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ملخص البحث :
، إحدى أهم المـدن فـي یون العرب شكلت مدینة القدس أو بیت المقدس كما یسمیها الجغراف

بالد الشام ، لموقعها الدیني واإلقتصادي ، فهي قلب بالد الشـام ، وهـي المدینـة المقدسـة للـدیانات 

وعـرج   اهللا محمـد ، والیها أسرَي برسـولالسماویة الثالث ، ففیها ولد السید المسیح 

مین الشـریفین ، بعـد المسـجد الحـرام فـي مكـة السماء ، وهي أولى القبلتین وثالث الحـر إلى  به منها

المكرمة ، والمسجد النبوي الشریف في المدینة المنورة . وكانت هذه المدینة محـط أنظـار الكثیـرین 

أفریقیــا ، فضــًال عــن وقوعهــا قــرب مســطحین مــائیین ، ألنهــا تقــع فــي نهایــة قــارة آســیا وبدایــة قــارة

، عـــالوة علـــى قربهـــا مـــن حضـــارتین عـــریقتین همـــا همـــا البحـــر المتوســـط والبحـــر األحمـــر كبیـــرین

حضــارة وادي الرافــدین وحضــارة وادي النیــل ، وهــي بهــذا تتمیــز علــى غیرهــا مــن األمــاكن والمــدن 

، محط إعتزاز الدیانات الـثالث األخرى ، وكان لموقعها الدیني، منذ وطئها إبراهیم الخلیل 

أمثالهـا مـن المـدن المقدسـة ، التـي تحمـل والدة نبـي ، فكأن اهللا سـبحانه وتعـالى أراد لهـذه المدینـة و 

علـى مـر التـاریخ ، ومركـزًا لدولتـه أو رسول ، مكانة متمیزة ، وكان الكل یطمع بها لتكون مقـرًا لـه

، حتى شرفها اهللا سبحانه وتعالى ، لیحررها العرب المسلمین .

وكتب الرحالت والجغرافیـة وكان فتح هذه المدینة حدثًا مهمًا سجلته كتب التاریخ اإلسالمي 

، ومـــن هنـــا جـــاءت هـــذه األهمیـــة فـــي تناولهـــا مـــن قبـــل هـــؤالء فـــي مـــدوناتهم الجغرافیـــة علـــى وجـــه 

الخصوص في العصر العباسي. ومما یدلل على أهمیة هذه المدینة هو حضور الخلیفة عمـر بـن 

ســالمیة فــي لتوقیــع إتفاقیــة تسـلم وٕاســتالم بیــت المقـدس ، مــن قبــل أكبـر شخصــیة إالخطـاب 

ذلك الوقت ، ورئیس أعظم دولة ، یعنى مدى أهمیة هذه المدینـة فـي نظـر العـالم كافـة ، ففـي كـل 

الفتوحــات والمعــارك ، التــي جــرت فــي طــول العــالم وعرضــه منــذ ذلــك الوقــت والــى یومنــا هــذا ، لــم 

جمع ، لكن یتطلب حضور الخلیفة أو رئیس الدولة ، لتسلم مفاتیح مدینة ما من المدن في العالم أ

، ولــــم یتعنــــت القــــادة فــــتح بیــــت المقــــدس ، إقتضــــى حضــــور الخلیفــــة عمــــر بــــن الخطــــاب 

المســلمون ، عنــدما طلــب مــنهم بطریــارك القــدس ضــرورة حضــور الخلیفــة ، ولیــدخلوا مدینــة بیــت 
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الخلیفــة إلــى  المقــدس عنــوة ، كمــا یفعــل قــادة الجیــوش فــي العــالم الیــوم ، أو مــن قبــل ، بــل أرســلوا

منه الحضور ، لتسلم بیت المقدس .وطلبوا

عن بعد نظر وتكریم لهذه المدینة عندما كما دلت أفعال الخلیفة عمر بن الخطاب 

حضرته الصالة ، فصلى خارج القدس ، إحترامًا لمشاعر سكانها ، وٕاستباقًا لما قد تنجم عنه هـذه 

الصــلح مســتقبًال ، كــل هــذه الصــالة مــن إثبــات حــق للمســلمین فــي كنیســة القیامــة التــي وقــع فیهــا

التفكــر فــي مــدى إحتــرام المســلمین لهــذه المدینــة ، ال كمــا یفعــل الصــهاینة إلــى  المالحظـات تــدعونا

فیهــا ، حیــث الیرعــون حرمــة ألحــد ، أو إحتــرام مشــاعر دیــن بعینــه ، أو أمــة ، أو أي شــيء الیــوم

مما یحترم في العالم أجمع .

The City of Al - Qudus in the Arab Geographical Works During
the Abbasid period

Dr. Tarek F. Soltan Sohaeb H. Al-Gadanfary
College of Education \Mosul university

Abstract:
City of Al- Qudus is consider very important city , for its religious

statue . The Arab geographer paid more attention to this city ,they spoke

about the conquer of the city during the Orthdsox period , and how the

Caliph 'Umar Ibn Al- Khattab (mercy of God up on him) sign the

treatment . They also spoke about its agricultural and industrial products,

in addition to other things they mention it about this city .

المبحث األول : أھمیة المدینة 
نظرة تاریخیة :

، كذلك كان یطلق علیها ایلیاء بن ارم بن سام بن نوح إلى  یعود بناء مدینة القدس

ول من الیبوسیین ،أشهر القبائل الكنعانیة ، هو أایلیاء ، كما قیل ان ملیك صادق وهو من ملوك

ق. م ، حــین ذاك ســمیت المدینــة باســم یبــوس ، وقــد كــان  ٣٠٠٠إخــتط المدینــة وبناهــا فــي العــام 

ملیـــك صـــادق معروفـــًا بـــالتقوى وحـــب الســـالم ، فـــاطلق علیـــه ملـــك الســـالم ، ولهـــذا الســـبب ســـمیت 

المدینة بمدینة سالم وهو أحد أسمائها ، أو شالم أو أورشالم ، أي دع شالم یؤسـس ، وأیضـًا یعنـي

كان موجودًا قبل إغتصـاب فلسـطین مـن الصـهاینة للمدینـة أن اسم اورشلیملمدینة سالم ، مما ید

جبـل فـي فلسـطین ، إال أن اإلسـم الغالـب إلـى  وأخذها من الیبوسیین ، كما أسـموها صـهیون نسـبة
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لمقـدس أیضــًا والـذي یعنــي بیــت وهــو مـن أســماء اهللا الحسـنى، ومنهــا جـاء بیــت اعلیهـا هــو القـدس

)١(اهللا

وقد حظیت القدس بمكانـة كبیـرة فـي التـاریخ ، دون غیرهـا مـن المـدن ، ذلـك لخصوصـیتها 

التي إكتسبتها عبر البعد الروحي المرتبط بالزمان والمكان ، فقد أسهم الكنعـانیون فـي حضـارتها ، 

ب ووفــدت الیهــا شــعو )٢(قطــة التقــاء قــارات العــالم القــدیمفضــًال عــن تمتعهــا بموقعهــا الــذي شــكل ن

.)٣(یرهم من الشعوب القدیمة االخرىالعموریین وغ

وقد اكتسبت مدینة القدس الشریف اهمیتها في معطیات االدب الجغرافي االسالمي ألكثر 

من سبب ، فهناك مكانتهـا الدینیـة العریقـة ، ووجـود العدیـد مـن المنشـآت العمرانیـة والبقایـا اآلثاریـة 

وقعها الجغرافي الممتاز فهي بوابة القادمین من آسـیا فـي التي تخدم هذا الجانب وترفده ، وهناك م

افریقیـــا عبـــر مصـــر وبـــالعكس ، وهـــي الممـــر الـــذي البـــد مـــن اجتیـــازه ، منـــذ قـــرون ، إلـــى  طـــریقهم

الجنــوب وبــالعكس ، وهــي فضــًال عــن ذلــك ذات إلــى  لمعظــم القوافــل التجاریــة المتجــه مــن الشــمال

، وربما كـان ستویات العسكریة والسیاسیة والحضاریةمكان وسط عبر قارات العالم القدیم على الم

لعدید من النبوات .هذا احد االسباب الرئیسة إلختیارها منطلقًا ، او مستقرا

وقــد شــدت مدینــة القــدس انظــار الكثیــر مــن رحالتنــا وجغرافیینــا فشــدوا الیهــا الرحــال ، هــدفًا 

الكثیــر مــن عبــر رحالتهــم ومشــاهداتهماهــداف جغرافیــة اخــرى ، وقــدموا لنــاإلــى  بذاتــه ، او طریقــاً 

المعطیــات التــي یســتطیع الباحــث فــي الوقــت الحاضــر ، ان یعتمــد علیهــا لتقــدیم صــورة عــن مدینــة 

القدس الشریف .

