو المعركة الفاصلة والهامة عبر التارٌخ ،وهً معركة "حطٌن"
معركة تحرٌر القدس .وكانت القوة الصلٌبٌة قد لبثت حٌنا من الزمن ،وهً تحجم عن لقاء
صالح الدٌن فً معركة فاصلة ،ولما أٌقنوا بأن صالح الدٌن لن ٌترك القدس فً أٌدٌهم ،بدأوا
فً توحٌد صفوفهم وتجمٌع فرقتهم.

قال "رٌموند " أمٌر طرابلس" :أن الخروج خارج القدس للقاء صالح الدٌن خطأ كبٌر ،بل
ٌجب التمركز داخل األسوار للدفاع عن المدٌنة ،ولكن رأى األغلبٌة منهم أن الهجوم خٌر وسٌلة
للدفاع " .وخرجوا إلى طبرٌا.
__________
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وعندما وصل جٌش الصلٌبٌٌن طبرٌا وعددهم  63ألفا من الفرسان ،وقفوا أمام جٌش صالح
الدٌن ،فرتب الصلٌبٌون جٌشهم فً ثالثة خطوط متراصة خلف بعضها ،وفً مقدمتها أمٌر
طرابلس ،ومن خلفه جمهور عظٌم ٌحٌط بالصلٌب الخشبً؛ لكً ٌثٌر حماسهم ،ومن خلف هذا
الصف ٌقف ملك أورشلٌم ومعه فرسان المعبد وجمهور من المتطوعٌن الذٌن جاءوا من أوروبا.

وفً المقابل كان معسكر "صالح الدٌن" الذي شهد تنقالت القائد الذي لم ٌغف له جفن ،وقضى
لٌله ونهاره ٌطمئن على المؤن والتسلٌح ،وكذلك على جدول الماء الذي أصبح فً حوزة
العرب ،والذي حرم الصلٌبٌون من االستفادة منه ،كما بات ٌذكر الجنود بالمدٌنة األسٌرة وٌثٌر
فٌهم الحماس)1(.
وفً ٌوم  1تموز سنة 1186م فً لٌلة الجمعة ،التحم الجٌشان ودارت رحى المعركة ،وكان
لجٌش صالح الدٌن قوة و إرادة وعناد واستبسال فً القتال لم ٌعهد من قبل ،وبالمقابل أصاب
العطش جٌوش الصلٌبٌٌن ،كما أصابتهم حرارة شمس تموز ،وحرارة النٌران التً أشعلها
العرب فً الغابات.

وفً ٌوم السبت /3تموز ،ثالث أٌام المعركة ،بدا جلٌا أن الحرب تحسم لصالح جٌش المسلمٌن،
حٌث انسحبت جموع الصلٌبٌٌن إلى جبل (")2حطٌن" لتتخذ منه ظهرا فً الدفاع والهجوم،
ولكن جٌش المسلمٌن كان فً أثرهم ،حتى نزل" صالح الدٌن" من فوق حصانه ساجدا هلل مقبال
لألرض "شكرا هلل على هذا النصر" ،وكان ذلك إٌذانا بحسم المعركة لصالح المسلمٌن ،وقتل
من الصلٌبٌٌن  30ألفا ،وأسر ما ٌقارب الثالثٌن ألفا أٌضا من أصل  63ألفا.

