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 الم ل خ ص

إي الحببدَّن عببن القببدس ومسبب د ا األ صبب  الم ببارك وال حببن فيببه َّن لببق مببن 
 .مدخل دَّني ومدخل تار خي

أمبببا المبببدخل التبببار خي؛ ف بببو َّربببدأ مبببن كنعببباي ببببن حبببام ببببن نبببوح عليبببه السبببالم، 
أرا كنعبببباي أصببببل العببببرب، والكنعببببان وي  ببببم أول مببببن سببببكن من قببببة  ف لسبببب  ن  ببببي

فلس  ن وبالد الشام، و بذا األمبر نتركبه للمتخصصب ن فبي التبار خ للحبدَّن عنبه وسبرر 
 .أيواره

ولكنببي سببأتحد  عببن  ضببية القببدس فببي إطببار المببدخل الببدَّني ومببا َّتعلببق بببه، 
، أو -للبه عليبه وسبلمصبل  ا-سواء كاي ذلي في الع د اإلسالمي بعد بعثة نر نا محمد 

 في العصور السابقة  رل بعثته.

 عرر العصور اإلسبالمية، والقبدس نا ش ال حن محور ن أساس  ن  ما: القدس
 واألمة في العصر الحدَّن.

 

 

 

 

 



 

 
  62 

 

 المقامة:

النروهات من لدي آدم عليه السالم إل  نر نا محمد صل  الله عليه وسلم يصدق 
 و الله س حانه وتعال ، ولذلي  ال الن اشي بعض ا بعضا ، ألن ا من مصدر واحد و 

عندما استمع لرياي جع ر بن أبي طالب رضي الله عنه: "إي  ذا والذي جاء به 
عيس  ابن مر م ليخرج من مشكا  واحد "، و ذا ما ي  مه كل من له نية صالحة وعقل 

نه مدرك حر، ولذلي فأليه  ذه النروات جاءت يم د السابق من ا لالحق، بل يخرر ع
 .نا  في مرات أ خرمؤ دا  ومر ه 

َمٍة ( م  َجاَءك م    ال تعال : ﴿َوِإذ  َأَخَذ الل ه  ِم َثاَق الن ِر ِه َن َلَما آَت  ت ك م مِهن ِكَتاٍب َوِحك 
ت م  َعلَ  ت م  َوَأَخذ  ر ن ه  َ اَل َأَأ  َرر  ِمن ن  ِبِه َوَلَتنص  ٌق لِهَما َمَعك م  َلت ؤ  وٌل م َصدِه ِري َرس    َذِلك م  ِإص 

اِ ِدََّن﴾  َن الش  وا َوَأَنا َمَعك م مِه َ د  َنا َ اَل َفاش   .15 آل عمراي: سور َ ال وا َأ  َرر 

و د جاءت مدَّنة القدس لتوحد دعو  األنرياء وتكوي محور االت اق وجمع شمل ما 
عد  و مقدس عند جميع أصحاب الديانات السماو ة، فابتداء بناء ب   المقدس كاي ب

المس د الحرام بأربع ن سنة كما ورد في حدَّن النري صل  الله عليه وسلم، فعن أبي 
أي مس د وضع في األرا أول؟  ،يا رسول الله :أنه  ال:  ل  رضي الله عنه ذر

،  ل : كم ب ن ما؟ «المس د األ ص »،  ل : (م أي؟  ال: «المس د الحرام» ال: 
س دنا آدم عليه السالم أو أحد أبنائه  و من ، و و َّدله عل  أي «أربعوي سنة» ال: 

وضع أساس  واعد ب   المقدس، وإبراهيم عليه السالم مره واستوطن بر   المقدس، 
وس دنا موس  عليه السالم، و ف عل  مشارف مدَّنة القدس، و د أدركه األجل في 

 مررت بموس  ل لة أسري بي"األرا المقدسة، يقول النري صل  الله عليه وسلم: 
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ألر تكم  -أي:  ناك-و و  ائم يصلي في  رره عند الكث ب األحمر، ولو أني وأنتم (م 
و ذا َّدله عل  شرف وفضل بالد الشام، وأي أنرياء الله عز وجل الذَّن ذكر م  . رره

معظم م ل م اتصال و( ق  -و م خمسة وعشروي نريا  -الله تعال  في القرآي الكر م 
دعوته كان  في  أي مات في أرا الشام، وإما أنه بر   المقدس وبأرا الشام، إما

 ب   المقدس وأرا الشام، ف ي أرا األنرياء، ومسرى الش داء، وبركة السماء.