موقعھا :
وتبعــد عــن البحــر المیــت القــدس مدینــة جبلیــة تقــع بــین البحــر المتوســط والبحــر المیــت ،

یلــومترًا عــن البحــر المتوســط ، وهــي مرتفعــة عــن البحــر ثمانیــة عشــر كیلــومترًا ، واثنــان وثالثــون ك

المیــت بمقــدار ثالثــة آالف وثمانمائــة قــدم ، والفــان وخمســمائة قــدم عــن ســطح البحــر المتوســط ، 

.)٤(وهي اآلن قسمان القدس القدیمة والقدس الجدیدة ، ویفصل بینهما سور 

)١( WWW.Rafedp,2..Netمعجـم أسـماء المـدن والقـرى الفلسـطینیة وتفسـیر معانیهـا ؛ حسـین لوبـاني الجلیلـي :

.؛جــاد اســحق وآخــرون : القــدس وتحــدیات طمــس ٢.  ١م ، ص ٢٠٠٢ز باحــث للدراســات ،،بیــروت ، مركــ

  .٩م ، ص ٢٠٠٤هـ/١٤٢٥الهویة ، القدس المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والفنون 

.www.pn.gov.p,1.مركز المعلومات الوطني الفلسطیني : مدینة القدس عبر التاریخ )٢(

  .٣٠٩م ، ص ٢٠٠٣هـ/١٤٢٤مصطفى فاخوري :األقطار والبلدان ، بیروت ، دار المعرفة ، )٣(

wwwالقدس أسسها العرب ورفع قواعدها المسلمون  )٤( .neelwafurat.com,p 1.
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أعجوبــة مــن العجائــب فــي ، والنــاظر الیهــا مــن جهــة الشــرق یــرى)١(مدینــة مســورة القــدس و 

، ونظرًا ألهمیتها فقد عدها العرب المسلمون جندًا من أجناد الشام أطلق علیـه )٢(حسنها وجمالها 

.)٤(. وتقع كنیسة القیامة في شرقها )٣(جند فلسطین 

ویوجـــد فـــي مدینـــة القـــدس المســـجد االقصـــى أو مســـجد قبـــة الصـــخرة ، وهـــو مســـجد كبیـــر 

(خريالمساحة ، قال عنه اإلصط لـیس فـي اإلسـالم أكبرمنـه ، والبنـاء مـن غربـي المسـجد یمتـد (:

على نحو عرض المسجد والباقي من المسـجد فـارغ إال موضـع الصـخرة ، فـإن علیـه حجـرًا مرتفعـًا 

إلــى  ، وٕارتفــاع الصــخرة مــن األرضمثــل الدكــة وفــي وســط الحجــر علــى الصــخرة قبــة عالیــة جــداً 

باطنها بمراٍق مـن إلى  ب ، یكون بضعة عشر ذراعًا، وینزلصدر القائم ، وطولها وعرضها متقار 

ولــیس (، بینمــا یقـول عنــه الحمیـري: ()٥())بیــت یكـون بســطة فـي مثلهـاإلـى  بـاب شـبیه بالســرداب

فــي االرض مســجد علــى قــدره إال جــامع قرطبــة وصــحن المســجد األقصــى أكبــر مــن صــحن جــامع 

ائة ذراع، وفــي ســقوفه أربعــة آالف خشــبة ، وطــول المســجد ألــف ذراع وعرضــه ســبعم)٦())قرطبــة

وســبعمائة عمـــود مـــن الرخـــام وحجــم الصـــخرة ثالثـــة وثالثـــون ذراعــًا طـــوًال وســـبعة وعشـــرون ذراعـــًا 

.)٧(عرضًا 

أمــا الجبــال المحیطــة بمدینــة القــدس فمنهــا جبــل زیتــا المطــل علــى بیــت المقــدس ، وجبــل 

، وفیهــا جبــل )٩(األشــجار والثمــار وهــو كثیــر ،)٨(صــدیقا بــین القــدس وصــور وبانیــاس وصــیدا 

.)١٠(اللكام 

. ٦٨م ، ص ١٩٦١هـ/١٣٩٥الحمیري :الروض المعطار ، تحقیق احسان عباس ، بیروت ،  )١(

ـــیمن مجیـــر الـــدین  )٢( الحنبلـــي : األنـــس الجلیـــل بتـــاریخ القـــدس والخلیـــل ، النجـــف ، المطبعـــة الحیدریـــة ، ابـــو ال

.٢/٥٦م ،١٩٦٨هـ/١٣٨٨

.٤٣م،ص١٩٦١هـ/١٣٨١،القاهرة،دار القلمو اسحق ابراهیم بن محمد االصطخري: المسالك والممالك،اب )٣(

.٦٨الحمیري :المصدر السابق ، ص  )٤(

.٤٤االصطخري :المصدر السابق ، ص )٥(

؛ابو عبد اهللا محمد بن محمد اإلدریسي:نزهة المشتاق في إختـراق اآلفـاق ٦٨الحمیري :المصدر السابق ، ص )٦(

.١/٣٥٩م ، ١٩٩٤هـ/١٤١٤مكتبة الثقافة الدینیة ،اآلفاق ، بور سعید ،

.١٧١ص  محمد بن أبي بكر البناء المقدسي :أحسن التقاسیم في معرفة األقالیم ، مطبعة بریل ، لیدن ، )٧(

.١٨٨المصدر نفسه ، ص  )٨(

.١٨٩-١٨٨المصدر نفسه ، ص  )٩(

.١٨٦المصدر نفسه ، ص  )١٠(
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أبواب المدینة : 
ضـــمت مدینـــة القـــدس عـــدة أبـــواب كانـــت تـــؤدي الیهـــا ، ومـــن هـــذه األبـــواب بـــاب المحـــراب، 

، ومـــن جهـــة القبلـــة یوجـــد بـــاب حـــارة المغاربـــة ، وبـــابویســـمى اآلن بـــاب إبـــراهیم الخلیـــل 

ومن جهـة الغـرب وبـالقرب مـن دیـر األرمـن ، یوجـد صهیون ، المعروف اآلن بباب حارة الیهود ، 

صغیر ، وباب داود الغربي ، ویسمى باب لد،وباب الرحبة ،وباب دیر السرب في شمال باب سر

ببــاب الداعیــة ، وبــاب الســهرة حــارة بنــي زیــد ویعــرفإلــى  المدینــة ، وبــاب العمــود ، وبــاب یوصــل

)١(وباب في الشرق هو باب األسباط

:حدود المدینة 
ویحـدها مـن  )٢(یحد مدینة القدس من جهة الشرق مدینة أریحا ، وتبعد عنهـا مسـیر یـوم واحـد 

جهــة الجنــوب قریــة بیــت لحــم ، وتبعــد عنهــا تقریبــا مســافة یــوم واحــد ، ویحــدها مــن الجنــوب مدینــة 

علـیهم إبـراهیم وٕاسـحاق ویعقـوب، وفیها قبور األنبیـاء مـنهمتعرف بمسجد إبراهیم صغیرة

، ویحدها من جهة الغرب مدینة الرملة وتبعد عنها أیضًا  )٣(م ، وتبعد عنها مسافة یوم واحد السال

، وتعــد الرملــة فــي العصــر العباســي مــن أكبــر المــدن الفلســطینیة تلیهــا  )٤(أیضــًا مســافة یــوم واحــد 

، وتقــع مدینــة الرملــة بــین القــدس ومدینــة یافــا التــي تقــع علــى  )٥(القــدس فــي الكبــر وكثــرة الســكان 

. )٦(ویحد القدس شماًال مدینة نابلس )البحر المتوسط(احل بحر الروم س

مناخھا :
یوصف مناخ القدس بأنه معتدل وعذب الهـواء ، إذ الیشـتد فیـه البـرد وال یظهـر فیـه الحـر 

، وهواؤهـا طیــب ،وبـرد المدینــة الیســبب أمـراض البــرد ، وحرهــا )٧(وینـدر ســقوط الـثلج فــي المدینــة 

، وذلك ألن أرضها تضم كافة التضاریس واألشـكال الجغرافیـة مـن جبـل )٨(الحر الیسبب أمراض 

.٢/٥٦الحنبلي :المصدر السابق ،  )١(

  .٦٦اإلصطخري :المصدر السابق ، ص )٢(

  .١٥٩-١٥٨ابن حوقل : المصدر السابق ، ص  )٣(

ربـي اإلسـالمي ، دار الفكـر ؛ شوقي أبـو خلیـل : أطلـس التـاریخ الع٥٧األصطخري : المصدر السابق ، ص  )٤(

  . ١٣ص  م ،٢٠٠١هـ/١٤٢٢، دمشق ،

.٥٧،٦٦اإلصطخري : المصدر السابق ، ص  )٥(

  .١٣أبو خلیل : المرجع السابق ، ص  )٦(

.١٤٥المقدسي : المصدر السابق ، ص  )٧(

.١٤٦المصدر نفسه ، ص  )٨(
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، فضًال عـن قربهـا مـن البحـر وهـو )١(وسهل وأغوار، وهي حاالت تضاریسیة قلما تجتمع في بلد 

وقـد  . )٢(أحد عوامل تلطیف مناخها ، ویغشاها الندى حالها حال بقیـة المـدن الفلسـطینیة األخـرى 

تنوع محاصیلها ففیها اللوز والتمر والجوز والتین والموز والعنب . إلى  س المدینةأدى تنوع تضاری
)٣(

فقد إعتمدت المدینة على مصـادر أخـرى :نظرًا لعدم وجود نهر جار في القدس ،میاهها

للحصــول علــى میــاه الشــرب والســقي ، ولكــن هــذا لــم یكــن مانعــًا مــن عــدم تــوفر المــاء فیهــا ، فقــد 

درًا مهمًا من مصادر میاه القـدس ، ویصـف الدمشـقي كثـرة مـاء القـدس فیقـولشكلت االمطار مص

. )٤())لیس ببیت المقدس امكن من الماء ، قل دار لیس بها صهریج او اكثر((:

العیون : .١
تنتشـــر العیـــون فـــي مدینـــة القـــدس وحولهـــا فقـــد ذكـــر الدمشـــقي اســـم وادي یعـــرف بالثجـــان 

تمد في ایام الصـیف قلـیًال ، فـاذا كانـت ایـام (فیه عیون كثیرة (بالقرب من القدس على طریق غزة 