وفً الٌوم التالً :األحد  4تموز استولى العرب على طبرٌا ،ومن ثم فتحوا عكا ،وجابوا كافة
المدن والقرى الفلسطٌنٌة ،وصوال ألسوار المدٌنة المقدسة ٌوم األحد /20أٌلول 1186م ،وأحاط
جٌش صالح الدٌن بالجانب الغربً من أسوارها ،وعسكر فً نفس المكان الذي فتحها منه
الصلٌبٌون عام 1099م ،ومكث عدة أٌام فً دراسة أحوال المدٌنة من النواحً العسكرٌة،
تخللتها بعض المناوشات المتبادلة بٌن الطرفٌن )3(،فقرر االنتقال إلى جانب المدٌنة الشمالً.
__________
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وفً ٌوم الجمعة  25أٌلول بعد خمسة أٌام من بدء الحصار ،بعث "صالح الدٌن" إلى الصلٌبٌن
رسوال ٌقول لهم على لسانه" :إننً مثلكم أقدس هذه المدٌنة ،وأعرف أنها بٌت هللا ،وأنا لم آت
إلى هنا كً أدنس قداستها بسفك الدماء ،فإذا سلمتموها لً فإننً أخصص لكم قسما من خزائنً
أمنحكم من األرض بمقدار ما تستطٌعون القٌام به من أعمال" .وانتظر الرد ،ولكن الصلٌبٌٌن
كانوا قد جمعوا ستٌن ألفا من الفرسان وعقدوا اجتماع مشورتهم .وجاء ردهم إلى "صالح
الدٌن" بالتالً" :إننا ال نقدر أن نسلمك مدٌنة قد مات فٌها إلهنا بالجسد ،وبأكثر من ذلك نحن ال
نقدر أن نبٌعها")1(.

بعد هذا الرد ،لم ٌكن أمام صالح الدٌن سوى القتال ،وأمر بنصب المنجنٌقات على المرتفعات
وأعد العدة للحرب.
واختار الصلٌبٌون لقٌادتهم فً هذه المعركة الفاصلة القائــد "بالٌان ده اٌبالٌن" ،أحد القالئل الذٌن
تمكنوا من الهرب فً معركة حطٌن ،وأخذوا بجمع سبائك الذهب والفضة ،ونزع زٌنة الكنائس
وضرب عملة لتعٌنهم على أمور القتال)2(.

وبدأت المناوشات بٌن الجانبٌن ،فأوشك المسلمون على اقتحام أسوار المدٌنة ،واكتسحوا الخنادق
والتحصٌنات ،وعم الفزع بٌن السكان الالتٌن؛ فألقوا األسلحة ،وتم التضرع والبكاء ،وعقد
الصلٌبٌون مجلس شورى ،وقرروا طلب األمان من صالح الدٌن نظٌر التسلٌم ،فرد صالح
الدٌن ذلك العرض ،وقال لهم" :كما أخذتم هذه المدٌنة بالسٌف ،فال بد أن أستردها بالسٌف،
وسوف أبٌد الرجال وأستولً على األموال" .ولكنهم ألحوا ثانٌة فً طلب األمان ،وإزاء رفض
صالح الدٌن لذلك ،كشفوا عن مخطط كانوا قد اتفقوا علٌه ،فقال "بالٌان" المبعوث الصلٌبً
للسلطان صالح الدٌن" :إننا إذ ٌئسنا من النجاة من سٌوف جندك )3(،فإننا سنهدم المعبد والقصر
المملوكً ،وننقض حجارتها حتى األساسات وسنحرق األمتعة والكنوز واألموال فً خزائن
المدٌنة ،كما سنهدم جامع عمر وقبة الصخرة ،اللذٌن هما موضوع دٌانتك ،وسنقتل ما لدٌنا من
أسرى فً سجون المدٌنة ،منذ سنوات وعددهم خمسة آالف رجل ،وسنذبح نسائنا وأوالدنا بأٌدٌنا
حتى ال ٌقعوا فً أسركم".
__________
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وبعد أن تصبح المدٌنة ردٌما ومدفنا واسعا ،سنخرج للقتال ،قتال الٌأس من الحٌاة ،ونحن ستون
ألف مقاتل لن ٌفنى أحد منا حتى ٌقتل واحدا من جنودك … فامنحنا األمان نسلمك المدٌنة دون
أن ٌمسها أحد من الطرفٌن بسوء ؟!