وس دنا عيس  عليه السالم، كان  والدته ودعوته في أرا ب   المقدس، وأما 
نر نا صل  الله عليه وسلم فقد أ سري به في ل ل اإلسراء والمعراج إل  المس د 
ل ، ل رى من آيات ربه الكررى،  األ ص  الم ارك، ومن  ناك عرج إل  السماوات الع 
وفي الحدَّن أي نر نا صل  الله عليه وسلم صل  باألنرياء جميعا  في المس د األ ص  
الم ارك لتكوي رسالته  ي الرسالة التي ختم الله ب ا رساالته إل  الخلق أجمع ن بعد 

 السماو ة.تمام الدَّن وختام الشرائع 

طو لة  ا  لقد بق   القدس ومس د ا األ ص  أرا النروات وم  ا الوحي د ور 
وأزمنة مدَّد ، حت  أص ح  القدس وما حول ا األرا الم اركة التي بارك الله ف  ا 
للعالم ن، ولذا فألي ال عد الدَّني لقضية المس د األ ص  الم ارك ال وم َّتحدد في ظل 

وما كاي مقدسا  لدى األنرياء إبراهيم عليه السالم  .والمرسل نرسالة نر نا خاتم األنرياء 
وسليماي وموس  وعيس  عل  م السالم  و مقدس لنا ال وم،  ال الله تعال : ﴿اَل ن َ رِهق  

 ﴾ َراَنَي َرب َنا َوِإَلي َي ال َمِص ر  َنا ي    َنا َوَأَطع  ِلِه َوَ ال وا َسِمع  ر : ال قسور  َب  َن َأَحٍد مِهن ر س 
211. 
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و د بدأت  دسية القدس في العقل اإلسالمي منذ بداية بعثة النري صل  الله عليه 
وسلم، ح ن كاي النري صل  الله عليه وسلم َّت ه بصالته إل  المس د األ ص  
الم ارك الذي  و  رلة األنرياء وم  ا الوحي، و د كاي العرب و ت ا عل  بقايا الحنفية 

اء إبراهيم عليه السالم، و د تأكدت  ذه القدسية في  لوب السمحة شر عة أبي األنري
خ  في عقول م بعد حاد(ة اإلسراء والمعراج للنري محمد صل  الله  المسلم ن وترسه
عليه وسلم من المس د الحرام إل  المس د األ ص  الم ارك وإمامة النري صل  الله 

  ول الله ت ارك وتعال : عليه وسلم باألنرياء والمرسل ن، و د نزل في  ذه الحاد(ة
َنا  َ  َص  ال ِذي َباَرك  ِ ِد األ  ِ ِد ال َحَراِم ِإَل  ال َمس  َرى ِبَعر ِدِه َل  ال  ِمَن ال َمس  ﴿س   َحاَي ال ِذي َأس 

﴾ ِميع  ال َ ِص ر  َله  ِلن ِرَ ه  ِمن  آَياِتَنا ِإن ه    َو الس   .16: سور  اإلسراء َحو 

له عليه وسلم َّربا المسلم ن دائما  بالمس د األ ص  رب ا  و د كاي النريه صل  ال
دَّنيا  من خالل توج   م للصال  فيه وذكر فضائله، والدعو  إلعماره، فالمس د 

 األ ص   و (اني المساجد بناء  بعد المس د الحرام.