)٥())الشتاء مدت كثیراً 

وهنالك عدد من العیون بالقدس أهمها : 

عین سلوان : تقع بظاهر القدس من جهة القبلة .. أ

عــــــین المقــــــذوفات :ســــــمیت بهــــــذا اإلســــــم ،ألن نســــــاء بنــــــي إســــــرائیل كانــــــت تقــــــذف بأثوابهــــــا . ب

.)٦(تهامهن بالفساد الیها ، عند ا

)٧(عین عذیبة : وتقع في محلة سلوان وتسقي عدد من المزارع . ج

، النبــي أیــوب إلـى  ، وســمي بهـذا اإلســم لنســبتهبئـر أیــوب : تقـع بــالقرب مــن عـین ســلوان

.)٨(البئر شتاًء ، وتلتقي مع میاه عین سلوان وتغزر ماء

.١٤٦المصدر نفسه ، ص  )١(

.١٨٦المصدر نفسه ، ص  )٢(

.١٤٦؛المقدسي : المصدر السابق ، ص ٤٤: المصدر السابق ، ص اإلصطخري )٣(

، هر فـي عجائـب البـر والبحـر ، لیبـزك: نخبـة الـدصـاري الدمشـقي الملقـب بشـیخ الربـوةشمس الدین محمـد االن )٤(

  .١٦٥م ، ص١٩٢٣

  . ١٢٠-١١٩المصدر نفسه  )٥(

. ٢/٥٧الحنبلي :المصدر السابق ،  )٦(

.١٧١، ص المقدسي :المصدر السابق )٧(

.٢/٥٨؛الحنبلي :المصدر السابق ،١٧١المقدسي : المصدر السابق ، ص  )٨(
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. البرك : ٢
بـــركتین یجتمـــع الیهمـــا الســـیول فـــي إلـــى  عمـــدن البـــركتنتشـــر قـــرب مدینـــة القـــدس عـــدد مـــ

. )١())البلد تدخل وقت الربیع فتمأل صهاریج الجامع وغیرهاإلى  الشتاء ، وشق منهما قناة

اما البرك االخرى فمنها :

بركة بني إسرائیل ، وتقع شمال المسجد األقصى.

بركة مامال : تقع في وسط مقبرة ماما.

إلــى  قعـان قــرب قریـة أرطــاس ، وتسـتخدمان لخــزن المـاء القــادم مـن قنــاة السـملبركتـا المریجیــع :وت

مدینة القدس .

)٢(وال یعرف مكانهما اآلن بركة سلیمان وبركة عیاض

نھار :األ.٣
مــــن بــــین األنهــــار التــــي لهــــا فضــــل فــــي رفــــع مناســــیب میــــاه القــــدس ، نهــــر بــــردى ونهــــر 

مشق ، فیسقي الكورة ، وقد شّق منـه شـعب یتـدور األردن ، فنهر بردى كان ((یشق أسفل قصبة د

فــي أعلـــى القصـــبة ، ثـــم ینقســـم قســـمین ، بعـــض یتبخـــر فـــي البادیـــة ، وبعـــض ینحـــدر فیلقـــى نهـــر 

)٣())طبریةإلى  االردن، ونهر األردن ینحدر من خلف بانیاس ، فینجر بأزاء القدس ثم ینحدر

میاه األمطار :  .٤
منها مدینة القدس هي میاه األمطار، إذ تسقط األمطار من الموارد المهمة التي تستفید 

إرتفاع مناسیب المیاه في مدینة القدس في إلى  الغزیرة في هذه المدینة في فصل الشتاء ، وتؤدي

)٤(اآلبار والعیون والبرك ، ویستفاد مسن فاضل میاه األمطار في سقي المزروعات 

ة القــدس ، والتـــي التختلـــف عـــن بقیـــة ممــا تقـــدم یظهـــر لنـــا تنــوع مصـــادر المیـــاه فـــي مدینـــ

مصـــــادر المیـــــاه فـــــي معظـــــم المـــــدن العربیـــــة واإلســـــالمیة ،وهـــــذه المـــــوارد المائیـــــة التكفـــــي لســـــقي 

المزروعــات، التــي یمكــن أن تحتاجهــا مدینــة القــدس ، فیمــا لــو تــوفرت لهــا میــاه إضــافیة ، فیقــول 

  .١٦٥ الدمشقي : نخبة الدهر ص )١(

. ٢/٥٩الحنبلي : المصدر السابق ، )٢(

.١٨٤المقدسي : المصدر السابق ، ص  )٣(

.٥٩-٢/٥٨السابق ، ؛الحنبلي : المصدر١٤٨المقدسي: المصدر السابق ، ص  )٤(
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ع ، وهــو مــن أخصــب ولــیس ببیــت المقــدس مــاء جــاٍر ســوى عیــون التتســع للــزرو (اإلصــطخري : (

.)١())بلدان فلسطین

سكانھا :
، هـم أول مـن سـكن یعد الیبوسیون وهم من القبائل العربیة التي نزحـت مـن جزیـرة العـرب

فلســـــطین عامـــــة والقـــــدس خاصـــــة ، عنـــــدما هـــــاجروا إلیهـــــا مـــــع القبائـــــل الكنعانیـــــة التـــــي ینتمـــــون 

وزعـــــوا علـــــى مختلـــــف مـــــدن القـــــدس علـــــى شـــــكل جماعـــــات منفصـــــلة ، وتإلـــــى  إلیهـــــا ، وتوجهـــــوا

فلسطین ، والتي حملت إسمهم فیما بعد أي أرض كنعان . فسكن قسم منهم فـي السـهول والودیـان 

والهضاب والجبال المنتشرة في فلسطین ، وأسسوا بعض المدن مثل یبـوس ، شـكیم ، بیـت شـان ، 

المنـــاطق مجـــدو ، بیـــت أیـــل ، جیزر،أشـــقلون ، تعنـــك ، غـــزة ، وكونـــوا دولـــة قویـــة ســـیطرت علـــى

)٢(المجاورة لهم ، في األلف الخامس قبل المیالد 

وقــد حــاول الیهــود دخــول أرض كنعــان بقیـــادة یوشــع بــن نــون ، فعبــروا نهــر االردن ســـنة 

ق . م وٕارتكبوا المجازر بحق شعبها ولم یسلم منهم الطفل والمرأة والشیخ وحتى البهائم لـم  ١١٨٩

الكنعـانیین ، شـكلوا تحالفـًا تمكـن مــن ول الیـه ، إال أنتسـلم مـنهم ، وحرقـوا كـل مااسـتطاعوا الوصــ

)٣(صدهم . 

غــــزوات أخــــرى مثــــل غــــزوات الكلــــدانیین ، فقــــام الملــــك البــــابلي إلــــى  كمــــا تعرضــــت القــــدس

نبوخذنصـــر بحملتـــین كبیـــرتین عرفـــت بالســـبي البـــابلي األول والثـــاني ونقـــل قســـمًا مـــن ســـكانها مـــن 

-٥٣٩خـر أال وهـو الغـزو الفارسـي الـذي اسـتمر مـن سـنة مدینة بابل ، ثم تاله غـزو آإلى  الیهود

ق م ثــم أعقبــه الغــزو الرومــاني الــذي ســیطر ٣٣٢لحقــه غــزو اإلســكندر فــي عــام )٤(ق .م  ٥٣٨

، فضـًال عـن مصـر وشـمال أفریقیـا ، وعـدت مـن ضـمن ممتلكـات الرومـان على معظم بالد الشام

)٥(اإلسالمي لبالد الشام ثم البیزنطیین من بعدهم . وظلت القدس هكذا حتى الفتح 

.٤٤: المصدر السابق ، ص إلصطخري ا )١(

)٢( w w w.pnyc.gov.p مركز المعلومات الوطني / مدینة القدس عبر التاریخ .1-2

)٣( op.cit p 3 .

)٤(Ibid p 3-4.

)٥(w.w.w .kotobarabia.com p,2 محمد الحلة :القدس وآفاق المستقبل .
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المبحث الثاني
مكانتھا الدینیة :

تمتعــت مدینــة القــدس الشــریف بمكانــة دینیــة متمیــزة منــذ أقــدم العصــور ، فقــد كــان لمكانتهــا 

الدینیة لدى مختلف األقوام ،أثر في تفردهـا عـن غیرهـا مـن المـدن األخـرى فـي تلـك العصـور، فقـد 

، ثــم أصــبحت )١(بــراهیم علیــه الســالم ، وســكنها أبنــاؤه مــن بعــده ســكن بــالقرب منهــا أبــو األنبیــاء إ

، إذ جـدد بناءهــا داود )٢(مـن بعــده ثـم النبــي سـلیمان القـدس دار ملـك النبــي داود 

، حیــــــث كانــــــت مبنیــــــة مــــــن قبــــــل خــــــروج الیهــــــود مــــــن )٣(وأكملهــــــا ســــــلیمان مــــــن بعــــــده 

، وعـدت مدینـة القـدس زمن موسـى مصر ومسورة ، لكن الیهود رفضوا دخول المدینة في

، وقـد ذكـر بعضـهم أن )٤(من المـدن المقدسـة لـدى الیونـان أیضـًا بعـد أنطاكیـة وبعـد أهـرام مصـر 

)٥(قد أمر أوالده بدفنه في مدینة القدس آدم 

كما أكرم اهللا سبحانه وتعالى مدینة القدس ، (أن أوتیت مریم علیها السالم فاكهـة الشـتاء 