شهدت خٌمة "صالح الدٌن" مجالسا للمشورة ضمت األمراء والقادة .ومنعا لسفك الدماء التً
تحرك المزٌد من األحقاد ،تم االتفاق على أن تسلم المدٌنة مقابل أن ٌرحل منها كل الالتٌن غٌر
العرب الذٌن استوطنوها بعد الغزو الصلٌبً)1( ،وأن ٌكون رحٌلهم فً غضون أربعة أٌام ،وان
ٌكون لهم جمٌع ما ٌملكون من نفائس وأموال ،وذلك فً نظٌر فدٌة قدرها عشرة دنانٌر للرجل
وخمسة للمرأة ودٌنار واحد لكل طفل.

وفً ٌوم الجمعة  /3تشرٌن أول سنة 1186م ،الذي ٌوافق ذكرى اإلسراء والمعراج ،تم
التوقٌع على نسختً المعاهدة بالتسلٌم ،ودخل العرب المسلمون المدٌنة المقدسة)2(.

فانشغل الالتٌن والصلٌبٌون بجمع المال والمتاع استعدادا للرحٌل ،وفً ٌوم االثنٌن  /5تشرٌن
أول ،أغلقت جمٌع أبواب المدٌنة ،وأقٌم لصالح الدٌن عرش عند هذا الباب كً تمر من بٌن ٌدٌه
جموع الخارجٌن.
وبهذا بدأ حكم صالح الدٌن وأحفاده للقدس جٌال وراء جٌل ،حتى جاء الممالٌك المسلمون،
وحكموا القدس فً 1489م .وفً هذه الفترة انتشر الطاعون فً القدس ،وبقى أربعة شهور،
حتى كان ٌموت بسببه حوالً مائة شخص ٌومٌا ،وقد أتى هذا المرض على القلة القلٌلة من
الٌهود التً كانت موجودة فً القدس.

وكانت هذه هً نهاٌة مرحلة عظٌمة من المتاعب ()3واألحداث الهامة فً القدس إلى ما بعد
انتهاء الحكم العثمانً.
__________
 )1المقرٌزي ،المواعظ واالعتبار ،جـ  ،1دار الصفا،ص.44
 )2ابن الندٌم ،محمد بن أبً ٌعقوب إسحاق ،الفهرست ، ،دار الكتب العلمٌة ،بٌروت ،ط 2002،2م،ص.44
 )3ابن كثٌر  ،البداٌة والنهاٌة  ،ج ، 6دار الفكر ،ص.66

المصادر :
ابن خلكان ،وفٌات األعٌان  -تحقٌق إحسان عباس ، ،بٌروت 1968،م ،دار صادر.
ابن سعد  ،طبقات الكبري ،ج.2
ابن األثٌر ،الكامل فً التارٌخ ،ج ،2بٌروت ،1965 ،دار النفائس .
ابن كثٌر  ،البداٌة والنهاٌة  ،ج ، 6دار الفكر .
الطبري ،تارٌخ الطبري ،ج ، 3دار اسامة للنشر و التوزٌع.
ابن قتٌبة الدٌنوري ،عٌون األخبار  ،دار الكتاب العربً ،بٌروت ،ط 1994 ،1م.
ابن الندٌم ،محمد بن أبً ٌعقوب إسحاق ،الفهرست ، ،دار الكتب العلمٌة ،بٌروت ،ط
2002،2م.
الذهبً ،سٌر أعالم النبالء ،تحقٌق شعٌب األرناؤوط (مؤسسة الرسالة ،بٌروت
.)1981
الحنبلً ،مجٌر الدٌن  ،األنس الجلٌل  ،1963،ج..1
المقرٌزي ،المواعظ واالعتبار ،جـ  ،1دار الصفا .
القلقشندي ،صبح األعشى فً صناعة اإلنشا ،الهٌئة المصرٌة العامة للكتاب ،مصر،
 1985م.

مت حبمد هللا تعايل