 افالمس د األ ص  متقدٌم عل  ي ره من المساجد، و و (اني بقعة ظ رت ف  
لله تعال ، ح ن ذكر ابن  شام في كتاب التي اي أي الله عز وجل لما  معالم العرودية

أمر آدم عليه الصال  والسالم أي َّرني المس د الحرام، أمره أي يس ر إل  ب   المقدس 
 وأي َّرنيه،  ال: فرناه ونسي فيه، أي تعرد لله عزه وجل فيه.

يه الصال  والسالم أي إبراهيم عل  510/ 5وذكر ابن كث ر في الرداية والن اية ل
أ ام فيه مذبحا  لله ت ارك وتعال ، وضرب  رته شر يه ب   المقدس، وأنه أ ام برالد 
إَّلياء وولد له إسماع ل وإسحاق، ف و (اني مكاي ارت ع  فيه عق د  التوح د، وجل ل  

 فيه أصداء ال إله إال الله.
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لم َّتوجه إل  المس د وبعد بعثة نر نا عليه السالم، كاي النري صل  الله عليه وس
األ ص  في الع اد ، ف و أول  القرلت ن و(اني المس دَّن الشر   ن، فاألمة اإلسالمية 

و و -منذ بداَّت ا أول  المس د األ ص  عظيم اال تمام، وجعل  أ م أركاي اإلسالم 
مرت  ا  به، إشار  إل  أ م ته في صلة اإلنساي مع ربه، وأ م ته في عق د   -الصال 

 م ن.المسل

لذلي فقد أمر النري صل  الله عليه وسلم بز ار  المس د األ ص  الم ارك وشده 
الرحال إليه، فقال صل  الله عليه وسلم: "ال تشده الرحال إال إل  (ال(ة مساجد: 
 المس د الحرام، ومس د الرسول صل  الله عليه وسلم، ومس د األ ص " مت ق عليه.

ل  ز ار  المس د األ ص  ووصاله و صده بالز ار  وفيه داللة عل  توجيه المسلم ن إ
 حت  يظل عامرا  حيا  بالمسلم ن.

كما دعا النريه صل  الله عليه وسلم إل  تعا ده بالرعاية والعناية المستمر ، فعن 
ميمونة، موال  النري صل  الله عليه وسلم، أن ا  ال : يا رسول الله، أفتنا في ب   

والمنشر ائتوه فصلوا فيه، فألي صال  فيه كألف صال   أرا المحشر»المقدس، فقال: 
فت دي له ز تا  يسرج فيه، »،  ل : أرأَّ  إي لم أست ع أي أتحمل إليه؟  ال: «في ي ره

  .هلرواه ابن ماج« فمن فعل ذلي ف و كمن أتاه

وفيه دل ل عل  عناية النري صل  الله عليه وسلم بأل امة شؤوي ب   المقدس 
 ده، ريم أنه لم يكن تح  الحكم اإلسالمي آنذاك.والعناية به وتعا 

وللصال  في المس د األ ص  م ز  خاصة، وأجور مضاع ة، فعن أبي ذره رضي 
الله عنه  ال: تذاكرنا ونحن عند رسول الله صلوات الله وسالمه عليه أَّ ما أفضل: 
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 اللهأمس د رسول الله صل  الله عليه وسلم أم ب   المقدس؟ فقال رسول الله صل  
صال  في مس دي أفضل من أربع صلوات فيه، ولنعم المصل   و، »عليه وسلم: 

ول وشكن أي يكوي للرجل مثل ش ن فرسه لأي مثل حرل فرسه  من األرا ح ن 
رواه الحاكم في المستدرك، « َّرى منه ب   المقدس خ ر له من الدنيا وما ف  ا

 وصححه.

ر النري صل  الله عليه وسلم األمة  ب تحه  رل أي ي تح، فقد روى ال خاري  كما بشه
رضي الله عنه  ال: أت   النري صل  الله عليه وسلم في  من حدَّن عوف بن مالي

أعدد ستا  ب ن َّدي »، فقال:  يعني: من جلدليزو  تروك و و في ق ة له من أدم 
، و ذه بشار  من نر نا صلوات الله «وفتح ب   المقدس»، فذكر من ا: «الساعة
عليه أي  المسلم ن ي تحوي ب   المقدس، و د فتحه ال اروق عمر رضي الله  وسالمه

 تعال  عنه.