فیهـا وتكلـم فـي المهـد فیهـا ، فیها ، وولـد المسـیح )ف وفاكهة الصیف في الشتاءفي الصی

إلــى  فیهــا ، ورفــع منهــا. وأنزلــت المائــدة علــى الســید المســیح وتوفیــت فیهــا مــریم 

.)٦(السماء

الرســول محمــد وقــد أكــرم اهللا ســبحانه وتعــالى هــذه المدینــة وشــرفها بإســراء ومعــراج

المسـجد األقصـى الـذي باركنـا إلـى  سبحان الذي أسرى بعبده لیًال من المسجد الحرام(فقال تعالى (

، ومــن المعــالم الدینیـــة فــي صــحن المســـجد  )٧())إنــه هــو الســـمیع البصــیرحولــه لنریــه مــن آیاتنـــا

، ویعـــد المســـجد األقصـــى مـــن أهـــم ) ٨(األقصــى التـــي ربـــط بهـــا البـــراق، وتقـــع تحـــت ركــن المســـجد 

ـــــــة  ـــــــه الصـــــــلوات ، فضـــــــًال عـــــــن صـــــــالة المعـــــــالم الدینی ـــــــث تصـــــــلى فی ـــــــدس ،حی ـــــــة الق ـــــــي مدین ف

، والـى جانـب قبـة المعـراج یوجـد المحـراب الـذي  )٩(الجمعة ، وفضًال عن وجود قبـور األنبیـاء فیـه 

  .٢/٧٦السابق ، الحنبلي :المصدر )١(

.٧٨:المصدر السابق ، صابن خرداذبة  )٢(

زكریــا بــن محمــد بــن محمــود القزوینــي :آثــار الــبالد وأخبــار العبــاد ، بیــروت ، دار صــادر للطباعــة والنشــر ،  )٣(

.٢/٧٧؛الحنبلي : المصدر السابق ، ١٥٩م ، ص ١٩٦٠هـ/١٣٨٠

دین عبــد ابــو الحســن علــي بــن الحســین المســعودي :مــروج الــذهب ومعــادن الجــوهر ، تحقیــق محمــد محــي الــ )٤(

.٢٤٣/ ٢م ، ١٩٨٨هـ/١٤٠٩الحمید ،المكتبة العصریة ،بیروت ،

.٢/٢٤٠ الحنبلي :المصدر السابق )٥(

. ٢٤٠السابق صالحنبلي : المصدر )٦(

  ).١سورة اإلسراء آیة ( )٧(

  .١٦٢القزویني : المصدر السابق ، ص )٨(

  .٤٤اإلصطخري : المصدر السابق ، ص  )٩(
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وقـــد ورد فـــي  ، )١(، باألنبیـــاء فـــي القـــدس الشـــریف بنـــي فـــي موضـــع صـــالة الرســـول محمـــد 

فضـرب بیـنهم بسـور (یفصل بین الحق والباطل قال تعـالى (القرآن الكریم أن مدینة القدس فیها ما

، وقـــــــد فســـــــر عبـــــــد اهللا بـــــــن  )٢())لـــــــه بـــــــاب باطنـــــــه فیـــــــه الرحمـــــــة وظـــــــاهره مـــــــن قبلـــــــه العـــــــذاب

ان السور هو سور بیت المقدس وفیه المسـجد األقصـى وهـو الرحمـة ، وظـاهره وادي عمر 

رآن الكـریم فـي سـورة التـین قـال تعـالى : ، كمـا ورد فـي القـ )٣(جهنم الذي یقع قرب القدس الشـریف 

(هذه اآلیة صاحب تاریخ دمشق فقال، وقد فسر )٤())والتین والزیتون وطور سینین(( التین هو (:

هو الجبل الذي تقع علیه مدینة دمشق والزیتون هو الجبل الذي تقع علیه مدینـة القـدس ، والطـور 

. )٥())مبارك أیضاً هو جبل في سیناء

ونجینــاه (رآن الكــریم ذكــر األرض المباركــة وهــي مدینــة القــدس قــال تعــالى : (وورد فــي القــ

، وقــد وردت فــي فضــلها آیــات وأحادیــث كثیــرة  )٦())للعــالمیناألرض التــي باركنــا فیهــاإلــى  ولوطــاً 

)٨(شهرًا ، وال سیما وقد كانت قبلة المسلمین الیها لمدة سبعة عشر )٧(ذكرنا بعضًا منها 

للمدینة :الفتح اإلسالمي
الجیــوش اإلســالمیة فــي حملــة التحریــر والفتــوح صــوب بــالد الشــام ، وقــد انطلقــتبعــد أن 

، وجه الخلیفة أبو بكر الصدیق كانت هذه األهداف مرسومة من قبل الرسول محمد 

، وأمـرهم باإلجتمـاع تحـت قیادتـهلفتح بالد الشام ثم ألحقهم بخالد بن الولید عدد من القادة

  .٢/٢٠بق ، الحنبلي :المصدر السا )١(

  .١٣سورة الحدید .آیة  )٢(

  .٢٢٧/ ١الحنبلي : المصدر السابق ،  )٣(

  .١سورة التین آیة  )٤(

ابو القاسم علي بن هبة اهللا المعروف بابن عساكر : تاریخ دمشق الكبیر ، تحقیق أبـو عبـد اهللا علـي عاشـور  )٥(

  . ١/١٦٠م ،٢٠٠١هـ/١٤٢١عاشور ، بیروت ، دار إحیاء التراث العربي ، 

  .١/٢٢٧؛الحنبلي :المصدر السابق ، ٧١سورة االنبیاء آیة  )٦(

  .٤١؛سورة ق آیة ١/٢٢٧الحنبلي :المصدر السابق ،  )٧(

،ي ، مطبعــة اآلداب ، النجــف األشــرفخلیفــة بــن خیــاط :تــاریخ خلیفــة بــن خیــاط ، تحقیــق أكــرم ضــیاء العمــر  )٨(

، بیـــروت ، دار إحیـــاء التـــراث العربـــي ، ؛عمـــاد الـــدین بـــن كثیـــر ابـــو الفدا:مختصـــر تفســـیر ابـــن كثیـــر ١/٢٣

؛احمد بـن عبـاس بـن حجـر العسـقالني : فـتح البـاري فـي شـرح صـحیح البخـاري ١٤٣؛سورة البقرة آیة ١/١٣٩

ـــــة دار الســـــالم ، (د. م)  ـــــن ،؛ ٣/٨٧،  ٣/٢٦٤؛ ٣/٩١م ، ٢٠٠٠هــــــ/١٤٢١،مكتب ـــــد اهللا محمـــــد ب ـــــو عب أب

ــــي١/٢٦٢م ٢٠٠٣هـــــ/١٤٢٣ة ، القــــاهر  إســــماعیل البخــــاري : صــــحیح البخــــاري ، مكتبــــة الصــــفا ، :؛ الحنبل

؛ محمود إبراهیم : فضائل بیت المقدس ، المنظمـة العربیـة للتربیـة والثقافـة والعلـوم ١/٢٣٥المصدر السابق ، 

  .٤٣م ، ص١٩٨٥هـ/١٤٠٦، الكویت ،
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الخالفــــة وســــار علــــى نفــــس الــــنهج ، وقــــد توالــــت ، وبعــــد وفاتــــه تــــولى عمــــر بــــن الخطــــاب 

األناضـول وتـرك إلـى  فتحت عدة مدن ، وهـرب قائـد الجـیش البیزنطـيالفتوحات في عهده ، حیث

بــالد الشــام ، ومــن بــین مــدنها مدینــة بیــت المقــدس ، وعــرض أبــو عبیــدة شــروط المســلمین وهــي 

مــن القائــد أبــي عبیــدة عــامر بــن فطلــب بطریقهــادفــع الجزیــة أو الحــرب ،الــدخول فــي اإلســالم او

ــــــــــــــع  ــــــــــــــة بنفســــــــــــــه لتوقی ــــــــــــــین الطــــــــــــــرفین وأن یحضــــــــــــــر الخلیف ــــــــــــــد الصــــــــــــــلح ب الجــــــــــــــراح أن یعق

الخلیفـة إلـى  الصلح ، فإستشار أبو عبیدة قـادة الجـیش اإلسـالمي ، فأشـاروا علیـه بالموافقـة فأرسـل

ریقهــا مــن أجــل تالفــي مــا قــد یحــدث أثنــاء لیحضــر عقــد الصــلح مــع بطعمــر بــن الخطــاب 

)١(قتحام العسكري لمدینة القدس اال

بسـم (الخلیفـة عمـر بـن الخطـاب كتابـًا جـاء فیـه : (إلى  فكتب أبو عبیدة عامر بن الجراح

مـن عـامر بـن الجـراح ، سـالم علیـك اهللا الرحمن الرحیم لعبد اهللا عمر بن الخطاب أمیر المـؤمنین

أهل إیلیاء في جماعة من المسلمین حتى إلى  یا أمیر المؤمنین أني صرت، أما بعد فإني أخبرك

نزلت بهم وحللت بساحتهم ، ثـم واقعنـاهم وقـائع كثیـرة كانـت علـیهم ال لهـم ، وطاولنـاهم فلـم یجـدوا 

في مطاولتهم إیانا فرجاً ، ولم یزدهم اهللا تعالى إال ضعفًا ونقصًا وذًال وهوانًا ، فلما طال بهـم ذلـك 

د علیهم الحصار سألوا الصلح وطلبوا األمان على أن یقـوم علـیهم أمیـر المـؤمنین فیكـون هـو وٕاشت

الموثوق به عندهم والكاتب لهم كتابًا بأمـانهم ، ثـم إنـا خشـینا أن یقـدم أمیـر المـؤمنین فیعـذروا بعـد 