والصال  في المس د األ ص  تك ر الذنوب وتحاه الخ ايا والس ئات، عن عردالله 
أي سليماي بن »، عن رسول الله صل  الله عليه وسلم: رضي الله عن ما بن عمرو

  المقدس سأل الله عز وجل خالال  (ال(ة: سأل داود صل  الله عليه وسلم لما بن  ب 
الله عز وجل حكما  يصادف حكمه فأوتيه، وسأل الله عز وجل ملكا  ال َّن غي ألحد من 
بعده فأوتيه، وسأل الله عز وجل ح ن فرغ من بناء المس د أي ال يأتيه أحد ال َّن زه إال 

 سائي، بسند صحيح.رواه الن« الصال  فيه أي يخرجه من خ  ئته ك وم ولدته أمه
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 القاس عبر العصور اإلسالمية:

الخالفة حت  وجه نظره إل   رضي الله عنه ما أي تول  أبو بكر الصدَّق
األرا المقدسة، فس ر ال  و  ل تح الشام، وتوفي في أ(ناء ذلي وتول  األمر 

  كاي أول ما فعله أي وله  أبا عر دفال اروق عمر بن الخ اب رضي الله تعال  عنه، 
 بن ال راح قياد  ال يش ال اتح للشام.

و د حاصر أبو عر د  رضي الله عنه مدَّنة القدس حت  فتح ا سلما ، واشترط 
أ ل القدس أي َّتسلم م اتيح ا خلي ة المسلم ن عمر بن الخ اب الذي سار  بالخروج 
الستالم م اتيح المدَّنة المقدسة، وما أي وصل رضي الله عنه إل  المدَّنة وأشرف 

ل  ا ورأى أسوار ا حت  كرر وكرهر من معه تكر را  عظيما  عرف منه أ ل المدَّنة أي ع
 خلي ة المسلم ن وصل.

دخل كنيسة الئيامة  رضي الله عنه وتذكر الروايات أي عمر بن الخ اب

أشار ف  ا ص رون وس عل  الخلي ة بالصال  في   دو  ،ص رون وس ال  ر ركبصح ة 
حت  ال َّرى المسلموي بعد ذلي حقا  ل م ف  ا، فقال الكنيسة فرف  وصل   رب ا، 

 رضي الله عنه: "أخاف أي َّتخذ ا المسلموي بعدي مس دا ".

وكتب عمر رضي الله عنه أل ل مدَّنة القدس الع د  العمر ة و ي من أعظم 
الكتب التي تو(ق لكرامة اإلنساي والمواطن وإع ائه حر ة المواطنة وحر ة االعتقاد 

الرأي، ح ن جاء في نص الع د : " ذا ما أع   عردالله، عمر، أم ر والتعر ر عن 
المؤمن ن، أ ل إَّلياء من األماي.. أع ا م أمانا  ألن س م وأموال م ولكنائس م وصل ان م 
وسئيم ا وبر ئ ا وسائر ملت ا.. أنه ال تسكن كنائس م وال ت دم، وال َّنقص من ا وال من 
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ء من أموال م، وال ي كر وي عل  دَّن م، وال يضاره ح ِهز ا وال من صل ر م وال من شي
 ".أحد من م

(م جاء ع د األمو  ن، وكاي لمعاو ة بن أبي سفياي رضي الله عنه با  طو ل 
ومعرفة سابقة وعال ة  و ة في مدَّنة القدس، ح ن كاي واليا  عل  الشام مد  عشر ن 

له عن ما، و د أخذ بن الخ اب وع د عثماي بن ع اي رضي الاعاما  في ع د عمر 
معاو ة بن أبي سفياي الريعة لن سه في مدَّنة القدس تيمنا  ب ا وطل ا  لرركت ا، و د  ام 
معاو ة بن أبي سفياي بسي أول نقد يحمل اسم لإَّلياء  و ي القدس، وكان  صورته 

 عل  الوجه الثاني للنقد، كما حمل  ذا النقد اسم لفلس  ن  ألول مر .

 فقام في بداية خالفته بت دَّد ال امع القرلي الذي بناه عمر وزاد رضي الله عنه
الخ اب رضي الله عنه، وفي زمن عردالملي بن مرواي  ام بتعر ب الدواو ن وسي  بن

النقود العربية اإلسالمية الش  ر ، و د  ام عردالملي بن مرواي برناء ق ة الصخر  لتكوي 
وتريانا  أل مية  ذا المكاي في اإلسالم، شعارا  وإظ ارا  لقدسية  ذا المس د وعظمته، 

و د تم بناؤ ا بشكل مثمن األضال ، لتكوي عالمة عل  تم ز المس د األ ص  
 الم ارك، وإشار  إل  المكاي الذي عرج منه النري صل  الله عليه وسلم.

وبقي المس د األ ص  الم ارك بعد ال تح العمري َّرفل باألمن واألماي، و زوره 
علماء والصالحوي وتنعقد في جن اته الحلقات العلمية والدروس، إليه تشد الع هاد وال

وتعانق مآذنه مآذي المس د الحرام والمس د النروي الم ارك، حت  دنسه  ،الرحال
 ب، و اموا باحتالله وارتكروا فيه ال ظائع، ح ن  تلوا ما َّز د عن 452ال رن ة عام 

ما أو ع ألما  وحسر  في  لوب أبناء األمة  و وس ع ن أل ا  من المسلم ن والصالح ن، 
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عل   دس م، لما له من مكانة دَّنية في ن وس م، فكاي احتالل القدس صاعقة 
ومص  ة استثارت  رائح الشعراء والخ  اء واألدباء ليستث روا حمية السامع ن و شحذوا 

  مم م لتحر ر ب   المقدس، فكاي مما  اله أبو المظ ر األب وردي: 

 واجمبببببببببببو  السببببببببباء بالدمبببببببببببا دمبببببببببمزجن
 

 مببببببببة للمراحبببببببببببببببا عرضبببببببببم َّرببق منبببببببببفل  
 هببببببببع يفيضببببببببالح المببببرء دمببببببر سببببببببوش 

 
 وارمببببببببببرب شببر  نار ببا بالصببببببببإذا الح  

 مببببببببببببببببالم إي وراءكبببببببببنبببببي اإلس ا  بببببببببفألَّ  
 

 مبببببببببببببببببذ را بالمناسبببببببببال بببببببببنحقع َّلبببببببببو ائ  
 ابببببببن مببببلء ج ون ببببببببببف تنببببام الع بببببببوك  

 
 مبببببببب  كببل نائببببببببببببببببببوات أيقظببببببببعلبب      

 مببببببببببببوإخببببببوانكم بالشببببببام يضببببببحي مق ل  
 

 اعمبببببببببظ ببور المببذاكي أو ب ببوي القش  
 مبببببببببببببواي وأنتببببببببببببببروم ال بببببببببببببوم م البببببببببببتس 

 
 المبببببببببت ببروي ذَّببل الخ بب  فعببل الم س  

 ةببببببببببببببت دي ب  ربببببببببببن المسببببببببببببباد ل ببببببببببيك 
 

 مبَّنادي بأعل  الصبوت: يبا آل  اشب  
و د بق   القدس حاضر  ولم تغب لحظة عن أذ اي األمة بقادت ا وعلمائ ا  

 دَّن م ومقدسات م. ومثق   ا وشعرائ ا وأدبائ ا من من لق حرص م عل  

(م بدأ عماد الدَّن زنكي مشرو  التحر ر من خالل توح د بالد الشام والقدس 
والعراق، وطرد ال رن ة من  ذه األماكن، (م أتم المشرو  من بعده ابنه محمود، (م نور 