، ینكثــونلمغلظــة أنهــم الیغــدرون وال ذلــك ، ویرجعــوا ، فأخــذنا علــیهم العهــود والمواثیــق واألیمــان ا

)٢())...ویدخلوا فیما دخل فیه أهل الذمةوأنهم یؤدوا الجزیة

ــــالخروج لعقــــد  إستشــــار الخلیفــــة كبــــار الصــــحابة فــــي المدینــــة المنــــورة ، فأشــــاروا علیــــه ب

أمـراء األجنـاد أن إلـى  الشـام ، وكتـبإلـى  وخـرجالصلح ، فأنـاب عنـه علـي بـن أبـي طالـب 

)٣(یوافوه في الجابیة 

القـدس عقـد معهـم الصــلح ، وأمـنهم فیـه علــى إلــى  لخلیفـة عمــر بـن الخطـاببعـد وصـول ا

أنفسهم وأموالهم وسور مدینتهم وكنائسهم ، باستثناء موضع المسجد مقابل دفعهـم للجزیـة ، وكتـب 

م ، ص ١٩٧٨هــ/١٣٩٨ابو الحسن علي بن الحسین البالذري : فتوح البلدان ، دار الكتب العلمیة ،بیروت ، )١(

، م١٩٨٦هـــــ/١٤٠٦العلمیــــة، بیــــروت ، ؛ ابــــو محمــــد أحمــــد ابــــن أعــــثم الكــــوفي : الفتــــوح ، دار الكتــــب١٤٥

 ١/٢٦٨ ، بیـروت ،العربـي؛ شهاب الدین یاقوت الحموي :معجم البلدان ، دار إحیـاء التـراث٢٢٣-١/٢٢٢

،٢٧٩.  

  .٢٢٤-١/٢٢٣ابن أعثم :المصدر السابق ،  )٢(

؛ عــز الــدین ابــو الحســن علــي بــن ١٤٤المصــدر الســابق ، ص؛ الــبالذري :٢٢٧-١/٢٢٥المصــدر نفســه ،  )٣(

، م١٩٦٥هـــ/١٣٨٥، دار صــادر ،بیــروت ،ابــي الكــرم الشــیباني المعــروف بــابن االثیــر : الكامــل فــي التــاریخ 

٢/٥٠٠.  
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ممتلكات أي دیانـة مـن الـدیانات إلى  ولم یتعرض المسلمون طیلة وجودهم في القدس )١(لهم كتاباً 

)٢(الوقت الحاضر إلى  أو النصرانیة ودلیل ذلك بقاؤهاالسماویة الیهودیة 

المبحث الثالث :
:االقتصادیةالحیاة 

ـــــاة  ـــــوفر حاجاتهـــــا االقتصـــــادیةتشـــــكل الحی للمدینـــــة عصـــــب حیاتهـــــا فبهـــــا تـــــدوم وبهـــــا تت

الیهودیــــة (المختلفــــة ، ولكــــون مدینــــة القــــدس مدینــــة مقدســــة یؤمهــــا أنــــاس مــــن مختلــــف الــــدیانات 

فــال بــد أن یبعــث ذلــك نشــاطًا إضــافیا لمثــل مدینــة القــدس ، هــذا فضــًال عــن )ســالموالنصــرانیة واإل

ـــة والصـــناعیة  ـــف األنشـــطة الزراعی ـــًا ، فانتشـــرت بهـــا مختل ـــه آنف ـــا عن ـــذي تكلمن ـــز ال موقعهـــا المتمی

والتجاریة المعروفة في العصر العباسي ، ومن بین هذه األنشطة وأهمها

أوالً :النشاط الزراعي :
، إن تنــوع التضــاریس فــي القــدس قــد أكســبها  )٣(بلــدان فلســطینأخصــبمــن تعــد القــدس

تنوعا في المحاصیل ففیها الغور والسهل والجبل وخاصة الفواكة التـي تختلـف بتنـوع التضـاریس ، 

كمــا أن قربهــا مــن البحــر قــد منحهــا مناخــًا معتــدًال ، فضــًال عــن العیــون المنتشــرة فیهــا وخصــوبة 

قصیدة جاء فیها مهنئًا الخلیفـة عمـر بـن الخطـاب بفتحهـا حیـث حنظلهبن أرضها . فقد قال زیاد إ

قال: 

)٤(وعیشًا خصیبًا ما تعد مآكله وألقت إلیك الشام أفالذ بطنها

وتنتشــر زراعــة ، )٦(والســماق،)٥(فقــد زرعــت فیهــا أشــجار اللــوز والنخیــل والتــین والمــوز 

س بتربیــة النحــل وانتــاج العســل ، وانتشــرت فیهــا وٕاشــتهرت مدینــة القــد، )٧(الكــروم بظــاهر المدینــة 

. )٨(نباتات الزعتر والزیتون اسوة ببقیة المدن الفلسطینیة 

وزرعت في مدینة القدس أشجار السرو واألرز ، وهذه األخشاب كانت تستخدم في صناعة 

مــدینتي صــیدا وبیــروت حیــث تنشــر دور صــناعة الســفن فیــه ، وأول مــن حمــل إلــى  الســفن وتنقــل

القائـد .وقـد تنـاقش الخلیفـة مـع ١٥٢؛ البالذري :المصدر السابق ، ص١/٢٢٧إبن أعثم : المصدر السابق ،  )١(

  .١/٢٢٩.ابن أعثم : المصدر السابق ، عمرو بن العاص في مسألة فتح مصر

  .٥/١٦م ، ١٩٢٧هـ/١٣٤٦محمد كرد علي : خطط الشام ، مطبعة الترقي ، دمشق ،  )٢(

،٥٨االصطخري : المصدر السابق ص  )٣(

  .٤/١٦٢المرجع نفسه ،  )٤(

  .١٤٦المقدسي : المصدر السابق ، ص )٥(

،١٦٥سه ص المصدر نف )٦(

  .٢/٨١الحنبلي : المصدر السابق ،  )٧(

.٤/١٦٥،١٦٧علي : المرجع السابق ،  )٨(
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خشاب القدس لصناعة السفن معاویة بن أبي سفیان ، عندما صنع السفن وغـزا الـروم فـي خالفـة أ

ویبدو أن زراعة هذه األشجار التي كانت تستخدم في صناعة السفن ،  )١(عثمان بن عفان 

إلــى  قــد ازدادت واهــتم بهــا أكثــر فــي العصــرین االمــوي والعباســي ، وذلــك لحاجــة الدولــة االســالمیة

)٢(االساطیل واالعتماد على المواد الداخلیة لبناء االسطول بناء 

النشاط الصناعي :.ثانیاً 
تعد الصناعة عملیة الحقة للزراعة في ذلك الوقت فتطـورت الصـناعة بتطـور منتجـات تلـك 

البلدان ، فكانـت القـدس تلبـي حاجـة سـكانها مـن المصـنوعات المتعلقـة بالزراعـة وأدواتهـا التـي تعـد 

المـدن فـي القـرون الوسـطى ، فضـًال عـن قیامـه بصـناعات تكمیلیـة ، اقتصـادألساسـي فـي الركن ا

المختلفــة مثــل كــبس الزیتــون وصــناعة واســتخداماتهفوجــود الزیتــون یعنــي وجــود معاصــر الزیتــون 

مختلـف ارجـاء إلـى  الصابون وغیرها من الصناعات المتعلقة بهذه الصناعة ، وكان الزیت یصـدر

وكـذلك صـابون الرقـي . )٣(بلدان اوربـا إلى  وجزر البحر المتوسط لینقل بعد ذلكالبالد االسالمیة

. ووجــود األخشــاب یعنــي قیــام صــناعة اآلثــاث الخشــبیة ومــا تحتاجــه المســاجد والجوامــع والكنــائس 

واألدیرة من مستلزمات النهایة لها في هذا المجال . ومن بین الصناعات التي إشتهرت بها مدینة 

ة الَقـــَدف ، وهـــي الصـــنادیق التـــي توضـــع بهـــا ادوات الزینـــة وغیرهـــا ، وتـــنقش هـــذه صـــناع القـــدس

الصــنادیق مــن الخــارج بنقــوش مختلفــة تضــم رســوم الحیوانــات مــن طیــور وغیرهــا ، حیــث تزیــدها 

جماًال، واستخدمت مختلف األشجار لهذه الصـناعة ومنهـا أشـجار الزیتـون ، ویتنـافس النـاس علـى 

.لكونها من مدینة القدس، ) ٤(إقتنائها شرقًا وغربًا 

واشتهرت مدینة القدس بصناعة البالط الملون الذي یستخدم لألرضیات وللجدران والسقوف 

،كمـــا اشـــتهرت مدینـــة القـــدس بصـــناعة  )٥(، ویســـمى بالقاشـــاني ویســـمى فـــي القـــدس باســـم القرمیـــد 

. )٦(المصوغات الفضیة الجمیلة 

  .٤/١٦٩المرجع نفسه ،  )١(

، جلـة دراسـات تاریخیـة ، بیـت الحكمـة: واقـع الثـروة الخشـبیة فـي الدولـة العربیـة االسـالمیة ،مطه خضـر عبیـد )٢(

  .٤٨م ، ص ٢٠٠١،السنة الثالثة ،  ٢بغداد ، العدد

  .٢٠١-٢٠٠الدمشقي : المصدر السابق ، ص  )٣(

  .٤/٢٤٧علي : المرجع السابق ،  )٤(

  .٤/٢٤٩المرجع نفسه ،  )٥(

م ١٨٩٤، تحقیـق ریفـیس ، بـاریس ، غرس الدین خلیل شاهین : زبدة كشف الممالك وبیان الطـرق والمسـالك )٦(