 ب، 175الدَّن زنكي، حت  دخل صالح الدَّن إل  مدَّنة حلب الش  اء محررا  عام 
لدَّن بن زكي الدمشقي َّلقي  ص د  ب ن َّدي صالح الدَّن فو ف القاضي مح ي ا

 ، فكاي مما  ال: فتح اَّ ذكره بالقدس و حثه عل  

 وَفببببببببت ح  حلببببببببب بالسببببببببيف فببببببببي صبببببببب ر
 

 م شبببببببٌر ب تبببببببوح القبببببببدس فبببببببي رجببببببببِ   
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األدب مل ئة باألشعار التي تستن   العلماء والقاد  وتستث ر  مم م ل تح  ب  ت  وك  
ب    تحر رردأ اإلعداد لفالقص د  صالح الدَّن  ب   المقدس، و د استثارت  ذه

 المقدس.

القدس عل  َّد صالح الدَّن األَّوبي في السابع والعشر ن من ش ر  تحر رو د تم 
  ب. 111رجب لعام 

ودخل صالح الدَّن المس د األ ص  الم ارك فأمر بتنظي ه ووضع فيه المنرر 
عه ليضعه في المس د بصنعه  رل سنوات في مدَّنة حلب، و د حمله م ئالذي بد

 رل أربع التي ألق   األ ص  الم ارك، واستدع  القاضي ابن زكي صاحب القص د  
سنوات ليخ ب ب م ال معة في المس د األ ص  الم ارك، فخ ب ف  م خ  ة 

 عصماء تسم  بخ  ة ال تح، ومما جاء ف  ا: 

العليا لما يسره "أَّ ا الناس أبشروا برضواي الله الذي  و الغاية القصوى والدرجة 
الله عل  أَّديكم من استرداد  ذه الضالة من األمة الضالة، ورد ا إل  مقر ا من 
اإلسالم بعد ابتذال ا في أَّدي المشرك ن  ر  ا  من مائة عام، وت   ر  ذا الر   الذي 

ه،  أذي الله أي َّرفع و ذكر فيه اسمه، وإماطة الشرك عن طر ه بعد أي امتد عل  ا روا
ف  ا رسمه، ورفع  واعده بالتوح د، فألنه ب ني عليه وش د بنيانه بالتم  د، فألنه واستقر 

أس  عل  التقوى من ب ن َّديه ومن خل ه، ف و موطن أبيكم إبراهيم، ومعراج نريكم 
عليه الصال  والسالم، و رلتكم التي كنتم تصلوي إل  ا في ابتداء اإلسالم، و و مقر 

الرسل وم  ا الوحي، ومنزل َّنزل به األمر والن ي،  األنرياء ومقصد األولياء ومدفن
و و أرا المحشر وصع د المنشر، وفي األرا المقدسة التي ذكر ا الله في كتابه 

 المر ن، و و المس د األ ص  الذي صل  فيه رسول الله صل  الله عليه وسلم...".
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 القاس واألمة في العصر الحايث:

مات عل  القدس لتكوي  ي محور الصرا  بعد صالح الدَّن األَّوبي توال  ال  
ونق ة االرتكاز، فحافظ عل  ا المسلموي وصدوا عن ا كل عدواي و م يستم توي في 
الدفا  عن ا حت  جاءت أواخر ع د الدولة العثمانية التي ضع   واختر  ا األعداء 

، من الداخل، وأص ح  تتراجع في كل مقومات حيات ا، ا تصاديا  وسياسيا  وعسكر ا  
وتغلغل ف  ا األعداء وال  ود من الداخل وسي روا عل  ا، فأص ح  ال تسي ر عل  
كث ر من األ اليم وترزح تح  مدَّونية عالية، فانسحر  لتشكل تركيا الحدَّثة وترك  
الوطن العربي يصار ، ومنه بالد الشام والقدس، فو ع فر سة سائغة لألعداء، ف اء 

كو ووعد بل ور لتزداد األمة ضع ا  بعد ضعف، ما مشرو  التقسيم عل  َّد سايك  وبي
م باحتالل أجزاء من أرا فلس  ن الم اركة، وبعد 5541م د لئيام دولة إسرائ ل عام 

م عندما دخل ال  ود القدس 5567ذلي جاء احتالل القدس ومس د ا األ ص  عام 
لمنرر م،  اموا بألحراق المس د األ ص  الم ارك وإحراق ا5561محتل ن، وفي عام 

الذي جل ه صالح الدَّن رحمه الله تعال  بالكامل، وما زال المس د األ ص  تح  
 احتالل ال  ود حت  َّومنا  ذا.

وفي عصر الدولة األردنية الحدَّثة؛ ارت ا األردي بالقدس والمس د األ ص  
ارت اطا  و(يقا  من خالل ارت اط ا الم اشر بال اشم  ن، ح ن إي القدس إضافة إل  مدي 

لض ة الغربية كان  تت ع إدار ا  للمملكة األردنية ال اشمية، فعندما كاي المغ ور له ا
، وفي عام 5541الملي المؤس   ائدا  عاما  لل  و  العربية التي دخل  فلس  ن عام 

عقد مؤتمرا  بأر حا حضره عدد من وج اء فلس  ن أعلن فيه ضم الض ة  5545
انتخاب م ل  نواب جدَّد و سم  مقاعده مناص ة  وتم الغربية إل  المملكة األردنية،

 ب ن الض ت ن.
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م الشر ف الحس ن بن علي  ائد الثور  العربية الكررى دعما  وتررعا  للمس د  و د  ده
ألف دَّنار ذ ري  للمس د األ ص ، وأوص   24م، ح نما  دم ل5524األ ص  عام 

بالقدس وفلس  ن  بأي َّدفن في جن ات الحرم القدسي الشر ف، ت س دا  لتمسكه
واأل ص  الم ارك، الذي استش د عل  عت اته الملي المؤس  عردالله األول ابن 
الحس ن ط ب الله (راه، واستمر من بعده ابنه المغ ور له الملي طالل رحمه الله 

 بالرعاية واال تمام ب ذه األرا المقدسة.

ل رحمه الله؛ وبتوج  ات ملكية سامية من جاللة الملي ال اني الحس ن بن طال
م بتشك ل ل نة إعمار المس د األ ص  5514  لسنة 12صدر القانوي األردني ر م ل

الم ارك والصخر  المشرفة، وذلي لت عن  بالحرم القدسي الشر ف وما يشتمل عليه من 
معالم إسالمية خالد ، ولتقوم  ذه الل نة بم مة الرعاية والصيانة والترميم والمحافظة 

 ص  الم ارك والصخر  المشرفة والمرافق كافة، وتابعه في  ذا عل  المس د األ
اال تمام الكر ر جاللة الملي عردالله الثاني ابن الحس ن ح ظه الله، وذلي من خالل 
اطالعه المتواصل وتوج  اته المستمر  لل نة اإلعمار وأج ز  األو اف بألَّالء المس د 

مام والعناية، وبتوج  ات جاللته األ ص  الم ارك والمقدسات في القدس جل اال ت
السامية فقد صدر  انوي الصندوق ال اشمي إلعمار المس د األ ص  الم ارك وق ة 

م، الذي َّ دف إل  توف ر التمو ل الالزم 2007  لسنة 51الصخر  المشرفة ر م ل
لرعاية المس د األ ص  الم ارك وق ة الصخر  المشرفة والمقدسات اإلسالمية في 

 ف، لضماي استمرار ة إعمار ا وصيانت ا وت   ز ا وتوف ر جميع القدس الشر 
المت ل ات الالزمة، لتأك د أ مية  ذه المقدسات وحرمت ا لدى المسلم ن بشكل عام 