  .٢٣م ، ص ١٨٩٤
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النشاط التجاري :.ثالثاً 
لقـدس فـي قلـب العـالم القـدیم فهـي مهـبط الرسـاالت وملتقـى األدیـان وتقـع علـى تقع مدینة ا

أسـواقها التجاریـة بمختلـف التجـارات مـن  فـازدهرتعقدة مواصالت العالم فـي العصـور الوسـطى ، 

الشــرق والغــرب ، ومــن أشــهر أســواقها ســوق القطــانین الــذي یقــع قــرب بــاب مســجد قبــة الصــخرة ، 

ــــــــــة  ــــــــــان وتتمیــــــــــزواإل االرتفــــــــــاعوهــــــــــو فــــــــــي غای ــــــــــدس عــــــــــن مــــــــــدن الشــــــــــام تق ــــــــــه مدینــــــــــة الق ب

ویلیــه ســـوق . وســوق العطــارین الــذي یقــع قــرب بـــاب المحــراب ویعــرف ببــاب الخلیــل )١(األخــرى 

ــــــــى المســــــــجد ــــــــم ســــــــوق القمــــــــاش ، وهــــــــذه األســــــــواق الثالثــــــــة هــــــــي وقــــــــف عل الخضــــــــراوات ، ث

)٣(بعضها البعض إلى  ، وترتبط هذه األسواق الثالثة بدهالیز تفضي)٢(األقصى 

أمــــا عــــن أهــــم الســــلع التــــي تصــــدرها مدینــــة القــــدس فقــــد ذكرنــــا الزیتــــون ومنتجاتــــه والعســــل 

وعرفــت مدینــة القــدس بصــناعة الحریــر الــذي كــان ، )٤(واألخشــاب الــي تســتخدم لصــناعة الســفن 

ود الهنـد ، بعـد أن انتشـرت صـناعة الحریـر وتربیـة دإلى  مختلف البلدان وصوالً إلى  یحمله التجار

)٥(القدس الشریف . ومنها مدینةاإلسالميالقز في مختلف مدن العالم 

والعباسي :األمويالقدس في العصرین :المبحث الرابع 
حظیت مدینة القدس في العصرین األموي والعباسي بـنفس المكانـة التـي حظیـت بهـا بقیـة 

د الشام ، فال بد أن تـولي مدینـة المدن المقدسة األخرى ، ونظرًا ألن الدولة األمویة ظهرت في بال

القدس أهمیة متمیزة مقارنة ببقیة مدن الشام األخرى.

مــن مدینــة دمشــق مقــرًا لهــا ، وقــد أوالهــا أولــى الخلفــاء واتخــذتفقــد قامــت الدولــة األمویــة 

م) وذلك لسببین هما ٦٧٩-٦٦١هـ/٦٠-٤١األمویین عنایة خاصة (

كونها أولى القبلتین وثالث الحرمین الشریفینفضًال عنكونها مسرى الرسول محمد . ١

قربها من مقر الخالفة األمویة دمشق. ٢

بالقــدس ، مــن أنــه بویــع فیهــا اهتمامــهللخلیفــة األمــوي معاویــة حــول اتهامــاتوقــد وجهــت 

،ثـــم زار الخلیفـــة األمـــوي  )٦(بالخالفـــة ، ولقـــب بـــأمیر المـــؤمنین وقـــد كـــان یلقـــب مـــن قبـــل بـــاألمیر 

  .٢/٥٠الحنبلي : المصدر السابق ،  )١(

)٢(www.Rafed .net p3 مدینة القدس اولى القبلتین وثالث الحرمین الشریفین

  .٢/٥٠الحنبلي :المصدر السابق ،  )٣(

  .٤/١٦٩علي : المرجع السابق ،  )٤(

.٤/١٦٩،٢٢٥المرجع نفسه ،  )٥(

  .٣/٤٠٣ابن األثیر :المصدر السابق ،  )٦(
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،وأصــبحت لهــذه البیعــة  )١(أبــي ســفیان جبــل الجلجلــة فــي مدینــة القــدس وصــلى هنــاك معاویــة بــن 

ان شــرعیة كونهــا أعطیــت لــه فــي أحــد المســاجد الــثالث المهمــة فــي اإلســالم ، وأخــذت لــه فــي مكــ

فیهم صعصـعة بـن صـوحان العبـدي ، فقد جاءه وفد من العراق )٢(مبارك یعتقد به جمیع المسلمین

ال لهــم معاویـة : ((مرحبــًا بكــم وأهــًال، قــدمتم علـى خیــر خلیفــة ، وهــو جنــة لیبایعـه فــي القــدس ، فقــ

والمنشـــــر ، وقـــــدمتم أرضـــــًا بهـــــا قبـــــور لكـــــم ، وقـــــدمتم األرض المقدســـــة ، وقـــــدمتم أرض المحشـــــر

. )٣())األنبیاء

، وقد وجد أهـل الشـام فـي معاویـة وقد تحدثنا عن أهمیة القدس الدینیة في المبحث األول

، وظـــل وضـــع القـــدس علـــى مـــا كـــان علیـــه فـــي العصـــر  )٤(سیاســـیًا وقائـــدًا مـــاهرًا ابــن أبـــي ســـفیان 

م) ، إذ ٧٠٥-٦٨٤هــــ/٨٦-٦٥الراشــدي ، حتـــى مجـــيء الخلیفــة األمـــوي عبـــد الملــك بـــن مـــروان (

الخلیفـة أستدعىم ، وقد ٦٨٥هـ/٦٦شرع ببناء قبة الصخرة الشریفة وعمارة المسجد األقصى سنة 

بنـــــــــاء للحضـــــــــور والمشـــــــــاركة فـــــــــي بنـــــــــاء مســـــــــجد قبـــــــــة األمـــــــــوي كـــــــــل مـــــــــن لـــــــــه خبـــــــــرة فـــــــــي ال

، لكـــي یشـــارك فــــي بنائـــه البنـــائین والمهندســـین الــــذین یمثلـــون كـــل أقطـــار المســــلمین  )٥(الصـــخرة 

ـــة دورهـــم ومـــدى  ـــةاهتمـــام لیشـــعرهم بأهمی ـــث الحـــرمین  الدول األمویـــة بهـــم ،حیـــث دعـــتهم لبنـــاء ثال

الشریفین .

المشــروع أمــواًال ضــخمة جــدًا (خــراج مصــر وقـد رصــد الخلیفــة عبــد الملــك بــن مــروان لهــذا 

تـــه لـــدى الخلیفـــة األمـــوي عبـــد وهـــذا المبلـــغ الهائـــل یؤكـــد عظـــم المشـــروع وأهمی)لمـــدة ســـبع ســـنین

وقـد تـولى اإلشـراف ، )٧(،وقد أنفق الخلیفـة المـال الكثیـر وغلـف الـدعامات والقبـة بالـذهب  )٦(الملك

ك هما رجاء بن حیوة ویزید بن سـالم ، وأمرهمـا ین من كبار موالي الخلیفة عبد الملنعلى البناء أث

، بـأن یبــذال كــل مــا یـراد منهمــا مــن أمــوال ،فضـًال عــن عــدم توقــف العمـل فــي هــذا المشــروع المهــم

.)٨(فجاء البناء على أحسن ما یكون

)١(www.Palestine-info/Arabic p,1 13/8/2007 عربي.تاریخ القدس منذ الفتح ال.

WWW.ALQUDOSONالقدس في السیاسة األمویة:نبیل الفولي )٢( LINE. COM P,2 . .

محمــود إبــراهیم :فضــائل بیــت المقــدس فــي مخطوطــات عربیــة قدیمــة ،الجامعــة األردنیــة ، المؤسســة العربیــة  )٣(

  .٥٣-٤١هـ ، ص ١٤٠٦م/١٩٨٥للتربیة والثقافة والعلوم عمان ، 

  .١الفولي :المرجع السابق ، ص  )٤(

  .١/٢٧٢الحنبلي : المصدر السابق ،  )٥(

  .١/٢٧٢المصدر نفسه ،  )٦(

  .٩٦الحمیري:المصدر السابق ، ص )٧(

  .٨/٢٨٠م ، ١٩٦٦هـ/١٣٨٦ابن كثیر : البدایة والنهایة دار ابن كثیر ، بیروت ،  )٨(
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وزیادة في تنظیم المسجد األقصى فقد خصـص الخلیفـة مئتـین وثالثـین مملوكـًا للعمـل فـي 

، وهـم خمـس األســارى مـن الــروم البیـزنطیین ، وجعـل أرزاقهــم مـن أوقــاف خدمـة المسـجد األقصــى 

-٧٠٥هــ/٩٦-٨٦وقـد أكمـل دور والـده الخلیفـة الالحـق الولیـد بـن عبـد الملـك (، )١(بیت المقدس 

اسـتمرارمـن خـالل هتمـام االبالقدس وجعلها مركزًا إسالمیًا مهمًا، ویتضـح هـذا اهتمم) الذي ٧١٤

المســـجد األقصــى ، فأضــاف لـــه قبــاب أخــرى غیـــر قبــة الصــخرة ، وأطلـــق بأعمــارالخلیفــة الولیــد 

) .٢(علیها أسماًء مختلفة مثل قبة المعراج وقبة المیزان وقبة السلسلة وقبة المحشر 

وفــي عهــد الخلیفــة الولیــد إنهــدم جــزٌء مــن بنــاء المســجد األقصــى فــي الجهــة الشــرقیة ، ولــم 

فأمر الخلیفة بإسـتخدام الـذهب الموجـود فـي المسـجد یكن في بیت المال ما یكفي إلصالح الخلل، 

الخلیفـــة اهتمـــام وجـــاء ، )٣(لإلنفـــاق علـــى البنـــاء ، ریثمـــا تتـــوفر األمـــوال الالزمـــة فـــي وقـــت آخـــر 

بقراء القـرآن الكـریم ورعـایتهم ،ألن قـراءة وتعلـم القـرآن الكـریم هتمام بالمسجد األقصى من خالل اال

فكــان یــوزع علــیهم قطعــا مــن الفضــة تشــجیعا لهــم فــي مجــال تعــد مــن أولــى األشــیاء فــي اإلســالم ،

، كمــا أمــر الخلیفــة الولیــد بــن عبــد الملــك ببنــاء األســوار المحیطــة بمدینــة  )٤(قــراءة القــرآن الكــریم

القدس وأعاد بناء القصـور والزاویـة الجنوبیـة لسـور الحـرم ، والتـي كانـت تسـكن مـن قبـل الـوالة فـي 

)٥(العصرین األموي والعباسي 

بیــت إلـى  توجـه )م٧١٨-٧١٥هـــ/٩٩-٩٦( وعنـدما تـولى الخالفـة ســلیمان بـن عبـد الملـك

  )٦(المقدس وسكن في منزل له ، حیث أتته الوفود من مختلف األمصار لمبایعته . 

م) أرسل٧٢٠- ٧١٨هـ/١٠١-٩٩وبعد وفاة سلیمان وتولي عمر بن عبد العزیز للخالفة (

مدینـة القـدس ، ویقســموا أمامـه یمـین الطاعـة والعــدل إلـى  عمالـه فـي مختلـف األقــالیم أن یـأتواإلـى 

وهذا القسم یعمل به حالیًا عند تشكیل الوزارات في مختلف أرجاء المعمـورة ، )٧(في معاملة الناس 

المعمورة ،أمام رئیس الدولة أو الملك .

  .١٦٧القزویني :المصدر السابق ، ص )١(

م ،١٨٤٠هـــــ/١٢٥٦عمــــاد الــــدین إســــماعیل أبــــو الفــــدا : تقــــویم البلــــدان،دار الطباعــــة الســــلطانیة ، بــــاریس ، )٢(

  .٢٢٧ص

  .١/٢٧٣الحنبلي : المصدر السابق ،  )٣(

  . ٢٤٤م ، ص ٢٠٠٣هـ/١٤٢٤السیوطي :تاریخ الخلفاء ، دار ابن حزم للطباعة والنشر ،  )٤(

INFO/ALQUDSتاریخ القدس منذ الفتح العربي )٥( P,1-WWW.NALESTINE

)٦(Ibid ,p1.

)٧( Ibid ,p1.
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-١٠٥وتتابعـت أعمــال تعمیـر المســجد األقصـى فــي عهــد الخلیفـة هشــام بـن عبــد الملــك (

حیث أمـر بإنشـاء منبـر للمسـجد األقصـى وجعـل مئذنـة لـه وهمـا مـن بـدائع  )م٧٢٤-٧٢٣هـ/١٢٥

  )١(الصناعة في ذلك الوقت 

أجــزاء مــن انهیــارإلــى  م أدى٧٤٧هـــ/١٣٠زلــزال فــي ســنة إلــى  ثــم تعرضــت مدینــة القــدس

المســـجد فــــي الجهـــة الشــــرقیة ، لكـــن لــــم یكــــن فـــي مقــــدور الخلفـــاء األمــــویین معالجـــة ذلــــك األمــــر 

)٢(شاكلهم الداخلیة وخاصة في العراق وخراسان بمالنشغالهم

الخلفـاء األمـویین بهـذه المدینـة المقدسـة ، فكـل قـد عمـل اهتمـام مما تقـدم یتضـح لنـا مـدى 

حسب طاقته وما توفرت له الظروف واألموال .

القدس في العصر العباسي :
أصـبحت والیـة  )م٧٤٩هــ/ ١٣٢(بعد قیام الدولة العباسیة وسقوط الدولة األمویة في سنة 

، وقـــــــد أهملـــــــت بـــــــالد الشـــــــام فـــــــي العصـــــــر فلســـــــطین تابعـــــــة للخالفـــــــة العباســـــــیة بحكـــــــم الواقـــــــع

، لكن مدینة القدس ظلت لها الصدارة في أولویات الخلفاء العباسیین ، فعندما زار الخلیفة العباسي

و م قیــل لــه :لــ ٧٥٨ هـــ/١٤١ابــو جعفــر المنصــور مدینــة القــدس بعــد عودتــه مــن الحــج فــي ســنة 

إلـى  فأضـطرعمرت هذا الجزء المتهدم ، فقال الخلیفة ماعندي مال أكمل به هذا الجزء المتهـدم ، 

)٣(نزع صفائح الذهب والفضة وضربها دنانیر ودراهم ، وأكمل بها إعمار المسجد األقصى 

یـث زاره للمـرة م شـرع الخلیفـة بإعـادة إعمـار المسـجد األقصـى ، ح٧٧١هــ/١٥٤وفي سـنة 

، حیث أكمل نواقص شمال أفریقیةإلى  ، عندما ودع الجیش العباسي المتجه )٤(الفتهالثانیة في خ

زار  )م٧٨٥-٧٧٥هــ/١٦٩-١٥٨(وفي عهد الخلیفة محمـد المهـدي ،  )٥(نواقص المسجد األقصى

زار مـدنًا عـدة مـن بینهـا دمشـق والقـدس وحلــب وغیرهـا ، وقـد عوتـب الخلیفـة المهـدي عتابـًا جمــیًال 

میـــة بهـــذا یـــث قـــال لـــه ابـــو عبـــد اهللا األشـــعري: لقـــد فضـــلتم بنـــو أعنـــدما دخـــل المســـجد األقصـــى ح

،)٧(م٧٧٩هـــ/١٦٣الزیــارة كانــت فــي ســنة أنإلــى  ، وأشــار ابــن األثیــر)٦(المســجد وذكــر أشــیاًء أخــر

وكان جزء من المسجد قد تهدم نتیجة زلزال حدث في القدس وتم البناء واكتمل في السـنة نفسـها ، 

  .١٦٥المقدسي : المصدر السابق ، ص  )١(

  .١/٢٨٢الحنبلي :المصدر السابق ،  )٢(

www.Alqudson ؛ ٥٨؛إبـراهیم :المرجـع السـابق ،ص  ١/٢٨٢الحنبلـي :المصـدر السـابق ،  )٣( line.com ,p,2

,p,2. محمد أبو ملیح :القدس في عهد العباسیین

  .٥/٦١٢ابن األثیر : المصدر السابق ،  )٤(

)٥( www.alquds; www,palestine.info/Arabic. P,1on line .com ,p,2

  .١/٢٨٥ر السابق ، الحنبلي :المصد )٦(

  .٦١-٦/٦٠ابن األثیر :المصدر السابق ،  )٧(
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، وكانـت هـذه العمـارة مـن  )١(صصها الخلیفة المهدي لهذا الغـرضمما یعنى توفر األموال التي خ

أجمـــل التجدیـــدات التـــي حـــدثت للمســـجد األقصـــى، لمـــا زینـــت بـــه مـــن النقـــوش واألحجـــار الكریمـــة 

)٢(الملونة 

-١٩٨وعنــــــــدما زار الخلیفــــــــة عبــــــــد اهللا المــــــــأمون مدینــــــــة القــــــــدس فــــــــي مــــــــدة خالفتــــــــه (

قـــــــــام بـــــــــإجراء إصـــــــــالحات فـــــــــي قبـــــــــة م و ٨٣١هــــــــــ/٢١٦إذ زارهـــــــــا فـــــــــي ســـــــــنة  )م٨٣٣هــــــــــ/٢١٨

الصخرة ، وأمر أخاه المعتصم باهللا والي الشام بإكمالها وتولى اإلشراف على أعمـال البنـاء صـالح 

، وفي أثناء الترمیم وجـد الصـناع اسـم الخلیفـة األمـوي عبـد الملـك بـن مـروان منقوشـًا  )٣(بن یحیى 

.)٤(الملك ونسوا تبدیل السنة على الحجر والسنة التي بني فیها ،فقاموا بشطب اسم عبد

انشــــغلتم) ٨٤١-٨٣٣هـــــ/٢٢٧-٢١٨(وعنــــدما تــــولى الخلیفــــة المعتصــــم بــــاهللا الخالفــــة 

بالبنـاء واإلعمـار هتمـام الخالفة بمشاكلها الداخلیة والخارجیة أكثر مما سبق ، فلم یعـد لهـا ذلـك اال

-٢٩٥(فـة المقتـدر بـاهللا كالسابق ، تجر أیة عملیة ترمیم أو توسـیع للمسـجد األقصـى إال فـي خال

م) وٕان عملیــة التــرمیم قــد جــرت بــأمر مــن أم الخلیفــة المقتــدر بــاهللا فــي حــدود ٩٣٢-٩٠٧هـــ/٣٢٠

)٥(م وأمرت بتزوید المسجد األقصى بأبواب خشبیة فخمة٩١٣هـ/٣٠١سنة 

ثم بدأت فترات من السیطرة األجنبیة على الخالفة العباسیة ، بحیث أضحت التملك شیئًا 

تها من مقدرا

الخاتمة :
بمدینة القدس في مختلف العهود اإلسـالمیة ، هتمام من خالل ما تقدم یتضح لنا مدى اال

ولم تنل مدینة خارج نطاق الحرمین الشریفین ما نالته مدینـة القـدس وهـي ثالـث الحـرمین الشـریفین 

لظــروف ، هــذا ، فكــل مــن الخلفــاء األمــویین والعباســیین قــد أدلــى بــدلوه فیهــا ، حســبما ســمحت لــه ا

فضـــًال عـــن األوقـــاف الضـــخمة التـــي رصـــدت لهـــا مـــن الخلفـــاء وعامـــة النـــاس ، مـــن أجـــل دیمومـــة 

الوقـت الحاضـر إلـى  بهـا جاریـاً هتمـام العبادات والدراسات في هذه المدینة المقدسة . وظـل هـذا اال

.