وترك ب منرر  صنعم، إعاد  2007وال اشم  ن عل  وجه الخصوص، كما تم في عام 
 صالح الدَّن األَّوبي.
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ألردنية ال اشمية، تم  إدراج الرلد  القديمة وبناء  عل  طلب من حكومة المملكة ا
م، كما تم إدراج ا 5515في القدس عل  الئحة الترا  العالمي لدى ال ونسكو عام 

م، وذلي للضغا عل  الدولة 5512عل  الئحة الترا  العالمي الم دد بالخ ر عام 
عل للمملكة المحتلة لعدم تغ  ر المعالم التار خية والترا(ية للقدس، و نالي دور فا

األردنية ال اشمية عن طر ق المشاركة في اجتماعات ل نة الترا  العالمي التابعة 
لل ونسكو للتصدي للمحاوالت اإلسرائ لية المستمر  لتغ  ر معالم القدس، ومحاوالت 
إسرائ ل المستمر  والمتكرر  إلدراج الرلد  القديمة في القدس عل  الئحت ا التم  دية 

 .للترا  العالمي

وشمل  مشار ع اإلعمار في ع د جاللته بشكل متواصل صيانة وترميم المس د 
والئ اب والمحار ب وي ر ا من المعالم، ومن ا: ق ة الصخر  المشرفة، والحائا الشر ي 

« منرر صالح الدَّن»وال نوبي للمس د األ ص ، ومنرر المس د األ ص  الم ارك 
عل  جسم المنرر، وي ر ا من األعمال الذي تشرف جاللته بوضع اللوحة الزخرفية 

الة عل  الرعاية الخاصة من ال اشم  ن.  المتواصلة الد 

و ذه  ي الحئيقة المقرر  في عالم اإليماي والنروات؛ أ ول: إي  ذا  و التداخل 
الدَّني في ت س ر عال ة األمة بالقدس ومس د ا األ ص ، بغ  النظر عن التداخل 

اخل واتحاد مؤ د بما  و مقدس من النصوص الشرعية التار خي ونظراته، إنه تد
 الثابتة التي خل  من التغ  ر والتحر ف والتردَّل.

فالقدس  ي ضم ر األمة و لر ا الناب ، وإي أي مساومة عل  القدس ومس د ا 
األ ص   ي مساومة عل  الضم ر والقلب، وبيع الضم ر تأباه العقول الحصي ة 

 ي يغ ر  ل ه؟!وال  ر السليمة، فمن ذا الذ
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أي النصوص الشرعية جعل   ضية القدس مرت  ة ارت اطا  و(يقا   في وال شي
بعق د  المسلم ن، والعقائد ال تتغ ر بقرارات دولية تمل  عل  األمة في فتر  ضعف تمره 
ب ا، وإي أي  رار َّتعلق بضم القدس ومس د ا األ ص  سيكوي عابرا  عل  مسرح 

تمر ب تر  ضعف في كل مقومات حيات ا، و د مرت بمثل  ذه  الحيا ، نعم فاألمة ال وم
ال تر  في سالف ع د ا كما ذكرت سابقا ، إال أي مشرو  التحر ر الذي بدأه عماد الدَّن 
زنكي وأتمه صالح الدَّن في ع ده  و مشرو  ناجح يمكن است راره من جدَّد من 

نسانية، ا تصاديا ، وعلميا ، خالل توح د األمة وتقو ة بنيان ا في كل م االت الحيا  اإل
وسياسيا ، واجتماعيا ، فاإلسالم الذي بدأ ببلا رأ ، بن  أمة حررت المس د األ ص  
الم ارك، ولن يكوي لألمة دور عل  مسرح الحيا  اإلنسانية إال إذا أعادت استدعاء 

ول ون  م ت ى  ذه الت ارب وأفادت من ماض  ا لرناء حاضر ا، ومستقرل ا،  ي ق  ه و  ق ْل ﴿و 
ى أ ْن ي ك ون  ق ِريباا﴾  .15: سور  اإلسراء ع س 

 والحمد لله رب العالم ن

 

 

 

 

 

 

 