الجغــرافیین العــرب بهــذه المدینــة ومــا خصصــوه لهــا مــن اهتمــام كمــا بینــت الدراســة مــدى 

راســات فــي كتــبهم أبــان العصــر العباســي الــذي یعــد بحــق عصــر التــدوین المكتــوب فــي مختلــف د

المجاالت .

  .٥٩إبراهیم :المرجع السابق، ص  )١(

)2( WWW.ALQUDS ON LINE .COM ,P,3.

  .٦٠ص  إبراهین :المرجع السابق ، )٣(

(4) WWW.ALQUDS ON LINE .COM.P,3.

)5( WWW.ALQUDS ON LINE .COM P,3.
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قائمة المصادر والمراجع :
القرآن الكریم :.١

إبــراهیم ، محمـــود: فضـــائل بیـــت المقـــدس فـــي مخطوطـــات عربیـــة قدیمـــة ،الجامعـــة األردنیـــة ، .٢

  هـ.١٤٠٦م/١٩٨٥المؤسسة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم ،عمان ، 

، تربیــة والثقافــة والعلــوم ، الكویــت، محمــود : فضــائل بیــت المقــدس المنظمــة العربیــة للإبــراهیم.٣

  م.١٩٨٥هـ/١٤٠٦

ابــن األثیــر ، ابــو الحســن علــي بــن ابــي الكــرم الشــیباني: الكامــل فــي التــاریخ ، دار صــادر ، .٤

  م .١٩٦٥هـ/١٣٨٥بیروت ،

المشــتاق فــي إختــراق اآلفــاق ، بــور ســعید ، االدریســي ،ابــو عبــد اهللا محمــد بــن محمــد :نزهــة.٥

  م .١٩٩٤هـ/١٤١٤مكتبة الثقافة الدینیة ،

وآخــرون : القــدس وتحــدیات طمــس الهویــة ، القــدس ، المنظمــة العربیــة للتربیــة اســحق ، جــاد.٦

  م .٢٠٠٤هـ/١٤٢٥والثقافة والفنون ، 

ــــم االصــــطخري ، ابــــو اســــحق ابــــراهیم بــــن محمــــد.٧ ــــك ،دار القل ــــاهرة ، : المســــالك والممال ، الق

  م .١٩٦١هـ/١٣٨١

ابــــــن اعــــــثم ،ابــــــو محمـــــــد أحمــــــد الكــــــوفي : كتــــــاب الفتـــــــوح ،دار الكتــــــب العلمیــــــة ، بیـــــــروت .٨

  م١٩٨٦هـ/١٤٠٦،

البخـــاري ، أبـــو عبـــد اهللا محمـــد بـــن إســـماعیل : صـــحیح البخـــاري ، مكتبـــة الصـــفا ، القـــاهرة ، .٩

  م ٢٠٠٣هـ/١٤٢٣

، دار الكتـــب العلمیـــة ، بیـــروت ، الـــبالذري ، ابـــو الحســـن علـــي بـــن الحســـین : فتـــوح البلـــدان.١٠

  م .١٩٧٨هـ/١٣٩٨

، معانیهـا ، بیـروت: معجـم أسـماء المـدن والقـرى الفلسـطینیة وتفسـیر الجلیلي ، حسـین لوبـاني.١١

  م .٢٠٠٢مركز باحث للدراسات ،

الحلة ، محمد :القدس وآفاق المستقبل .١٢

احسـان عبـاس ، الحمیري محمد بن عبد المنعم :الروض المعطـار فـي خبـر االقطـار ،تحقیـق.١٣

  م.١٩٦١هـ/١٣٩٥بیروت ،

.العربي بیروتالحموي ، شهاب الدین یاقوت الحموي : معجم البلدان ، دار إحیاء التراث.١٤

الحنبلي ،ابـو الـیمن مجیـر الـدین : األنـس الجلیـل بتـاریخ القـدس والخلیـل ، النجـف ، المطبعـة .١٥

م.١٩٦٨هـ/١٣٨٨الحیدریة ، 

م، ١٨٩٧ بـــن عبـــد اهللا :المســـالك والممالـــك ،بریـــل ،لیـــدن ابـــن خرداذبـــة ،ابـــو القاســـم عبیـــد اهللا.١٦

أعادت مطبعة المثنى طبعه باالوفست ، بغداد .



ي وصهیب حازمحطارق فت

٢٢٧

خلیفـــة بـــن خیـــاط :تـــاریخ خلیفـــة بـــن خیـــاط ، تحقیـــق أكـــرم ضـــیاء العمـــري ، مطبعـــة اآلداب ، .١٧

.النجف األشرف

لبـر والبحـر الدمشقي ،شمس الدین محمد االنصاري ، شیخ الربوة : نخبة الـدهر فـي عجائـب ا.١٨

  م.١٩٢٣، لیبزك 

الســـیوطي ، جــــالل الـــدین عبــــد الــــرحمن :تـــاریخ الخلفــــاء ، دار ابــــن حـــزم للطباعــــة والنشــــر ، .١٩

  م .٢٠٠٣هـ/١٤٢٤

تاریخیـة عبید ، طـه خضـر :واقـع الثـروة الخشـبیة فـي الدولـة العربیـة االسـالمیة مجلـة دراسـات.٢٠

   م . ٢٠٠١، ٢،بیت الحكمة ، بغداد ، السنة الثالثة ،العدد 

: تـاریخ دمشـق الكبیـر ، تحقیـق أبـو عبـد اهللا علـي ابـن عسـاكر ،ابـو القاسـم علـي بـن هبـة اهللا.٢١

عاشور ، بیروت ، دار إحیاء التراث العربي.

العســقالني ، احمــد بــن عبــاس بــن حجــر : فــتح البــاري فــي شــرح صــحیح البخــاري ،مكتبــة دار .٢٢

  م .٢٠٠٠هـ/١٤٢١السالم ،

ة كشف الممالك وبیان الطرق والمسـالك ، تحقیـق ریفـیس ابن شاهین ، غرس الدین خلیل :زبد.٢٣

  م.١٨٩٤، باریس ، 

  م.١٩٢٧هـ/١٣٤٦علي ، محمد كرد : خطط الشام ، مطبعة الترقي ، دمشق ،.٢٤

   م .٢٠٠٣هـ/١٤٢٤:األقطار والبلدان ، بیروت ،دار المعرفة ، فاخوري ، مصطفى.٢٥

 ١٢٥٦لطباعـة السـلطانیة ، بـاریس ،ابو الفـدا ، عمـاد الـدین إسـماعیل : تقـویم البلـدان ، دار ا.٢٦

  م .١٨٤٠هـ/

:مختصـــر تفســـیر إبـــن كثیـــر ، بیـــروت ، دار إحیـــاء التـــراث ابـــو الفـــدا ،عمـــاد الـــدین بـــن كثیـــر.٢٧

العربي . 

  م.١٩٦٦هـ/١٣٨٦ابن كثیر : البدایة والنهایة ، دار ابن كثیر ، بیروت ،.٢٨

ـــا بـــن محمـــد بـــن محمـــود.٢٩ ـــاالقزوینـــي ، زكری ـــبالد وأخبـــار العب ـــار ال د ، بیـــروت دار صـــادر :آث

م .١٩٦٠هـ/١٣٨٠للطباعة والنشر ، 

المســعودي ، ابــو الحســن علــي بــن الحســین :مــروج الــذهب ومعــادن الجــوهر ، تحقیــق محمــد .٣٠

  م.١٩٨٨هـ/١٤٠٩محي الدین عبد الحمید ،المكتبة العصریة ، بیروت ،

بعة بریل ، لیدن المقدسي ، محمد بن أبي بكر البناء :أحسن التقاسیم في معرفة األقالیم ، مط.٣١

.

القــدس  ..www.pn.govمركــز المعلومــات الــوطني الفلســطیني : مدینــة القــدس عبــر التــاریخ .٣٢

wwwأسسها العرب ورفع قواعدها المسلمون .neelwafurat.com.



…القدس في المصادر الجغرافیة العربیة في العصر العباسي

٢٢٨

w w w.pnyc.gov. مركز المعلومات الوطني / مدینة القدس عبر التاریخ

W.W.W .kotobarabia.com .

www.Rafedمدینة القدس اولى القبلتین وثالث الحرمین الشریفین  .net

www.Palestine-info/Arabicتاریخ القدس منذ الفتح العربي. p,1 13/8/2007 .

dusWWW.ALQUDOSALQuonالقدس في السیاسة األمویة:نبیل الفولي Line

INFO/ALQUDS-WWW.NALESTINEتاریخ القدس منذ الفتح العربي

WWW.Alqudsonline.comمحمد أبو ملیح :القدس في عهد العباسیین

WWW.Rafed .Net .
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